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Ihmettelen, miksei Afrikassa näy tähtiä. Kaksi hädin tuskin nähtävää, 
kuu sen sijaan loistaa pyöreänä kuten koton Karjalassa.

Kirjoittaessani teille arvoisat lukijat, istun Afrikassa tarkemmin Gam-
biassa, päivän kuumuus on vaihtunut lämpimäksi Afrikan yöksi, apinoiden 
möly on vaihtunut yön hiljaisuudeksi. Kuu loistaa pimeydessä. Gambia 
on entinen Englannin siirtomaa, köyhä, mutta ihmiset iloisia ja mukavia, 
ehkä vähän karjalaisia muistuttavia, uteliaita ja vieraanvaraisia köyhyydestä 
huolimatta.

Katuja ei ole ja valaistuskin vähäistä. Istun mietiskellen terassilla pol-
tellen savuketta. Mietin tämän köyhän kansan jaksamista, koulutus on 
täällä tosin ilmaista, mutta koulutarvikkeet sen sijaan maksavat ja niihin 
ei monellakaan ole varaa. Edellinen presidentti kähvelsi valtion kassan ja 
nykyinenkin taitaa olla sammaa saikkasakkii...

Yövartija istahtaa kanssani juttelemaan ja kyselee lomani sujumista. 
Ilmasto on loistava, joten olen siihen enemmän kuin tyytyväinen. Poika 
puhuu hyvin englannin ja ranskan kieltä. (toki ranskaa en itse ymmärrä)

Kyselen hänen elämästään ja saankin yllättävän pitkän kertomuksen. Yö-
vartijan palkka on noin 20 euroa kuukaudessa, eikä hän ole syönyt kolmeen 
päivään (taruako vai totta), asuntona on maalattiainen maja, ei sänkyä, 
ei televisiota ja hän näyttää vielä vanhempaa kännykkää kuin itselläni on. 
Isä on kuollut ja hän asuu äitinsä ja siskonsa kanssa. Hänellä on kaksi 
lasta, jotka eivät asu hänen luonaan, koska ei hänellä ollut varaa elättää 
perhettä ja vaimo lähti. Mutta, vaikka olemme köyhiä olemme onnellisia, 
hän jatkoi. Siinäpä ohjetta, sillä onnellisuus harvoin on kiinni rikkaudesta.

Mustat silmät kiiluvat yön pimeydessä, ahdistuneet ja surulliset. Kyselen, 
onko hänellä haaveita elämässä? Toki niitä on muttei hän usko minkään 
niistä toteutuvan. Ehkä tärkeimpänä toiveista olisi saada jotain muuta 
työtä, että pystyisi osallistumaan lapsiensa elättämiseen ja olisi riittävä 
toimeentulo edes ruokaan.

Eipä tule ajatelleeksi, että meille niin itsestään selvyys on, ettei juuri 
nälässä tarvitse elää, ja kylmyydestä huolimatta meillä on moni asia Suo-
messa varsin hyvin.

Poika kertoi yllättäen olevansa kristitty, Gambian noin 2 miljoonasta 
ihmisestä on 5 % kristittyjä. Kysyin, uskooko hän jumalaan. Vastauksena 
kyllä, ja siinä on hänen toivonsa paremmasta elämästä, hän myös kertoi 
äitinsä opettaneen hänet rukoilemaan. Kerroin, että sen myös minun äitini 
opetti niin ja se lienee paras opetus elämän varrelle. Ilman sitä en olisi 
elämässäni selvinnyt.

En tiedä miksi mutta yllättäen muistin, että matkassani on pieni ikoni, 
jonka olin saanut Ontrosen Taimilta lahjaksi. Kävin mielessäni kamppailua, 
annanko sen hänelle, koska siitä ei olisi helppo luopua. Olihan se ollut 
mukanani yli 25 vuotta. Minkä lahjaksi saat, sen lahjaksi annat. Siihen 
ajatukseen tukeutuen tein päätöksen antaa tuon ikonin tälle nuorelle 
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miehelle, toivottaen, että se toisi voimaa ja uskoa 
tulevaisuuteen hänen elämänsä polulla.

Yö alkoi kääntyä aamuksi, yövartija poistui aamu-
yön pimeyteen. Jäin mietteissäni vielä polttelemaan 
savuketta, ajatellen että tänäkin tulevana Jouluna jos-
sain päin Afrikkaa kilkattavat Raudun vapaussodassa 
palaneen kirkon kellot joulun sanomaa täällä Afrikan 
pimeydessä. Kellot lahjoitettiin kirkon lähetystyön 
kautta Afrikkaan, tiedossamme ei vain ole, missä ne 
tarkalleen ovat.

Hyvät ystäväni, lienee syytä muutoinkin viedä 
mietteet tulevana jouluna Raudun seurakuntaan, 
sillä tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta Raudun 
seurakunnan lakkauttamisesta 26.12. 1949 pidettiin 
seurakunnan lakkauttamiseksi muistojumalanpalve-
lus Mikkelin pitäjäkirkossa. 

Siunattua joulunaikaa teille tänäkin armonvuonna 
2019 !

Markku Paksu
Kotiseutuneuvos

Nyt lennä, mielikuva, tuulen lailla
käy synnyinseutuasi etsimään.
Sen muisto kaunihina unten mailla
säilyy. Silmillä sieluni sen taasen nään.

Rakkahin Rautu, lapses´ kauas kantaa
kaipuutas kahlittua syömessään.
Alati aatos hyväilee kotirantaa,
alati kuvas välkkyy mielessään.

Sen monet niityt, laaksot, kodit armaat,
sen kummut, kunnaat kukkaloistossaan 
nyt näen. Kalmistot ja hautaristit harmaat,
ne kaikki, kaikki näen uudestaan.

On sunnuntai. Käy kansa kirkkotiellä. 
Kellojen soitto helkkää kutsuaan.
Uljaana seisoo kotikirkko siellä,
sen torni taivasta käy tapaamaan.

Ja Kirkkojärvi syvällä laaksostansa
sunnuntaiaamun rauhaa heijastaa.
Käy hartain mielin kirkkoon rajan kansa.
Kattoa urkuin pauhu kohottaa.

Tai arjen työssä, Sinut, rajan lapsi
kyntävän kotipeltoasi nään.
Auran kurjessa käy harmaahapsi 
ja nuori lapsi astuu vierellään.

Näin vanhuuden viisaus ja lapsenusko
riemulla toisiansa tervehtää.
Kump´ kaunihimpi: ilta- vaiko aamurusko?
Vanhus lepoon menee, lapsi jää.

Ja kasvaa, varttuu, taattoin tavoin
käy kotipeltoansa perkaamaan.
Sees on otsansa ja katse avoin,
valoisa usko aikaan tulevaan.

Kävi toisin, koitti harmaa aamu, 
sen yllä leijui usva marraskuun.
Kulki kalpeana kuolon haamu,
leimahteli lieskat tykinsuun.

Rautulainen, lapsi rajan pinnan,
kansa kotikonnun, kalliin maan.
Maksoit elämästäs kalliin hinnan,
jouduit tuskain tietä kulkemaan.

Rautulainen, matkallesi myötä
tunnollesi painan sanat nää:
Herraa pelkää, rukoile, tee työtä,
Hänen käsissään on määränpää.

Tänään pyyhitään pois nimes´ pyhä,
synnyinseutu, paikka armahin.
Mutta syömessäni, Rautu yhä
nimesi säilyy tulikirjaimin.  K.O.

Raudun in memoriam

Seurakunnan jäähyväispäivänä 

Tapanina 1949
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Kesän 1939 loppupuolella elettiin maailmaa uhkaa-
vien myrskypilvin varjossa. Euroopan rauhantila 
päättyi Saksan hyökätessä Puolaan syyskuun ensim-
mäisenä päivänä lännestä ja Neuvostoliitto vähän 
myöhemmin idästä. Niiden välillä oli tehty 3.8. so-
pimus, jossa määritettiin Itä-Euroopan etupiirijako. 
Suomi kuului Neuvostoliiton (NL) etupiiriin kuten 
Baltian maat. Suomi sai kutsun NL:lta rajan tarkis-
tuksia koskevan kutsun 5.11.39 neuvotteluihin,, 
jotka eivät johtaneet Neuvostoliittoa tyydyttävään 
tulokseen. Suomi aloitti ylimääräiset suojajoukkojen 
harjoitukset heti ja epävarman tilanteen johdosta 
päätettiin täydellisen liikekannalle panon aloittami-
sesta vaiheittain 10.10. ja 14.10. Kannaksen armeijan 
yhtymät ja joukot olivat ryhmittyneet tehtäväpai-
koilleen 23.10.1939 mennessä. 

NL:n joukot ylittivät 30.11.1939 Suomen koko 
itärajan ilman sodanjulistusta.

Ryhmitykset
Liikekannellepanon alussa ryhmittyi Raudun alueel-
le III Armeijakuntaan (IIIAK) kuuluva Raudun ryh-
mä, jonka komentajana oli 3. Prikaatin komentaja, 
eversti A. Kaila esikuntineen Valkjärven Nurmijär-
vellä. Raudun ryhmään kuuluivat:
- 3. Prikaati (3.Pr) pataljoonat ryhmittyivät Raudun 
aseman -Riiskan väliselle alueella.
- Jääkäripatajoona 4 (JP4) oli Orjasaaren suunnalla 
ja jolle olivat lisäksi alistettuina:

 * Erillinen pataljoona 6 (ErP6), tuli Palkea- 
 lan alueelle

 * 6. Rajakomppania (6.RajaK), Pirholan-  
 mäen ja rautatien välissä

 * 1. Erillinen patteri (1.ErPtri),  Maanselällä                 
 * 7. Rajakomppania (7.RajaK) ja 27.Pionee- 

 rikomppania – joukkue (27.PionK),   
 suluttivat (miinoittivat) rajasta lähtien 4-5  
 km levyisellä, muilta kielletyllä alueella

 * 3.Viestiosasto (3.VOs), Hovinkylässä

6. Rajakomppania talvisodan 
suojajoukkona 8.10. -29.12.1939

Vastuualue
6. Rajakomppanian, jonka päällikkönä oli luutnantti 
Niilo Halla-Seppälä, tehtävänä oli puolustaa eteläs-
tä johtavan maantien ja rautatien aluetta painottaen 
Pirholanmäkeä. Komppania oli majoitettuna taloi-
hin ja valmisti puolustusasemat Pirholanmäelle ja 
Kuolemanlaakson pohjoisrinteelle. Komppanian 
komentopaikkana oli Pirholanmäellä metsänvarti-
jan tupa. 

Suojajoukkojen ryhmitys Raudun ryhmän osalta. Idässä 
oli Metsäpirtin osasto alkaen Sirkiänsaarelta Laatokkaan 
saakka. Länsipuolella oli Lipolan ryhmä.

Vuoksen sulkulinnoitukset.
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Pirholanmäen ja Kelliön väliseen laaksoon rakensi 
miinoitteet ja raivaukset komppanian pioneeriryh-
mä res. alikersantti Loposen johdolla.

6. Rajakomppanian ja valtakunnan rajan välisellä 
alueella ollut 27. Pioneerikomppania (27.PionK) 
päällikkönään vänrikki Juuso Häikiö, suoritti yh-
dessä 7. Rajakomppanian kanssa laajoja miinoitteita 
ja sulutteita. Tällä noin 4-5 leveällä alueella rajasta 
alkaen oli muilta henkilöiltä oleskelu kielletty.

Siviilit
Raudun alueella oli myöskin vielä paikkakuntalaisia, 
joista monet olivat lähteneet evakkoon yleisen ke-
hotuksen mukaisesti. Kun suojajoukkovaihe sitten 
piteni, useat perheet tai vanhempi väki palasi ko-
tiinsa hoitamaan normaaleja toimiaan. Varsinaista 
lähtöä ei tarvinnut käskeä – se kuului ja näkyikin 
tulen lieskoina.

Koska maatalojen varastot syksyllä olivat vielä 
runsaat, järjestettiin YH:n aikana myös paikallis-
hankinnat johdetusti määräämällä kullekin komp-
panialle toiminta-alueet. JP4:n huoltotoimistoon tuli 
ilmoittaa 19.10 mennessä löytyvät elintarvikkeet, 
rehut naudat ja siat. Rajakomppanialle kuului alue 
Orjanristi-Pirholanmäki- Kelliö- Sunikkala- Orjanristi 

Maasto ja vesistöt
Vuoksi ja idässä Suvanto muodostivat vesiesteen 
hyökkääjälle mutta myös Raudun ryhmälle puolusta-

jan vetäytymiselle uhan pääsystä sen taakse. Tämän 
vuoksi tehtiin eri esikunnissa tarkkoja suunnitelmia. 
Suvannon etelärannoille koottiin paikallisia veneitä 
ja valmistettiin veneryhmiä Suvannon erityisesti 
Kiviniemen kosken siltojen vaurioitumisen varal-
le. Myös pioneerijoukkojen kalustoa varauduttiin 
käyttämään.

Vesistöt loivat myös mahdollisuuden puolustuk-
sen parantamiseksi. Eversti Nenosen toimikunnan 
suunnitelmat sulkulinnakkeet oli rakennettu Suvan-
nolla Patoniemeen, Kekinniemeen ja Hovinniemeen 
sekä Vuoksella Noisnimeen ja Oraravaniemeen. 

Samaan sarjaan kuuluu myös Kiviniemen kase-
matti, josta laukaistiin räjähdyslataukset maantie- ja 
rautatiesiltojen tuhoamiseen. Kasemateissa tai kuten 
niitä yleisesti kutsuttiin – tykkikorsuissa oli tykkeinä 
57 mm tykit, 4 kpl kussakin. Niissä tulitus kohdistet-
tiin pitkin järven selkää molemmille puolille. Niiden 
lähitorjunnan muodostivat konekiväärit kasematin 
molemmilla puolilla. Kasemateissa ei rauhan aikana 
ollut tykkejä, joita YH:n aikana tuotiin muualta.

Kiviniemen kasematissa oli tykkinä 75 mm Canet 
myös jo rauhan aikana. Kiviniemen rautatiesillan 
suojana oli 2 konekivääriä, toinen nyt Suvannon 
puolella näkyvissä olevan muistomerkin paikalla ja 
aseman puolella olleen paikka oli tuhottu.

Teuvo Kuparinen

Talvisota alkoi 30.11.1939 ja päättyi 13.3.1940

Talvisodasta on kirjoitettu paljon ja nyt Teuvo Kuparinen 
on palannut aiheeseen kirjoittamalla aiheesta pienehkön kirjan nimellä

6. Rajakomppania talvisodassa

Sen taistelujen tie oli Raudussa, 
Sakkolassa ja Vuokselassa.

Näistä pitäjistä on myös lyhyt esittely kirjassa.

Kirja valmistuu joulukuun aikana ja sitä voi tilata
allekirjoittaneelta. Hinta 20 euroa 

lisättynä lähetyskuluilla.

Markku Paksu

pitäjäseura@rautu.fi

Ihastjärventie 29  50100 Mikkeli
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Pitäjäseuran piti järjestää talvisodan alun muisto-
retki ryhmämatkana Rautuun ja Kannakselle, mutta 
se peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. 
Ajattelin kuitenkin lähteä vaikka yksin haistelemaan 
tunnelmaa Sirkiänsaaren Koskitsan valvontatornin 
juurelle Antin päivän aamuna kello seitsemän. 
Muutaman vaiheen jälkeen meitä lopulta oli kolme 
matkassa: Jouko Räty ja Reijo Onikki itseni lisäksi. 
Reijo on rautulaisjuurinen ja Joroisista, Jouko on 
myös Joroisista mutta savolainen. Minäkään en 
karjalaisia juuria omista, mutta yritän sinne kovasti 
kuitenkin juurtua. 

Aamulla pimeässä
Sirkiänsaaren Koskitsan valvontatorni oli jo ennen 
sotia sinne rajan läheisyyteen rakennettu, oikeastaan 
ainoa puolustusrakennelma. 

”Taipaleenjoen eteläpuolella ei Koskitsan tähys-
tysasemaa lukuun ottamatta ollut mitään varustelu-
töitä tehty.” toteaa Metsäpirtin osaston eversti Reino 
Inkinen muistelmissaan.

Valvontatornin paikka oli itäisen Kannaksen uloin 
vartiopaikka ja reilu 15 metriä korkeasta tornista koe-
tettiin saada selville, mitä rajan takana touhutaan. 
Sirkiänsaaren luona rajan takana oli Saarijärvellä 
kenttävartio ja kasarmialue aivan rajan vieressä. Siel-
tä oli vaatimaton tieyhteys Huhdin suuntaan. Sen 
sijaan Korosaaren kautta tuli kunnollinen maantie 
Sirkiänsaareen ja Metsäpirttiin ja sitä suuntaa var-
tioitiin tästä Koskitsan tornista kuin tietenkin tehtiin 
myös ilmavalvontaa.

Jo ennen sodan alkua tornista Inkisen mukaan 
ammuttiin kivääreillä laukauksia rajan ylittäneen 
lentolaivueen perään. Ammunta sai rajan takana 
puhelinlinjoja rakentaneet tulevat viholliset pake-
nemaan suinpäin pensaisiin. 

Inkinen kertoo myös Neuvostoarmeijan harjoi-
tuksista tornin näköalueella: ”Neljän raskaan  ja kah-
dentoista kevyen kenttätykin lisäksi he toivat tähän 
mutkaan neljäkymmentäkaksi konekivääriä ja noin 
kaksi pataljoonaa jalkaväkeä. Koko sunnuntaipäivän 
he siellä tekivät hyökkäysharjoituksia kohti rajaa ja 
erikoisesti kohti tähystysasemaa ja ammuskelivat 
paukkupatruunoilla aivan rajalla. Kylmäpäisesti 
seisoivat rajamiehet tähystyspaikassaan ja selostivat 
puhelimitse venäläisten tempauksia kuin Tiilikaisen 
Pekka hiihtokilpailuja. Illan hämärtyessä kokosivat 
naapurit kamppeensa ja poistuivat.”

Me tulimme tornin seutuville jo hyvissä ajoin 
ennen seitsemää. Teimme nuotion ja nautimme 
aamiaiseksi nuotiomakkarat. Kello seitsemän ai-
koihin kuuntelimme Evakon laulun nykyaikaisesti 
youtubesta. 

Taivaanranta oli myös tuona aamuna uhkaavan 
näköinen, liekö Pietarista asti valot hehkuneet melko 
mataliin pilviin. Lunta sateli hieman ja tuuli puhal-
teli nuotion savuja silmiin. Oli aivan pimeää. Mie-
timme sitä sodan alun hetkeä, miksi kello seitsemän. 
Vain siksi, että aikaisemmin ei olisi voinut pimeässä 
hyökätä. Seitsemältä tykit laitettiin pauhaamaan ja 
jauhamaan suomalaisten vähäisiä asemia ja varmasti 
myös siviilikohteita. Sota alkoi siis aivan pimeässä. 

Antin päivän aamu Raudussa 2019
Antin päivä, marraskuun viimeinen 80 vuotta sitten, merkitsi suuria muu-
toksia. Talvisota alkoi ja rajan pinnassa asuneet joutuivat kiireen vilkkaan 
lähtemään pois sodan jaloista. Suuri osa siviileistä oli jo lähtenyt syksyllä 
niinkin aikaisin, että jotkut ehtivät jo palatakin. Aamulla kello seitsemän alkoi 
tulivanoja näkyä taivaalla. Ja kohta kumeita räjähdyksiä kuulua kranaattien 
iskeytyessä kyliin.

Taipaleen joki, Tuonen virta

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat

6   



Rautulaisten lehti 6/2019

Tämän reissun aikana käytimme termiä: ”pimeää 
kuin mörön persiissä”. Niin pimeää silloin oli. 

Sää lie ollut lähes identtinen 80 vuotta aiemman 
aamun säähän, pilvinen ja tuulinen pakkaspäivä 
oli tulossa. Aamun sarastaessa jätimme nuotiolle 
kynttilän ja poistuimme.

Seurailimme sotapolkua
Viisjoen yli on Koskitsassa yksi silta, sitä ei ilmeisesti 
räjäytetty talvisodassa. Siitä vihollinen tuli rajan yli 
ja pääsi etenemään Sirkiänsaarelta kohti Palkealaa ja 
Rautua sekä toista tienhaaraa pitkin Korleelle kohti 
Metsäpirttiä ja Taipaleen jokea. 

Siirryimme rauhallisesti Korleen kohdalle ja pii-
pahdimme aamun sinisen hetken aikaan Viisjoen 
varressa. Vihulainen eteni perässämme joen molem-
pia puolia pitkin. Raskaampi kalusto kolisteli tietä 
pitkin, muita joukkoja tuli Lumisuon pohjoispuolelle 
joen vartta pitkin ja siitä sitten entisen hovin tienoil-
la pääsivät jo tiellekin kohti Metsäpirtin tanhuvia.

Samaan aikaan oli Taipaleen joen lautalla ollut 
kova ruuhka, kun ainoaa pakotietä pitkin yrittivät 
sadat hevoskuormat ja siviilit toiselle puolelle jokea.

”Päivä sydännä vaikutti tilanne suorastaan hir-
vittivältä. Viestit edestäpäin kertoivat vihollisen 
hyökkäilevän Viisjokilinjaa vastaan panssarivaunu-
jen tukemana ja muutaman kilometrin päässä taka-
napäin, Taipaleen lautalla oli ruuhkautunut monia 
satoja hevosajoneuvoja ja tuhansittain siviiliväestöä 
pyrkimässä joen yli pois sodan jaloista. Mutta ehkä 
juuri tietoisuus tästä kannusti miehiä etulinjassa 
pysymään paikoillaan siitäkin huolimatta, että sota 
uutuudessaan oli hirvittävää”, kertoo Inkinen aamu-
varhaisen tilanteesta. 

Suojajoukot
Viivytystaisteluissa olivat suojajoukot pääosassa, 
Raudussa ne olivat siltä samalta alueelta koottuja 
rajavartiokomppanioita, oman kylän miehiä. Puo-

lustustahdosta ei siis ollut puutetta. Viivytystaiste-
luissa turvattiin omien vetäytymistä kuin siviilienkin 
poistumista pääpuolustusasemien suojaan. Raudusta 
reitti pääasemien taakse oli Kiviniemi, jossa sillat 
odottivat tuhoamistaan, kunhan siviilit ja joukot 
olisivat siltojen pohjoispuolella.

Raudun ja Metsäpirtin alueiden linnoitus ja muut 
varustelut olivat aivan olemattomat ja suunnitel-
mien mukaisesti perääntyi suomalainen sotajoukko 
pääasemiin. Sitten tuhottiin vesistön ylitysmah-
dollisuudet ja ryhdyttiin torjumaan ylivoimaisen 
vihollisen hyökkäyksiä. Pääpuolustusasemat olivat 
Suvannon ja Taipaleen joen pohjoispuolella ja ne 
sitten pitivätkin. Kun talvisota päättyi, olivat suo-
malaiset edelleen pääpuolustuslinjassa.

Metsäpirtti 
Metsäpirttiin tulimme aivan sankarivainajien muis-
tomerkin vierestä ja siinäkin kävimme kynttilän 
laittamassa. Jatkoimme samalla suunnalla edelleen 
ja kuljimme sitä reittiä mistä suomalaisjoukot sitten 
purkautuivat Taipaleen joen taakse. Koselan metsistä 
löysimme juoksuhautoja ja muita viivytysasemiin 
viittaavia kaivantoja, Umpilampilinja nimeltään.

Taipaleenjoen lautan kohdalle aivan rantaan 
emme päässeet. Portti oli kiinni ja kuikuilimme vain 
peltisen portin yli maisemaa. Datsojahan siinä on 
ja kapeahko joki, joka talvisodan aikaan sai nimen 
Tuonelan virta. 

Yrjö Jylhä runoili talvisodan kokemuksensa Tai-
paleenjoella Kiirastuli-kokoelmaansa (1941). Hyök-
käyksen raskaat tappiot painavat häntä, komppanian 
päällikköä, joka joutui antamaan hyökkäyskäskyn. 
Runosta Rynnäkön jälkeen:

Runoilija Yrjö Jylhälle kapea Taipaleenjoki oli 
samalla Tuonelan virta. Se virtasi hänessä. Jylhä ei 
päässyt siitä yli elämän puolelle. Hänen sydämensä 
oli jäänyt kaatuneiden asetovereiden luo Taipaleen-
joelle, kuoleman rannalle.

Paluu Rautuun
Marraskuinen päivä on lyhyt, kynttilöitä oli jäljellä, 
kiersimme tuttuja paikkoja, löysimme myös uusia, 
jätimme kynttilöitä. Tikatsu, Kylmäoja, Maanselkä, 
Suvenmäki, Kuusenkanta, Raasuli, Niittyjärvi, Sunik-
kala. Päivän lenkki oli pitkä eikä teema unohtunut. 
Antin päivän matkat 80 vuotta aiemmin olivat myös 
pitkät eikä teema taatusti unohtunut.

He ryntäsivät äsken 
kuin myrsky ja ukkonen. 
Nyt turhaan kysyn, käsken, 
niin turhaan tiedän sen: 
He kaatuneet on lakoon 
ja jääneet syliin yön, 
kuin suistuneet ois vakoon 
he kesken peltotyön.

Sosnovon keskusta 30.11.2019 aamulla kello 6. 

Viel äsken vieretyksin 
päin syöstiin, tulta päin; 
nyt yksin olen, yksin – 
te menneet, minä jäin. 
Nyt seison keskellänne 
kuin tuonen niittomies, 
mun jäätävä on tänne - 
vain huomiseen kenties.
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Itsenäisyyspäivän aikaan muistetaan sodissa kaatu-
neita monella eri tavalla, yksi tapa on mennä Luovu-
tettuun Karjalaan kiertämään sankarihautausmaita. 
Mikkelistä on jo pari kymmentä vuotta lähdetty 
matkaan, ensin pienellä partiolla,nyttemmin jo bus-
sikyydillä vuosittain vaihtuvalle reitille Kannakselle.

Tänä vuonna tuli Itsenäiselle Suomelle vuosia 
täyteen 102. Itsenäisyyspäivä sattui perjantaiksi ja 
silloin aamulla lähti bussi Mikkelistä kohti Lap-
peenrantaa, josta otettiin loput matkalaiset mukaan. 
Raja ylitettiin Imatran kautta Svetogorskiin, koska 
ensimmäinen muistomerkkipaikka oli Ihantala. 

Ihantalan taistelujen 1944 muistomerkkikivi on 
lähellä Svetogorskin - Viipurin maantietä. Suuri kivi 
näkyy tielle. Jo heti ensimmäisessä paikassa kuulim-
me vaikuttavan laulun, kun Seppo Kuparinen lauloi 
siinä Veteraanin iltahuudon. 

Ihantalaan haudatut sankarivainajat ovat val-
tatien toisella puolen, Ihantalan kirkon vieressä, 
Ihantalan järven rantamalla. Alueelle on haudattu 66 
Ihantalan seurakuntaan kuuluvaa sankarivainajaa. 
Siistiä aluetta on hoitanut Ihantalan muistomerk-
kitoimikunta vuodesta 1992 alkaen. Alueen vieressä 
on jäljellä Ihantalan kirkon perustuksia.

Sateinen sää
Tänä vuonna Itsenäisyyspäivän retken sää oli varsin 
sateinen ja tuulinen. Siitä oli sen verran haittaa, 
että näkyvyys oli huono ja kynttilöitä ei meinannut 

Itsenäisyyspäivänä Karjalan 
Kannaksella

saada syttymään ja palamaan. 
Torkkelinpuistossa, Aalto-kirjaston takana ja 

tuhotun tuomiokirkon vieressä, on sankaripatsaan 
jalustalle pystytetty Viipuriin haudattujen muisto-
paasi. Siinä on haudattu jo 1918 tapahtumien uhreja 
ja sankarivainajia aina jatkosotaan asti.

Tämä oli paikkana uusi ja niinpä sytytimme toista-
kymmentä kynttilää uhmaamaan puuskaista tuulta. 

Seuraava kohde oli vieläkin tuulisempi. Koiviston 
kirkko on aivan Suomenlahden rannassa ja tuuli 
puhalteli kynttilät sammuksiin. Iltakin oli ehtinyt 
tummua ja jyhkeästä kivikirkosta huokui mahta-
vuutta, joka on uhmannut niin mereltä puhaltavia 
tuulia kuin maalta tulleita tuhoiskuja. Kirkko on 
vihitty 1904 ja sen kohtalona on ollut ottaa vastaan 
sodan kirot. 40 neliöinen lasimaalausikkuna oli 
aikoinaan Suomen suurin. Talvisodassa kirkko ei 
vaurioitunut, välirauhan aikaan se oli hevostallina 
ja elokuvateatterina. Suomalaisten vallattua takaisin 
Koiviston, lasimaalaus oli tervattu, penkit numeroitu 
ja urut purettu. 

Nykyisin kirkkoa käyttää Inkerin kirkon alaisen 
Viipurin seurakunnan alainen kappeliseurakunta. 
Mutta pystyssä kivinen kirkko on.

Vielä sateisen ja tuulisen päivän lopuksi kävimme 
Terijoen sankarihautausmaalla aivan Terijoen kes-
kustassa. Terijoen kirkko on varsin hyvässä kunnossa 
ja sen edustalla on Sankarivainajien muistomerkki.

Itsenäisyyspäivän iltana söimme juhlaillallisen 

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat

Tikatsu, Rautu

8   



Rautulaisten lehti 6/2019

Repinskaja hotellin ravintolassa. Muutamalla pöy-
dällä olivat sinivalkoiset kynttilät ja pieni Suomen 
lippu.

Rautuun
Toisen päivän teema oli sama mutta silloin olimme 
Raudussa ja illalla palasimme Kivennavan kirkko-
maiden kautta Terijoelle.

Raudun pääkohteita olivat Tikatsu ja Palkeala. 
Sateinen päivä siitäkin tuli mutta sepä ei haitannut. 
Keskellä Rautua olevalle Tikatsulle sytytimme kynt-
tilät Rautuun haudattujen omaisten muistomerkille 
ja Rautuun haudattujen sankarivainajien muisto-
merkille. Keralla oli kaksi erinomaista laulajaa, 
Kaarina Raatikainen ja Seppo Kuparinen ja niinpä 
jälleen kuulimme hartaan laulun Tikatsun sateisella 
hautausmaalla. 

Ennen poistumista lehden toimittaja esitteli 
pyynnöstä paikanpäällä tässäkin lehdessä olevan 
karttaharjoituksen tuloksen. Saimme käsityksen 
hautausmaan alueen rajoista ja siitä missä kohden 
Tikatsua Raudun sankarivainajien haudat ovat. 
Jäimme hieman pohdiskelemaan, kuinka tuo alue 
tulisi kunnostaa ja merkitä erottumaan muusta 
hautausmaa-alueesta.

Rautuun jätettiin myös joululahja tutuksi tul-
leeseen perheeseen. Kyseessä on vaatimattomissa 
oloissa niukan toimeentulon kurimuksessa oleva 
perhe, sinne vietiin vaatelahjoitus. 

Palkealan hautausmaalla sankarivainajien hau-
toja ei ole merkitty ja siellä on aina laitettu yhteiset 
kynttilät Larin Parasken muistomerkille. 

Varsin mukavaa oli, kun sade lakkasi ja pystytim-
me leirin Kiurulan kujasten päähän Sirkiänsaarella. 
Nuotiomakkaraa, kahvit ja kuohuvaa, taas jaksettiin 
eteenpäin ja perinteinen kolminkertainen eläköön 
-huuto Itsenäiselle Isänmaalle huudettiin Palkealan 
mäen päällä.

Pyhää vettä
Joukkomme tenori, Seppo Kuparinen sai samana aa-
muna kuulla hienon uutisen kotimaasta, kun hänen 
tyttärelleen oli syntynyt tytär. Näin oli montakin 
syytä pysähtyä Palkealan kirkon luona, koska kirkon 
alueella on lähde ja siitä noudettiin vastasyntyneel-
le tyttären tyttärelle kastevesi. Tunteisiin kuulema 
meni, kun nyt jo 8 kertainen ukki ammensi pyhää 
vettä mukaansa. 

Aivan ekstrana tuli mahdollisuus tutustua Palkea-
laan valmistuvaan uuteen ortodoksikirkkoon myös 
sisältä. Kirkko on pitkän rakennustyön jälkeen lähes 
valmis, ikonit ja ikosnostaasi paikallaan. Siellä on jo 
palveluksia ollut, ilmeisesti kirkkoa ei kuitenkaan ole 
vielä vihitty. Meidät päästi sisälle hieman suomea 
puhuva kirkon mies, munkki, pappi, ei tiedetä. 

Kirkko on pieni mutta upea, akustiikkaa kokei-
limme, kun melkein itsestään virisi Maa on niin 
kaunis soimaan Kaarinan ja Sepon johdolla. Huikea 
ja koskettava hetki.

Illan hämyssä ehdimme vielä Kivennavan kirkol-
le, sielläkin laitoimme kynttilöitä pariinkin kohtaan.

Kotimatka
Viipuriin lähdimme valoisan tultua, vielä Uuden-
kirkon kirkkomaalla laitoimme sankarivainajille 
kynttilät ja kuuntelimme Kaarinan ja Sepon laulun. 

Tämä Itsenäisyyspäivä jää mieleen myös siksi, 
että yhden matkalaisen hyvä ystävä menehtyi sa-
man päivän aikana nuorena vaikeaan sairauteen ja 
toiselle matkalaiselle syntyi vunukka. Monenlaisia 
tunteita oli myös noissa kynttilän sytytyspaikoissa, 
laulut herkistivät ja tekivät hetkistä arvokkaat ja 
mieleenpainuvat. Joinain vuosina on ollut pakkasta, 
viimaa ja tuiskuakin, nyt keli oli märkä. 

Kiitos matkan johtajille, Riitta Henttonen ja 
Ilkka Pietiäinen.

Palkealan kirkon sisänäkymä, ikonostaasi.

Koiviston kirkko ja Risti ja purje -muistomerkki.

Viipuriin haudattujen muistopaasi.
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Tapasin Toivo Joron pojan opettaja Eino Joron 
8.4.2003 Someron Ollikkalassa ja muistelimme Kau-
rakedon historiaa rautulaisten omistusajalta.

Einolla oli ikää 80 vuottaja hän oli ollut mukana 
Kaurakedossa aikana, jolloin rautulaiset omistivat ja 
viljelivät Kauraketoa.

Einon kertomaa:
Suuri osa rautulaisista oli ohjattu syksyllä -39 ja 

talvella -40 Jokioisiin. Osa perheistä ”komennettiin” 
kesällä 1940 Kangasniemelle. Siirtolaisperheiden 
lehmät ja hevoset sijoitettiin ”ruokolle” alueen 
maatiloille ja muutamat perheet saivat vuokrattua 
navetoita tai jopa maatilan käyttöönsä.

Ostetaan kartano
Syksyllä 1940 oli Toivo Joro huomannut Helsingin 
seudun lehdissä Kaurakedon kartanon myynti-ilmoi-
tuksen. Toivo pisti toimeksi ja haali kokoon 20 rau-
tulaista perhettä, jotka yhdessä ostivat Kaurakedon 
kartanon Hugo Meltolalta. Osto tapahtui syksyllä 
1940 sadonkorjuun jälkeen. Meltola sai pitää karjan-
sa tilalla talven yli ja samoin saivat muonamiehet 
perheineen asua talven kartanon asunnoissa.

Kauraketo oli Meltolan omistaman Paimion kar-
tanon sivutila ja kartanossa ei ollut päärakennusta. 
Muonamiesten asuntoja kartanossa oli n. 20 per-
heelle sekä suuri 50x18 m navetta.

Kartanossa oli 285 ha peltoa, viljelyskelpoista 
maata 121 ha, 274 ha metsää ja 5 ha turvesuota. 
”Kolhoosin” toimitusjohtajaksi valittiin Toivo Joro 
ja työnjohtajaksi Albert Loponen, myöhemmin 
työnjohtajaksi vaihdettiin Mikko Komi.

Peltojen kimppuun
Kartanon pellot olivat syksyllä pääosin kynnetty ja 
kohtuullisen hyvässä kunnossa.

Vain 30 hehtaaria oli kyntämättä. Rautulaiset 
ostivat uuden Oliver merkkisen traktorin, johon ei 
tahtonut saada polttoainetta. Traktoriin asennettu 
häkäpönttö ei antanut riittävästi tehoa peltotöihin. 
Kansanhuoltoon esitettiin uhkaus, että kyntämät-
tä ollut 30 pelto jää kylvämättä, jos polttoainetta 
traktoriin ei heru. Se auttoi ja pelto tuli muokattua 
kylvökuntoon äestämällä.

Kartanon suuri navetta ei tullut siirtolaisten 
lehmistä täyteen, koska osa lehmistä oli teurastettu 
evakkomatkalla mm. sotilaiden ruuaksi. Navetassa 
oli tallisiipi, jossa oli 22 rautulaisten hevosta. Eino 

oli tallimiehenä ja tiesi siksi tarkat luvut hevosista.
Navetta paloi 1986, kun väki oli juhlimassa Rupo-

sen syntymäpäiviä. Palon syy ei selvinnyt. Nykyisin 
palosta jäljelle jäänyt navetan kivistä rakennettu osa 
on katettu peltikatolla.

Seurustelu uunin kautta
Muonamiesten asunnot olivat kahden perheen 
asuntoja. Leivinuuni oli asunnoissa talon keskellä 
ja suuluukut molempiin asuntoihin. Samassa uu-
nissa paistettiin molempien asukkaiden paistokset 
ja saattoivat ne joskus mennä maistiaisiksi vieraisiin 
suihinkin. Jopa emäntien seurustelua tapahtui uunin 
kautta, eli emännät puhuivat uunille.

Kunnon varusteet
Kartanossa oli suuri lokomobiili, jota käytettiin ison, 
päältä syötettävän puimakoneen voimanlähteenä. 
Lokomobiiliä lämmitettiin turpeella, joka oli nos-
tettu lapioilla kartanon omalta suolta ja kuivatettu 
ladoissa.

Vesi kartanoon tuli tuulimyllyn pyörittämällä 
pumpulla vedenjakohuoneeseen, josta se omalla pai-
neella tuli navetalle. Tilalla oli iso lavakuivuri, johon 
viljat levitettiin. Uunit olivat ritilän alapuolella ja 
sieltä tuleva lämpö kuivatti kuivurissa olevan viljan.

Kauraketoon tuli aivan suora tie noin kahden 
kilometrin matkalla Åvikin kartanosta, jonka sivu-
tila Kauraketo oli aikanaan ollut. Talvisodan aikana 
venäläiset pommilaivueet olivat luulleet tietä kiito-
radaksi ja pommittaneet sitä. Pelloilla oli vieläkin 

Kauraketo, rautulaisten 
yhteinen kartano
Kaurakedon kartano Somerolla oli 20 rautulaisen perheen omis-
tuksessa syksystä 1940 vuoden 1942 syksyyn saakka.

Kaurakedon maamerkki oli suuri navetta.

Armas Komi
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suuria pommikuoppia, joita käytettiin varavesiläh-
teinä karjan tarpeisiin kuivina aikoina.

Leppoisaa elämää
Einon muistin mukaan ”kolhoosielämä” sujui mel-
ko sopuisasti, vaikka osakkaat itsenäisinä perheinä 
olivat aiemmin tottuneet päättämään omat asiansa.

Kartanossa oli suuri sauna, jossa käytiin vuorotel-
len miesväki ja naiset erikseen.

Vierailulla ei paljon käyty, koska muutenkin näh-
tiin melkein päivittäin kartanon töissä ja toimissa.

Eino kertoi Somerolla olleen käytössä kahden 
hevosen vetämät nelipyöräiset vankkurit. Raudussa 
niitä yhden hevosen vetämiä nelipyöräisiä kärrejä 
kutsuttiin telekoiksi.

Kartano myytiin takaisin
Kun jatkosodan aikana Karjala saatiin syksyllä 1941 
vallattua takaisin, alkoi karjalaisia palata takaisin ko-
tiseuduilleen. Myös rautulaisilla heräsi toivo paluus-
ta takaisin Karjalaan. Keväällä 1942 kylvettiin pellot 
Kaurakedossa, mutta sadon korjasi jo uusi omistaja. 
Rautulaiset myivät Kaurakedon 1942 kesällä takai-
sin Hugo Meltolalle ja muuttivat takaisin Rautuun. 
Myyntihinta lienee ollut 3-4 miljoonan luokkaa. 
Suurempia voittoja ei kaupassa saatu. Kerrottakoon 
inflaation vauhdista, että Vuoksenrantalaiset 20 
perhettä ostivat 1945 Kaurakedon Meltoalta noin 
11 miljoonan hinnalla.

Rautulaiset Kaurakedon ostaneet 
perheet:
Toivo Joro, Matti Joro, Albert Loponen, Tuomas 
Loponen, Matti Pulakka, Ville Kalmi, Heikki Kiis-
ki, Juho Kerminen, Viki Kerminen, Mikko Komi, 
Kaarlo Asomaa, Reino Heinonen, Antti Karikuusi, 
Antti Husu, Simo Husu, Matti Kähäri, Jalmari 
Koskinen, Matti Pekkanen, Juho Hännikäinen 
ja Simo Suvinen.

Lopuksi
Olen käynyt Kaurakedon kartanolla 3 kertaa ja ju-
tuttanut nykyisä asukkaita mm. Vuoksenrantalais-
juurisen Kalevi Virolaisen perhettä.

Asuintalo Kannisto, jossa aikanaan olivat asuneet 
Matti Joron ja Mikko Komin perheet oli edelleen 
saneerattuna ja laajennettuna käytössä uusilla omis-
tajilla, joita tapasimme Kaurakedossa käydessämme.

Olen itsekin asunut elämäni ensimmäiset vuodet 
Kaurakedon Kannistossa.

Vuoksenrantalaisten Kaurakedon ajasta on julkais-
tu kirja: ”Kauraketo” kirjan ovat toimittaneet Kau-
rakedossa asuneet Lauri Talikka, Ritva Talikka ja 
Tatu Vanhanen. Tatu on entisen pääministeri Matti 
Vanhasen isä. Kirjassa ei kerrota mitään Kaurakedon 
historiasta ja aikaisemmista vaiheista. 

Vuonna 1939 olin 6 vuotias, kun piti lähteä evak-
koon. Meitä Suvisen lapsia oli samaan kuormaan 
silloin Laila sisko, s. 1924, veli Alvar s. 1926 ja Lea 
sisko s.1929. 

Evakkomatkaan lähdimme junalla, 15-vuotias 
isosisko Laila katsoi meidän peräämme. Kukapa ny-
kyään antaisi 15 vuotiaan vastuulle 3 pientä lasta, 
13, 10 ja 6 vuotiaat, matkalle tuntemattomaan? 

Matkan päämäärä oli Pieksämäki, jossa meidät 
vietiin linja-autolla edelleen Jäppilään, siellä Hyn-
nisen taloon. Talossa ihmeteltiin, että kuinka paljon 
sieltä evakkoja oikein tulee, omaa perhettä kun oli 
kahdeksan henkeä ja lisää tuli yhtäkkiä 2 perhettä. 
Meitä oli neljä lasta ja Sidorofin perhe tuli myös, äiti 
ja kolme lasta.

Hynnisen talossa oli lähes päivälleen saman ikäi-
nen poika, jonka kanssa leikit sattuvat mukavasti 
yhteen. Nyt myöhemmin 70 vuoden päästä tutus-
tuimme Taunon kanssa uudelleen.

Muisto Raudusta
Pienen pojan elämästä ennen sotaa on jäänyt ai-
nakin muutama muisto. Olin kolme vuotta vanha, 
kun meille tehtiin navettaa ja silloin jaksoin kantaa 
yhden tiilen kerrallaan muurarille, noin aikaisin 
aloitin työnteon. Toinen asia, joka tarttui jo Rau-
dussa ollessa, on kivien keruu. Muistan kun isoisäni 
Aleksanteri kaivoi Kuusenkannan pelloilla suuria 
kiviä syvemmälle peltoon, pois aurojen ulottuvilta. 
Hän hautasi kivet niin syvään, ettei aurat ja koneet 
särkyisi kiviin. Siitä se kivien keruu alkoi ja on jat-
kunut yli 80 vuotta.

Joroisiin ja edelleen Somerolle 
Kauraketoon
Evakkotaipaleemme jatkui Jäppilästä Joroisiin Maa-
vedelle. Sieltä on jäänyt mieleeni, kun isäntä kynti 
hevosella atran kera perunapeltoa. Hänellä ei ollut 
ohjaksia lainkaan. Isäntä neuvoi hevosta:

”Mene nyt kiven vasenta puolta.” Ja seuraavalla 
kerralla oikealta puolelta ja hevonen totteli, eikä atra 
särkynyt kivikossa. 

Joroisten talo oli järven rannalla ja soutelin siellä 
kalastamassa.

Joroisista jatkoimme edelleen Länsi-Suomeen ja 
Somerolle Kaurakedon kartanoon. Sen oli ostanut 
omakseen 20 rautulaista perhettä. Kaurakedon yli 

Arvo Aulis Suvinen, Kuusenkanta, Rautu

Evakkomatkalla 
Kaurakedossa
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sataa peltohehtaaria viljeltiin kolhoosin tapaan. Kar-
tanossa oli suuri navetta, johon kaikki lehmät mah-
tuivat ja perheiden naisväki kävi nitä hoitamassa. 

Miehet taas kävivät omilla hevosillaan peltotöissä, 
muokkaamassa ja kylvämässä säännöllisiä peltoloh-
koja. Lohkot olivat säntillisesti: ensi tie, sitten 500 
metriä ja viemäri ja taas 500 metriä ja tie. Yli 100 
hehtaaria yhdessä osassa tasaista savipeltoa. 

Asunnot olivat muonamiesten mökkejä, ympäri 
peltoaukean. Me asuimme toisen rautulaisen, Mikko 
Kalmin perheen kera samassa mökissä, me toisessa 
päässä ja Mikon perhe toisessa. Uuni oli yhteinen 
ja äiti huusi uunin läpi, että avatkaa pellit, me pais-
tamme leipää. 

Näin se yhteispeli sujui ja naapurisopu säilyi.

Kouluun
Aloitin koulunkäyntini Somerolla, koulumatkaa 
kertyi 10 kilometriä. Kävellen siihen aikaan kuljettiin 
ja sulan aikaan kierrettiin joen yli sillan kautta. Syk-
syllä, kun joki jäätyi, oikaisimme siskoni kanssa jään 
yli. Jää ei kestänytkään ja siskoni putosi avantoon. 
Onneksi rannalla eräs mies kuuli avunhuutomme 
ja tuli pitkän narun kera pelastamaan Lean avan-
nosta. Vain kumisaappaat jäivät veteen mutta Lea 
elää vieläkin.

Jatkosota
Niin loppui sitten rauha ja alkoi jatkosota. Kaura-
kedon tilanjohtaja möi kartanon ja me jouduimme 
lähtemään poltettuun Karjallaan takaisin.

Kuusenkannassa omat sotilaat olivat polttaneet 
koko kylän rakennukset. Meille oli jäänyt vain pieni 
sauna, 3x6 metriä ulkomitoiltaan. Siinä saunassa 
yövyttiin. Äiti paistoi pihauunissa leipää taivaan alla 
ennen kuin saatiin hella ja uuni entiseen saunaan. 

Kesä oli kuuma ja isoisäni nukkui heinäladossa 
tien toisella puolen. Yhtenä yönä herättiin, kun 
sotilaat huusivat: ” Tule ulos.” He luulivat ladossa 
olevan desantteja, kun kuorasus kuului tielle asti. 

Isäni meni ja sanoi sotilaille, että hänen isänsä 
siellä nukkuu, kun on kuuma kesäyö ja pienessä 
saunassa on kuuma. Desantteja kyllä oli havaittu 
ja kun isäni kertoi sotilaille desanttien varastavan 
perunoita pellon alareunasta, jäivät sotilaat vahtiin 
seuraavaksi yöksi. Desanttien tullessa taas peruna-
varkaisiin, ampuivat sotilaat pellon alalaitaan kaksi 
venäläistä seuraavana yönä. Olin 9 vuotias tuolloin 
ja kävin kyllä katsomassa miltä kuolleet desantit 
näyttivät.

Oloa ja eloa Raudussa
Hiihtelimme serkkupojan keralla keväthangilla Ve-
näjän puolella, kun siellä oli hyviä mäkiä. Löysimme 
serkun heinäladon hirsien päältä hajuvesipulloja 
muistuttavat pienet pullot. Veimme ne sotilaille ja 
he avasivat korkit ja heittivät ne lumihankeen. Lu-
meen tuli syvät kuopat, näin Luoja varjeli meidän 
henkiämme.

Syksyllä kun käytiin koulua Raudun kirkolla, 
jonne oli matkaa 10 kilometriä, minulla oli puupoh-

jakengät ja paperinaruremmi. Ne tietysti kastuivat 
vesilätäköissä ja jouduin kävelemään paljain jaloin, 
vaikka vesilätäköt olivat jo jäässä. 

Sotilaat olivat keränneet romuja ja sotatarvikkeita 
kasoihin. Naapurin poika oli mennyt penkomaan ro-
mukasaa ja siellä räjähti käsikranaatti, se tiesi pojan 
kuolemaa. Olin vain viikkoa aikaisemmin päässyt 4 
kilometrin päähän Vepsaan kouluun, muuten olisin 
ollut penkomassa samaa romukasaa ja kenties olisi 
ollut sama kohtalo.

Ruotsiin
Sitten tuli tieto, että Ruotsi ottaa suomalaisia lapsia 
hoitoonsa pois sodan jaloista. Lähdimme serkku-
pojan keralla sotilaskuorma-autoissa hakemaan 
Raudun kirkolle esteettömyystodistuksia. Kävimme 
valokuvassa, ja haimme papintodistukset. Sitten pyy-
simme isältä luvan lähteä Ruotsiin. Aluksi isäni oli 
toista mieltä, eikä allekirjoittanut lupaa. Serkkupojan 
isä sanoi, että laita nimi vaan, kyllä ne joutavat täältä 
pois syömästä vähiä ruokia.

Niin lähdimme junalla Haaparannan kautta 
Ruotsiin. Junamatkalla ihmettelimme Pohjanmaan 
lakeuksia ja suurta määrää latoja. Lopulta tulimme 
Falköpingiin. 

Meitä pidettiin eristyksissä kaksi viikkoa jossa-
kin koululla. Vaatteet oli pesty, tukat leikattu, täit 
hävitetty ja terveydentila tutkittu. Meille etsittiin 
sijaiskodit ja kahden viikon päästä mammat tulivat 
valitsemaan lapsia. Minun mammani tuli niin myö-
hään, että tyttölapset olivat jo loppuneet, vaikka 
sellainen oli tilattu. Niinpä minun onneni oli päästä 
suureen maalaistaloon, jossa oli yli 100 hehtaaria 
peltoa, iso navetallinen lehmiä ja lisäksi tila oli 
”orisiittola”. Tilalla oli 10 oria ja muita työhevosia. 
Opettelin orilla kyntämään ja tekemään muita tilan 
töitä, haasioimaan heiniä ja ajamaan niitä latoon. 
Serkkupoika joutui naapuritaloon.

Jatkuu seuraavassa lehdessä.

Ruotsalainen majuri antaa makeisia evakkolapsille. 
Haaparanta. Valokuvaaja Sot.virk. M.Volanen, SA-kuvat.
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Joroisten Karjalaseura järjesti 27.11. Joroisten yhte-
näiskoulun ja lukion kanssa esitelmätilaisuuden, jossa 
yläasteen ja lukion oppilaat saivat historian luennon 
hieman poikkeuksellisesti. Everstiluutnantti Pekka In-
tke luennoi Itsenäisen Suomen lähihistoriasta, näinä 
päivinä 80 vuotta sitten alkaneesta talvisodasta ja sen 
alkamiseen liittyvistä tapahtumista. Luentoa kuulemassa 
oli yläasteelta täysi sali ja lukiolaisia hieman vähemmän. 

Mikä on Karjalan evakko?
Käytävällä ennen luentoa kalskahti korvaani tuo kysy-
mys. Nuori lukiolaistyttö sen kaverilleen esitti. Sanoi, 
ettei muutama päivä sitten vielä tiennyt, mitä tarkoittaa 
Karjalan evakko. Mikäli jollain lukiolaisella on tämä asia 
lipsahtanut ohi korvien tai ei siihen ole koskaan törmän-
nyt, niin nyt tässä tilaisuudessa sai siitä kyllä tiedon. 

Paikalla oli Syskyjärveltä neljän vanhana evakkoon 
lähtenyt Anneli Lantto, joka kertoi liikuttuneella ää-
nellään tarinaa. Kertoi sitä hiljaisella äänellä mutta kyllä 
se ääni kuului, niin hiljaa oppilaat hänen kertomus-
taan ja kuvaustaan kuuntelivat. Annelin evakkotaival 
Syskyjärveltä Etelä-Pohjanmaalle ja aina Varkauteen 
saakka ei ollut helppo, nelivuotiaan muistiin oli jäänyt 
härkävaunun hajut ja lasten syntyminen matkan aikana. 
Anneli kuvasi matkaansa ja kertoi sen olevaan aivan kuin 
suoraan Evakon laulusta. 

Pekka Intke antoi sitten koulun historian oppisuun-
nitelmaankin kuuluvaa lähihistorian tietoa ja esitelmöi 
laajasti talvisotaan johtaneiden tapahtumien kulusta 
aina evakkoon lähtöön ja sodan alkuun asti. Itse talvi-
sotaa ei nyt käyty läpi. 

Pekka Intke on oman sotilasuransa aikana joutunut 
ja saanut tutustua moniin sotapäiväkirjoihin ja oman 
ammattinsa jatko-opinnoissa selvitellyt jalkaväkisodan 
johtamistaktiikoita, jolloin sotapäiväkirjoista saadut 
tiedot ovat jääneet hyvin mieleen. Nyt jo eläkkeelle 
jäätyään hän luennoi edelleen näistä aiheista. Pekka 

Intken sukujuuret ovat syvällä Karjalassa ja Raudussa, 
joten senkin puolesta kiinnostusta sekä intoa riittää ja 
aina löytyy uusia mielenkiinnon kohteita Luovutetussa 
Karjalassa. 

Iltatilaisuus
Joroisten koulukeskuksen auditorio tuli täyteen, kun 80 
vuoden takaista evakkoon lähtöä juhlassa muisteltiin. 
Tilaisuuden avasi Joroisten Karjalaisten puheenjohtaja 
Seija Räty. Auditorio oli lähes viimeistä istuinta myöten 
täysi. Aktiivisesti toimiva Joroisten Karjalaiset saavat 
karjalaiset liikkeelle. Elisa Hämäläisen sykähdyttävällä 
esityksellä Evakon laulu herkistyttiin kuulemaan Milja 
Komin karjalan murteella esittämää runoa ”Paremmat 
tauvit”.

Anneli Lantto kertoi vielä uudestaan evakkotaipa-
leensa, taas hiirenhiljaiselle salille. Tunteikkaita hetkiä 
paikalla olleille evakoille ja evakoiden lapsille. Joroisiin 
tuli paljon siirtokarjalaisia ennen talvisotaa ja etenkin 
jatkosodan jälkeen. Joroisiin muutti pysyvästi moni 
perhe Karjalasta sotien jälkeen. 

Talvisodan esitelmä oli jonkin verran syvemmälle 
menevä kuin päivällä koululaisille oppitunnin mittainen. 
Pekka Intke lähestyi talvisotaa Suomen itsenäisyystais-

teluna, kamppailuna itsenäisyydestä. 
Esitelmä herätti myös kysymyksiä. Poh-
dittiin ennen sotaa käytyjä neuvotteluja 
ja niiden ratkaisuja, olisiko myöntei-
sempi suhtautuminen aluevaatimuksiin 
muuttanut mitään. Myös talvisodan 
syttymisen yllätyksellisyyttä mietittiin, 
oliko Suomessa tietoa ja kuinka sodan 
uhkaan oli varauduttu. Yksi kiinnostuk-
sen aihe oli myös se, kuinka evakkoon 
tulleet sijoitettiin, miten ennakkoon 
oli suunniteltu sijoittuminen ja olisiko 
niitä tietoja vielä tallessa missä kukakin 
on ollut.

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat

Evakkoon lähdöstä 
80 vuotta

Syskyjärvellä syntynyt Anneli Lantto ja Joroisten Karjalaisten 
puheenjohtaja Rautu-juurinen Seija Räty laulavat Karjalaisten 
laulua. 

Iltatilaisuudessa on auditorio lähes täynnä.
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Puheensorina ja iloiset naurun äänet alkoivat täyttää 
upseerikerhon tiloja, lopulta paikalla oli niin paljon 
väkeä, kuin kerholle suinkin mahtuu. Ei montaa 
istumapaikkaa jäänyt täyttämättä, kun reilut 140 
rautulaista ja rautujuurista kokoontui paikalle. Lau-
antain puolipäivä on hyvä puurojuhlan pitoaika.

Ohjelmaa
Puurojuhlan perinne vie vuosikymmenten taa. 
Rautulaiset haluavat edelleen kokoontua lapsineen 
ja vunukoineen jopa vunukoiden lapsien kanssa yh-
teen. Mikkeli on sikäli keskeinen paikka, että pitkää 
matkaa ei monellekaan tule. Erityisen hienoa on, 
että paikalla oli myös paljon alle kouluikäisiä lapsia. 
Pienestä pitäen kun oppii perinteitä vaalimaan, niin 
perinteet saavat jatkoa. 

Ohjelmassa pääosaa näytteli Puurojuhlan nimen-
kin mukaisesti ruokailu. 

Molempien kirkkokuntien papit pitivät pienen 
hartauden, jonka jälkeen ruokailtiin. Mikkelin 
Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntapastori Taru 
Kettunen puhui Jouluun valmistautumisesta ja ad-
venttiajan alkamisesta. 

Saimaan Ortodoksisen seurakunnan pastori Mik-
ko Mentu puolestaan luki Jouluaaton evankeliumin 
tekstin. Ortodoksisessa kirkossa Joulupaaston ja 

Rautulaisten puurojuhla
Perinteisen puurojuhlan pitopaikka oli Mikkelin Upseerikerho. Jouluiset 
puurot ja muut herkut oli valmistanut keittiömestari Aija Lyytikäinen 
ryhmineen.

Jouluun valmistautumisen aika oli jo alkanut. Kuu-
limme luterilaiseen toimitukseen verrattuna erilaisen 
hartaushetken ortodoksiseen tapaan laulaen. 

Ruokalistalle oli perinteisen riisipuuron lisäksi lai-
tettu ohra- ja tattaripuurot. Kinkku ei suomalaisesta 
joulupöydästä puutu koskaan eikä karjalanpiirakat 
karjalaisesta pöydästä. Siihen vielä lisukkeita ja jäl-
kiruoka, niin kyllä mahansa täyteen sai. 

Kuulimme myös runoja, joita esitti Mauri Mut-
tonen. Hän lausui Otto Räsäsen runon Jouluksi 
Karjalaan Sananjalkaiset pitkospuut -kokoelmasta ja  
Yrjö Jylhän runon Pyhä yö. Tämä runo on Kiirastuli 
- kokoelmasta, joka on saanut syntynsä Taipaleen 
taisteluista. Runot käsittelevät inhimillisyyttä sodan 
kauheuksien keskellä.  

Syötyä sitten laulettiin monia joululauluja sekä pi-
dettiin arpajaiset. Tärkeä osa ohjelmaa oli seurustelu 
ja tuttujen sekä sukulaisten tapaaminen. 

Seuraavan kerran puurojuhlien merkeissä tavataan 
taas ensi joulun alla.

»Ja Suomen korpien yllä hohti
nyt tähti suurempi muita, 
ja me kaikki käännyimme sitä kohti,  
ja meidät kaikki se kotiin johti,  
se tähti suurempi muita.»

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat Paikat riittivät juuri ja juuri.
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Keittiömestari Aija Lyytikäinen.Saimaan Ortodoksisen seurakunnan pastori Mikko Mentu.

Pastorit Taru Kettunen ja Mikko Mentu.Mauri Muttonen lausui runoja.

Seurustelua oli  niin pöydissä kuin salissakin, käytiin läpi kuulumisia, tutkittiin valokuvia, suunniteltiin tulevia.

Myyntipöydän kalenterit ja tervat melkein loppuivat.  Tässä vielä odotellaan juhlan alkua. 
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Tikatsussa on kaksi rautulaisten pystyttämää muisto-
merkkiä ja vain yksi suomalainen hautakivi. Sosono-
von asutus on levinnyt hautausmaan päälle, ja hau-
tausmaan alkuperäinen hautakartta on kadoksissa. 

Tikatsun alue on nykyisin kovin sekava, sinne on 
tehty kerrostaloja, alueella on autotalleja, epämää-
räisiä varastoja ja muita ränsistyneitä rakennelmia. 
Päätin hahmottaa ilmakuvasta, kuinka Tikatsun hau-
tausmaa on sijainnut nykyisen Sosnovon kankailla. 

Kartat käyttöön
Jäljellä on topografinen kartta Raudusta, se on mi-
tattu 1933 ja painettu 1936. Sitten on Rautulaisten 
lehdessä 1/94 kuva hautausmaasta, jonka haudan-
kaivajan pojat Antti ja Matti Meskanen ovat muistin 
varaisesti laatineet. Siihen on merkitty hautausmaan 
alueita melko tarkasti.

Toinen kirkonkylän alueesta muistinvaraisesti laa-
dittu piirros on Nuuti Rastaan tekemä. Siinä Tikatsu 
näkyy vain alueena suhteessa muuhun ympäristöön. 
Ja vielä on kolmas käsin piirretty kuva 1918 haudois-
ta ja patsaasta. 

Kun ryhdyin tuohon työhön, ajattelin selvitellä 
itselleni, missä sitä aina Tikatsun talkoissa tulee 
touhuttua. Nykyisinhän siellä on näkyvissä vain 
muistomerkit ja muutama venäläinen hauta.

Otin ensiksi alueen ilmakuvan ja sitten toisen ku-
van topografikartasta. Kuvankäsittely-ohjelmalla saa 
nämä kaksi näkymää päällekkäin ja kun varmat kiin-
topisteet ovat kohdallaan, on karttaan piirretty kuva 
siirtynyt ilmakuvaan samassa mittakaavassa. Silloin 
voi helposti todeta, missä on Tikatsun hautausmaan 
kiviaita ollut ja kuinka se sijoittuu nykynäkymään. 

Suurin yllätys oli se, että kun aikaisemmin Tikat-
sun oli kerrottu jatkuvan nyt kunnossapidettävän 
alueen ulkopuolelle, niin eipä se olekaan niin. Selvisi, 
että olemme pitäneet talkoilla kunnossa Tikatsun 
Uutta puolta. Tikatsun pohjoisaita on ollut siinä, 
mihin talkooporukan työmaa-alue on loppunut. 
Aidan kohdalle on tehty autotalleja ja ne ovat siinä 
pohjoisrajalla. 

Sivureuna idän eli nykyisen tuloportin suunnassa 
on nykyisen maalatun portin kohdalla, ja taas ne 

iänikuiset autotallien rähjät ovat siinä rajalla. 
Länsireunan aita on ollut myös siten, etteivät 

venäläiset olleet koppejaan rakentaneetkaan hau-
tausmaalle vaan aivan rajalle.

Venäläiset ovat käyttäneet Uutta puolta myös 
omana hautausmaanaan ja se varmasti on pelasta-
nut uuden puolen noilta rakennelmilta. Nykyisin 
kun talkoilla on saatu Tikatsua kohennettua, ovat 
venäläisetkin ilmestyneet laittamaan omia hautojaan 
kuntoon. 

Tikatsun Vanha puoli on kokonaan venäläisten 
autotallien ja niiden kyhäelmien alla. Aivan ete-
läreunan kohdalla olleen 1918 sankaripatsaan ja 
sankarihautausmaan päälle on tehty kerrostalo ja 

Karttaharjoitelma 
Tikatsun 
hautausmaalla

Tikatsun hautausmaa on ollut ja tulee 
olemaan merkittävä kiintopiste Rautuun 
matkaaville, sinnehän on haudattu suku-
laiset ennen sotia ja jatkosodan aikaan-
kin vielä. 

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat

Käsin piirretty hautausmaakartta, Antti ja Matti Meskanen. 

Ilmakuva ja topografikartta päälekkäin, läpinäkyvyydellä on 
saatu kiintopisteet kohdallen ja mittakaava samaksi.
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eteläpäässä niitä on kaikkiaan kolme. Tikatsun Van-
hasta puolesta ei käytännössä ole siis säilynyt mitään. 

Seuraava vaihe
Sitten otin Antti ja Matti Meskasen piirtämän kartan 
Tikatsusta ja vein sen tuohon rajaamani Tikatsun 
alueen päälle samalla metodilla kuin aikaisemmin-
kin. Nyt tuosta kuvasta sain hahmotettua siihen 
piirretyt sankarihaudat, käytäviä ja 1918 patsaan 
paikalleen ilmakuvaan. 

En meinannut tuolilla pysyä, kun selvisi, miten 
sankarivainajien haudat sijaitsevat. Aiemmin oli aina 
sanottu niiden olevat muualla, alueen pohjoispuo-
lella, mutta nepä ovatkin aivan parhaalla paikalla 
säilyneen Tikatsun alueella. 

Uusi Tikatsu
Tikatsun uusi puoli on kuitenkin koskematon, mitä 
tulee venäläisten rakennuksiin. Uudella puolella 
oleva sankarivainajien hautausalue on myös koske-
maton. Aiemman tiedon mukaan sankarivainajat oli-
sivat olleet haudatut sen kunnossapidettävän alueen 
ulkopuolelle, joka on jäämässä nyt kerrostalon alle. 
Näin ei ole, vaan sankarivainajat on haudattu sanka-
rivainajille pystytetyn muistomerkin eteläpuolelle. 
Muistomerkille menee polku ja alueen keskipolun 
toiselta puolen lähtee myös polku ja siinä ne san-
karivainajat ovat. Tänä syksynä olimme raivaus-, 
siistimis- ja polttotalkoissa juuri tuon alueen vierellä. 
Suurimmat kokot paloivat siinä reunalla. 

Sankarivainajien hautojen paikallistaminen on 
varmaan monelle rautulaiselle sykähdyttävä asia. 
Tuohon alueelle on haudattu yli sata rautulaista 
sankarivainajaa. Osa poissaolevina, osa siihen siir-
rettynä toisesta paikasta, mutta kaikki rautulaisia 

sankareita. Kun seuraavan kerran menee Rautuun 
Tikatsun hautausmaalle, voi katsastaa paikan, Pans-
sariestekivestä tehty Sankarivainajien muistomerkki 
on siinä lähellä, vain muutaman kymmenen metriä 
vainajista. Kaikkiaan rautulaisia sankarivainajia on 
hieman vajaat 200. 

Tikatsun jatko 
Tikatsun hautakartta on kadoksissa, eikä muita 
sinne haudattujen omaisten hautoja pysty tämän 
tarkemmin selvittämään. Mutta tuon sankarihau-
ta-alueen paikallistaminen tällä karttaharjoituksella 
on varmaankin sellainen asia, että koko Tikatsun 
hautausmaan hoito tulee saamaan uutta potkua. 

Se antaa virtaa talkoolaisille, se auttaa entistä 
paremmin ponnistelemaan Tikatsun säilyttämiseksi. 

Sankarivainajien hauta-alue varmaan merkitään 
ja rauhoitetaan selvästi erottuvaksi alueeksi. 

Lisäksi Karjalan Liitto ja Sotavainajien muiston 
vaalimisyhdistys ovat käynnistäneet hankkeen, jolla 
luodaan verkkoon tietokanta rajan taakse jääneistä 
sankarihautausmaista.

Pitäjäseuroilta kysellään muun muassa hautaus-
maan perustietoja, sijaintia, nykytilaa, hoitoa ja siellä 
sijaitsevia muistomerkkejä. Mukaan on mahdollisuus 
liittää kuvia, karttoja ja muita dokumentteja. Kyselyn 
tarkoituksena on myös koota yhteen hautausmaita 
koskevat sopimukset.

Tässä koko harjoitelman lopputulos. 1918 sankarihaudat 
ovat kerrostalon alla, mutta talvi - ja jatkosodan sankarivai-
najat lepäävät Tikatsun uuden puolen alueella, siellä missä 
aluetta pidetään talkoilla kunnossa. 
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Hyvä palata mielessä aurinkoiseen kesään, kun juuri 
nyt aamun ja illan väliin ei juurikaan havaittavaa 
valoilmiötä mahdu. Tuli käytyä Kihuissa, tuli kier-
reltyä vanhaa Rautua ja Metsäpirttiä ristiin rastiin. 
Tuli tavattua siellä ystäviä ja löydettyä uusia tuttuja. 
Oli kaikkiaan vilkas kesä.

Toiset Kihut
Ensimmäisistä Kihuista ei ole muuta muistoa kuin 
juhlimista tärkeämpi sukulaisten kanssa tehty taksi-
matka Sirkiänsaarelle, äidin kotikylään. Tämän kesän 
juhlasta jäi kivoja muistoja. Rautulaisia oli Igoran 
ravintola aivan täynnä ja haastelu oli vilkasta kuten 
myös tanssahtelu. Juhlassa aisti vahvan me-hengen 
ja ilon, että saatiin olla yhdessä entisessä esipolvien 
Raudussa. Hienot musiikkiesitykset sykähdyttivät 
samoin kulttuuritalossa vallinnut harras tunnelma.

Talkoissa hikoiltiin
Keväällä uurastettiin vanhalla hautausmaalla Tikat-
sussa ihan urakalla. Hikoilu kannatti, jälki oli näyt-
tävää. Syksyllä saavuin paikalle vasta, kun raivatut 
risut paloivat tunnelmallisesti kahdessa nuotiossa. 
Taas oli yksi nurkka Tikatsussa siistiytynyt. Syksyllä 
Sosnovon valtuustoon valittu Galina Nikolajevna 
kaivoi varastostaan verkkoa ja auttoi suojaamaan 
omenapuuntaimet talveksi nälkäisiltä jyrsijöiltä.

Laatokalle mieli
Laatokalle ei voi enää hurauttaa autolla miten vaan. 
Jo pari vuotta sitten asukkaat hermostuivat talojen 
välitse kulkevaan ralliin ja tukkivat Vorkken rantaan 
johtaneen tien alkupään. Ainahan tukittu tie korvau-
tuu. Metsässä paljastuneeseen pehmeään hiekkaan 
muodostunutta väylää ei kaikenlaisilla autoilla kui-
tenkaan uskalla lähteä kyntämään. Niinpä valittiin 
reipas kävely, jota rannassa jatkettiin Taipaleenjoen 
suiston suuntaan.

Olen usein rannassa käydessä ihmetellyt mihin 
ihmiset maastureillaan veden rajassa ajavat. Olen 
kuvitellut, että rannan tuntumaan on rakennettu 
mahtavia datsoja. Nyt sekin selvisi. Kun oli melkoi-
nen matka kävelty, tuli näkyviin kaksi kumollaan 
olevaan venettä eli ”kalastussatama”. Jonkin matkaa 
rannasta oli pieni saari, jonka kupeella on kuulemma 
hyvä kalastaa.

Sitten piti käydä tarkistamassa Tappariin vievän 
tien varrelta löytynyt kivi, jossa on kaiverrus. Löy-
tyihän se, mutta aikalaisten kertomukset eivät oikein 
tue olettamaa, että kyseessä olisi de la Gardien kivi.

Saunasaaren rantaan pääsi ajamaan kapeaa tietä, 
joka kiertää rakennustyömaan aidan viertä. Onnis-
tuttiin, mutta jos joku olisi tullut vastaan, edessä 

olisi ollut hankala peruuttaminen. Ennen tien päässä 
rannassa oli laituri, nyt sekin on peitetty aidalla. 
Aallonmurtajan lähellä Rossnoin luodolla oli suuri 
lokkiyhdyskunta, joka koetti hätistellä lähestyjiä 
kovasti kirkuen ja uhkaavasti lennellen.

Keskustasta etelään
Pietisen omenapuu Sirkiänsaarella oli keväällä kuk-
kia valkoisenaan ja Kihujen aikaan lehtien seasta löy-
dettiin ainakin pari raakiletta. Sadonkorjuun aikaan 
en nytkään osunut paikalle. Jonnekin vaatimaton 
sato oli hävinnyt. Maasta ei löytynyt karojakaan. 
Toivottavasti puuvanhus selviää talven yli.

Asta myrskyn kaataman puuston paikoille on tien 
varsille noussut tiheää taimikkoa. Vaikka tukkisavot-
ta loppui kauan sitten, niin kesällä Sirkiänsaarella 
yksinäinen mies hakkasi halkoja vanhan kylätien 
alapuolella. 

Lokakuun lopulla Sirkiänsaaren kylä tuntui odot-
tavan talviunia. Vain Genad latoi kiviä kylätien 
varteen istutettujen puiden ympärille. Aidan takana 
kohosi mahtava monikerroksinen datsa. Genad oli 
talon työväkeä, joka ulkomuodosta päätellen oli 
paljon etelämpää kotoisin.

Toiset talkoot
Retkipäivän jälkeen talkoot jatkuivat Kuoleman-
laaksossa. Dimitriy Odintsov oli tuonut Pietarista 
mukanaan tarmokasta työväkeä. Kun Galinan kanssa 
ehdittiin paikalle, niin työt olivat joukkohautojen 
alueella täydessä käynnissä. Puita kaatui ryskyen ja 
uskomatonta vauhtia kasvoi tien varteen perustet-
tu risukasa. Kun vain osoitti jotakin kantoa, niin 

Ilmi Pesonen teksti ja kuvat

Retkeilyä Sosnovassa – Raudussa

Lokakuun lopulla Sirkiänsaaren kylä tuntui odottavan tal-
viunia. Vain Genad latoi kiviä kylätien varteen istutettujen 
puiden ympärille.
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kohta oli mies tai kaksi kaivamassa sitä pois kulkua 
hankaloittamasta.  

Työtä tehtiin tosissaan, ja kahden joukkohaudan 
alue siistiytyi esittelykuntoon. Dimitry suunnittelee 
pystyttävänsä ensi keväänä paikalle taulun, jossa 
kerrotaan venäjäksi ja suomeksi paikan historia. 
Ylempänä tien varteenhan paljastettiin kesäkuussa 
tiedotustaulu, jonka teksti on työstetty venäjäksi ja 
suomeksi yhteistyössä Raudun Pitäjäseuran kanssa 
Pekka Intken toimiessa asiantuntijana. Sen äärellä 
on tarkoitus järjestää juhlahetki 5.4.2020.  

Koskettavaa oli nähdä, millaisella pieteetillä 
venäläiset suhtautuivat alueen siistimiseen. Joku 
oli tuonut hautojen tuntumaan kimpun punaisia 
neilikoita. Raivattiin puita ja pensaikkoja määrätie-
toisesti, turhia keskustelematta. Keväällä voidaan 
käydä toteamassa työn jälki. Kotimatka kutsui enkä 
osallistunut talkoiden jatkoon, Kylmäojan sillan 
kunnostamiseen. 

Dimitry Odintsov opettaa historiaa sotilasaka-
temiassa Pietarissa. Hän on hyvin kiinnostunut 
Kuolemanlaakson tapahtumista ja tutkinut tarkkaan 
aluetta. Hän löysi keväällä entisen Helena Nahkurin 
talon piha-alueelta kiven, joka vaikutti hautamuis-
tomerkiltä. Markku Paksu kirjoitti asiasta kesäkuun 
lehdessä julkaistussa pääkirjoituksessaan. Kirkonkir-
joista saattoi todeta, että ensi hätään arveltu tieto 
oli väärä. Mikko ja Antti Nahkuri ovat kyllä kuolleet 
5.4. mutta oikea kuolinvuosi on 1910 ja heidät on 
haudattu asianmukaisesti ilmeisesti siis Tikatsuun.

Näillä näkymin talkootoiminta laajenee Raudus-
sa entisestään, kunhan talkoolaisia riittää. Dimitry 
Odintsov toivoo, että pitäisimme Kuolemanlaaksoon 
raivatun hauta-alueen yhdessä siistinä. Yhteistyö 
Raudun Pitäjäseuran kanssa on ollut tuloksellista, 
joten tästä on hyvä jatkaa.  

Paksu pystyyn
Markku Paksu on merkinnyt kotipaikkansa näyt-
tävästi, vaan harmillinen takaisku on kesän aikana 
tapahtunut. Joku on ohi kulkiessaan tuupannut 
kivirakennelman hajalle. Voimamies tai -kone on 
ollut asialla, sillä ei moisia murikoita kevytsarjalaiset 
eikä vähän vartevammatkaan siirtele. Kun matka oli 
kohti Viipuria, niin talkoolaiset ajattelivat korjata 
vahingon. Vaan kuinkas kävikään. Eipä riittänyt 
vipuvoima, vaikka yhdessä kiveen tartuttiin. Mutta 
hyvä yritys ja kaunis ajatus.

Dimitriy Odintsov (istumassa vasemmalla) oli tuonut 
Pietarista mukanaan tarmokasta työväkeä. Dimitry Odint-
sov opettaa historiaa sotilasakatemiassa Pietarissa. Hän 
on hyvin kiinnostunut Kuolemanlaakson tapahtumista ja 
tutkinut tarkkaan aluetta.

Toivo Valkonen, Markku Vauhkonen ja Antero Tyynynen 
liian painavan kiven kimpussa. Liikkui kyllä mutta ei saatu 
paikoilleen.
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Sain haltuuni äitini Raudun kodin valokuvan. Valo-
kuva oli ollut kantasuomessa olevan kodin vintillä 
laatikon kätköissä vuosikymmeniä. Valokuva sai 
uteliaisuuteni Rautua kohti heräämään. Kuva toi 
esille konkreettisesti äitini syntykotipaikan ja minun 
mummolani, jonne en ollut koskaan voinut mennä. 
Valokuvaa katsoessani tunsin vahvaa vetoa kaivat-
tuun mummolaan ”Sinne haluan päästä”.

Minuun otettiin, edellä mainitsemaani kuvaan 
liittyen, yhteyttä Haukivuoren facebook-sivujen 
kautta ”Olisiko tämän sinun äitisi kotipaikka Kar-
jalasta?” (kuva alla). Yhteyksiä vaihdettiin ja kuvan 
ympärille kiertyi monisyinen keskustelu. Kuvasta 
voin kiittää Salli Romoa Haukivuoren Lonkarista. 

Sosiaalinen media on auttanut minua äitini koti-
paikan tietojen ja kuvien etsimisessä ja saamisessa. 
Kiitos kaikille, jotka olette auttaneet juurieni tutkai-
lussa ja välittäneet minulle valokuvia ja niihin liit-
tyviä tietoja. Olen niistä todella kiitollinen. Kuvien 
myötä minulle on syntynyt uusi voimakas yhteys 
juuriini Karjalaan ja äitini evakkotarinaan.

Evakkotaival äidillä oli samankaltainen kuin 
monella muullakin Rautulaisella. Oli koskettava 
kokemus käydä tutkailemassa äidin jalanjälkiä ja 
etsiä mummolaa Liippuasta. Eihän sitä sieltä enää 
löytynyt kuin merkkipaalun verran.

Äitini, tyttö kauniin Karjalan
Äitini Helli Helena Loponen oli syntyjään Raudusta 
Liippuan kylästä. (s.1.4.1929). Hän kuoli 29.5.1996 
Haukivuorella, liian varhain. Hän avioitui Veijo Pert-
ti Paasivuoren kanssa kesällä1958 Helsingissä. Isäni 
Pertti Paasivuori oli myös Karjalasta. Hän oli syn-
tynyt Käkisalmella 1.5.1935 (hän kuoli 10.6.2011). 
He saivat seitsemän lasta, joista kuusi oli poikia ja 
yksi tyttö, minä. 

Äiti ennätti tavata melkein kaikki lapsenlap-
sensa, ennen kuolemaansa, joita on yhteensä 12. 
Nyt hänellä olisi myös jo kaksi lapsenlapsenlasta 
ympärillään. 

Paljon kaunista oli äiti joutunut jättämään taak-
seen. Eikä hän varmaan olisi osannut kuvitella, että 
kotipaikan viereen rakentuu formularata ja lähelle 
myös mittava loma- ja hotellialue, Putinin lomakylä. 
Äitini olisi varmaan tuumannut: ”Kyllä heiän nyt 
kelpaa”.

Äitini eli karjalaisena vahvasti hetkessä ja samalla 
jalat olivat tukevasti maassa. Perhe ja koti olivat 
hänelle kaikki kaikessa. Oman äitinsä hän hoivasi 
kotona ja huolehti hänestä koko elinajan. Tämän 
myötä me lapset opimme kunnioittamaan vanhem-
paa sukupolvea.

Lauantaiaamuisin äiti paistoi ainakin sataviisi-
kymmentä karjalanpiirakkaa ja sunnuntaina puolen 
päivän jälkeen vain rippeet niistä olivat jäljellä. 
Minun tehtävänä lauantaiaamuisin oli perunamuu-
sin tai riisiseoksen levittäminen piirakkapohjiin ja 
voiseoksen voiteleminen. Lauantaiaamuisin kello 
kuusi oli herätys piirakoiden leivontaa. Näin opin 
karjalanpiirakoiden salat. 

Kotona pidettiin karjalaisten juhlia, jossa oli 
voimakkaasti rautulaisuus ja karjalaisuus laajem-
minkin mukana, olihan isä Käkisalmesta. Vieraita 
kävi paljon ja yhteishenki oli hyvä ihmisten kes-
ken. Vanhemmillani yhteiselo oli alkuun niukkaa. 
Ahdasta oli, isossa perheessä pienessä talossa. Sopu 
sijaa kuitenkin antoi. 

Äiti oli naapureille kiitollinen, kun he auttoivat 
vaikeina aikoina ja puolestaan hän tuki ja auttoi 
naapureita, kun he apua tarvitsivat. Kodin ovet oli-
vat aina avoinna tulijoille ja ruokalautasia lisättiin 

”A kyl mie tahon 

uuvelleen Liippuaan”

Löytynyt 
valokuva

Kirsi Paasivuori

Koti Raudussa Liippuan mäellä.

Äitini Helli Paasi-
vuori o.s. Loponen  
rippikouluiässä.

Äitini tynkä-
suomessa
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pöytään sitä mukaan, kun syömämiehiä ilmaantui. 
Äiti oli vahvasti läsnä lastenlastensa elämässä. 

Helli-mummoa muistellaan tuon tuosta lämmöllä. 
Piirakat, muikut ja mustikkapiirakka. Näitä lapsen-
lapset muistelevat vieläkin. Äiti ei säästellyt herkuis-
sa. Äidin herkkupiilot tiesi jokainen lapsenlapsi ja 
vähän isommatkin. 

Veljeni vaimo sanoi yhteisellä Raudun matkalla 
”Tämä karjalaisuus tarttuu”. Savolais-Karjalaisessa 
kodissamme eri kulttuurien tavat ovat sulavasti 
sekoittuneet keskenään. Juhlissa on karjalanpiira-
koita ja -paistia karjalaisittain ja juuresruokia sekä 
muikkukukkoja savolaisittain. 

Savolaisiin maisemiin, Haukivuorelle asututtuaan, 
äitini pian huomasi monia eri kulttuurieroja, joihin 
piti sopeutua. Esimerkiksi juhlissa vieraanvaraisuus 
on ollut aina molemmissa kulttuureissa (Karjalai-
set ja Savolaiset) oleellinen osa juhlaa, kuitenkin 
tavat hieman poikkesivat. Karjalaiset olivat juhliin 
tullessaan miltei heti halaamassa ja naurussa suin 
jutteluun käymässä, kun taas savolaiset puolestaan 
puolimuikeasti ojensivat kätensä ystävälliseen ter-
vehdykseen. Ilojen ja surujen tulkinnassakin oli 
kulttuurieroja siinä, kuinka vahvasti tunteet tuotiin 
esille. Ei ole ollut helppoa äidin asettua asumaan 
uuteen kulttuurimaisemaan. Omaan identiteettiini 
on vahvasti vaikuttaneet molemmat kulttuurit, joita 
kotona kohtasin päivittäin.

Matka Liippuan kylään
Innostukseni Raudun matkaan lähti valokuvasta, 
jonka sain äitini kotipaikasta. Tahdoin päästä nä-
kemään ja kokemaan karjalaisuuden syvimmän 
olemuksen. Äitini muisteli usein, kuinka kaunista 
karjalassa oli. Ymmärrän nyt mitä äitini tarkoitti.

Matka Rautuun toteutui toukokuussa 2019, Rau-

tuseuran matkalla. Sain matkalle mukaani veljeni 
vaimon ihanaksi olkapääksi tunnepurkauksia tuke-
maan. Lisäksi matkalla oli myös äidin velipuolen 
tytär puolisonsa kanssa. Ja, mikä parasta. Tällä neljän 
porukalla majoitumme yhteiseen mökkiin Putinin 
lomakylässä. Matka oli ratkiriemukas ja opettavainen 
kaikkine tarinoineen bussissa. Kiitos matkan vetäjil-
le ja historioitsijoille. Paljon jäi muistoja sydämen 
sopukoihin. 

Äiti olisi varmaan tuumannut innostani juuriani 
ja matkaa kohtaan ”On hienoa, että olet kiinnostu-
nut juuristasi. Kauniit sinne jäi maisemat.”

Tutustuimme eri puolille Rautua. Näimme veh-
maita alueita, kumpuilevaa ja mäkistä maastoa, 
hyvin hoidettua metsää sekä upeita vesialueita. Häm-
mästytti, kuinka silmän kantamattomiin saattoikaan 
nähdä. Äitini kotipaikka sijaitsi vehmaisella mäkirin-
teellä, jonka takaa alkoi Liippuan kylä. Kiertelimme 
kylässä. Pienet kujat, värikkäät talot, kyläkauppa ja 
rönsyävät puutarhat toivat elävästi esille kylän elon 
tänä päivänä. Äitini kotipaikan kohdalle oli raken-
nettu uusia taloja. Ne kertoivat elämän jatkuvuudesta 
sodan jälkeen. Kaikesta ikävästäni ja kaipuustani 
äidin kotiseutua kohtaan, olen tyytyväinen, että 
paikoista pidetään huolta. 

Keskityimme matkakumppanini kanssa niin 
vahvasti äitini jalan jäljille ja hänen lapsuuden 
maisemiinsa, että itse Raudun keskus jäi varsin vä-
hälle huomiolle matkan aikana. Nyt on yksi lisäsyy 
uudelle matkalle. 

Karjalaisuus minussa on ja pysyy. Asunhan ny-
kyisin Lappeenrannassa. Juurieni etsimisprosessin 
myötä karjalaisuus on antanut uuden ulottuvuuden 
elämääni, kun olen saanut tutustua Rautulaisiin, 
heidän tarinoihinsa sekä heidän vahvaan yhteisöl-
lisyyteensä.

 

Elämä jatkuu Liipuan kylässä. Äitini kotipaikan kohdalle oli 
rakennettu uusia taloja.

Kirsi istuu onnellisena Liippualla, karjalaisuus minussa 
on ja pysyy.
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Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri syntyi 17 
vuotta sitten. Suvannon alueen sukututkijat Met-
säpirtistä, Pyhäjärveltä, Raudusta, Sakkolasta ja 
Vuokselasta, olivat keskusteluissaan todenneet, että 
Suvannon ympärillä asuneilla oli paljon yhteisiä 
asioita. Yksi oli tutkinut yhtä asiaa, toinen toista. 
Olisi hyvä vaihtaa ajatuksia ja jakaa toisten kanssa 
vinkkejä ja materiaalia.

Perustavassa kokouksessa Karjala-talolla syntyi 
piiri, joka kokoontuu 4 kertaa vuodessa. Toimintaa 
”johtaa” vetoryhmä, johon kuuluu kaksi edustajaa 
kustakin pitäjästä. Ryhmässä keskustellaan piirin 
ohjelmasta sekä käytännön asioista. Kukin pitäjä 
vastaa vuorollaan kokouksen suunnittelusta, ohjel-
masta ja tarjoilusta. Varsinaiset kokoukset alkavat 
lauantaina klo 14 kestäen noin 3 tuntia. Kahvia saa 
klo 13 lähtien. Samalla voi tavata muita ryhmän 
jäseniä vapaamuotoisesti. Vetoryhmä on kokoon-
tunut jo aiemmin.

Kokousten ohjelma vaihtelee. Joskus käsitellään 
sukututkimusohjelmia ja niihin liittyviä asioita. 
Alueen historia on ollut esillä monipuolisesti. Pi-
täjiemme taloja, sukukirjoja ja historiaa on pyritty 
tutkimaan eri tahoilta. Jos esim. Rautu on kokouksen 
vetovastuussa, ohjelma voi olla Rautu-painotteinen 
tai sitten on saattanut löytyä luennoitsija, joka pu-
huu koko aluetta koskevasta asiasta.

Ryhmämme ehkä ”suurin saavutus” tähän mennes-
sä on ollut kirja Suvannon Seutu 1917-1921, jossa 
käsitellään vapaussodan aikaa ja sen vaikutusta pi-
täjiemme alueella. Viimeisin, vielä keskeneräinen, 
projekti on Venäjän arkistoista löytyneitten alueem-

me henkikirjojen ”suomentaminen”. Nämä ovat 
vuodelta 1712 ja vanha venäjänkieli on kuulemma 
hyvin työlästä luettavaa ja käännettävää!

Olemme vuosittain osallistuneet Vantaalla syksyisin 
järjestettävään Kuulutko Sukuuni –tapahtumaan. 
Siellä voi tavata sukututkijoita, etsiä omia juuriaan 
sekä tutustua pitäjiämme koskevaan kirjallisuuteen.

Piirillämme ei ole jäsenmaksua. Vapaaehtoisella 
kahvirahalla ja pitäjäyhteisöjen tuella rahoitamme 
toimintaa.

Seuraavat kokoukset ovat Helsingissä, Karjala-talol-
la 25.1.2020 Laatokka-salissa, järjestäjänä Sakkola; 
18.4.2020 Yläsalissa, järjestäjänä Vuoksela.

Monenlaista asiaa löytyy myös sivuiltamme 
http://www.suvannonsuvut.net/. Facebookissa 
on ryhmämme tietoja nimellä SuvannonSeudun-
Sukututkimuspiiri https://www.facebook.com/
groups/223242521163730/. 

     Leena Repo
     Sakkola

Suvannon seudun 
tiimoilta

Suvannon Seudun Sukututkimuspiiri arkistoihin syventy-
neenä Viipurin arkistossa. Kuvat Heikki Malkamäki

Raudun Tikatsun hautausmaalla 2006. Viipurin Sorvalin hautausmaa 2008.
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Pieksämäellä avopuolisonsa kanssa aitoa italialaista 
pitseriaa pitävä Virpi Loponen on kiinnostunut kovasti 
juuristaan. Hänen isänsä on syntynyt Raudun Kunin-
kaanselän Pekkolan talossa. Virpi kutsui serkkujaan 
koolle ja niinpä Loposten serkkutapaamiseen saapui 
15 Kuninkaanselkään toisessa polvessa polveutuvaa 
rautujuurista. 

Kiinnostus rautulaisuuteen ja oman sukunsa aikaisem-
piin vaiheisiin syttyy jos on syttyäkseen. Pakolla kiinnostus 
ei herää, herättyään se sitten viekin mukanaan. Tästä 
serkkuryhmässä oli sellaisia, jotka olivat käyneet Raudussa 
ja heistä osa aikoi käydä uudelleen. Osa oli sellaisia, että 
syystä tai toisesta Raudun käynti ei ole suunnitelmissa 
ainakaan lähiaikoina. Jokainen mahdollisuuksiensa mu-
kaan. Virpi pyysi toimittajaa paikalle ja samalla käytin 
tilaisuuden hyväkseni ja kerroin siitä Raudusta, jonka 
minä olen löytänyt ja mitä sieltä on löydettävissä.

Kertoilin hieman Rautulaisten pitäjäseuran toimin-
nasta, Rautulaisten lehdestä ja Rautu-ryhmästä Face-
bookissa. Samalla kyselin, kuinka moni on kiinnostunut 

Kuninkaanselän Loposia

Raudusta ja sukunsa menneisyydestä. Kerroin Kunin-
kaanselän maisemista nykypäivänä ja kuinka helposti 
sinne isien ja äitien syntymäkodin paikalle pääsee. 
Näytin valokuvia ja katsoimme myös muutamia mukaan 
tuotuja suvun kuvia. 

Kokouspaikka oli Ravintola Fellini Pieksämäellä, aito italialai-
nen pitseria, josta saa Pieksämäen parhaat pitsat. 

Markku Vauhkonen teksti ja kuva

Orjansaaren koulupiirin

 tapaaminen järjestetään 16.5.2020 
Pieksämäellä klo 12 alkaen 

Pöyhölän pappilassa.

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumi-
nen tulevat keväämmällä 

Rautulaisten Lehteen.
Tapaamisiin Pieksämäellä!

80 vuotta talvisodan päättymisestä -tilaisuus, 
päätilaisuus Mikkelissä 15.3.2020

Ekumeeniset hengelliset päivät 
14.-15.3.2020 Mikkelissä

tapahtumista tarkempia tietoja seuraavassa lehdessä

KARJALAN LIITTO RY
Karjalan liitto 80 vuotta

Juhlavuoden 2020 tapahtumia Mikkelissä:

Ennakkotieto 

Raudun Rastaat tekevät iloisen 
kevätretken Laatokalle.

21. - 23.5.2020 
Reitti Mikkeli-Värtsilä-

Sortavala(yö)-Käkisalmi-
Rautu(yö).

Tarkempi ilmoitus 
helmikuun lehdessä 

  23



Rautulaisten lehti 6/2019

Onnittelemme
Sotaveteraanit, sisarukset Raudun Palkealan kylästä 
täyttivät vuosia.

Anja Elina Björninen os. Ojola  95 v 19.10.2019 ja 

Viljo Ojola 93v 3.8.2019.

Lapset perheineen, sukulaiset ja ystävät onnitte-
levat.

Kymmenen kysymystä

1. Talvisota alkoi 30.11.1939 Antin päivän aamuna. 
Raudun uloin kohta kohti silloista vihollista löytyy

a) Sirkiänsaarelta
b) Korleelta 
c) Raasulista

2. Raudussa on paljon erikoisia paikan nimiä. Mikä ei 
ole Raudussa?

a) Tököttimetsä
b) Pörsyvän rötkä
c) Taivaan saranat

3. Raudussa kun riehtillä oli kolpitsalla, niin
a) Paistinpannu löytyi penkiltä uunin vierestä
b) Rähjäinen mies istui oluella
c) Vallaton tyttö istui uunilla

4. Toinen murretehtävä, pitkävirsu korostaa?
a) Kengästä on kantalappu irtoamassa
b) Lapikas luistaa jäisellä tiellä
c) Sulhanen kuorsaa öisin

5. Rautuun nykyiseen Sosnovoon rakennetaan mootto-
rirataa Igoraan. Alueelle tulee erilaisia mahdollisuuksia 
ajaa kilpaa moottorikulkuneuvolla, ei kuitenkaan

a) Mikroautoilla
b) Traktoreilla
c) Formuloilla

6. Raudusta on viety joskus suuria määriä erilaisia 
tuotteita Pietariin, mikä tuote ei ole ollut rautulainen 
merkittävä vientituote?

a) Viina
b) Kala
c) Valurauta

Oikeat vastaukset sivulla 27.

7. Nykyisin mentäessä Rautuun, Venäjälle pääsyyn tar-
vitaan monenlaisia asiakirjoja. Mitä asiakirjaa et tarvitse

a) matkavakuutus
b) viisumi
c) ajokortti 

8. Raudussa menet kahvilaan ja ostat kaalipiirakan 
ja cafe americanon. Ne maksavat 140 ruplaa. Se on 
euroissa noin

a) 1 euron   b)   2 euroa   c)   3 euroa

9. Otat taksin Sosnovon torilta ja sanot kuskille haluavasi 
Peskiin. Minne sinä Raudussa päädyt?

a) Palkealaan
b) Sirkiänsaareen
c) Orjansaareen

10. Rautulaisilla on Facebook ryhmä, johon rautulaisten 
on helppo liittyä. Rautu-ryhmä on yksityinen, julkaistut 
asiat näkyvät vain ryhmän jäsenille. Tässä ryhmässä on 
jäseniä ympäri maailman. Kaikkiaan jäseniä on tällä 
hetkellä

a) noin 870   b)   noin 1070    c) noin 1270

Tilaa 
Rautulaisten lehti 

vaikkapa joululahjaksi
Vuosikerta 30 euroa

6 numeroa vuodessa, samalla saat 
Rautulaisten Pitäjäseuran 

jäsenyyden koko perheellesi 

lehtitilaus@rautu.fi
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Toimintakalenteri 2020

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

Rauta-Säätiön apurahat ovat haettavissa 

ympäri vuoden.

Säätiö avustaa 75 vuotta täyttäneitä rautulaisjuurisia monin eri tavoin. 
Ikäihmisille säätiö tarjoaa maksuttoman palveluohjaajan selvityksen. 

Palveluohjaaja on ammattihenkilö, jonka kanssa keskustelemalla pyritään 
löytämään ne tukitoimet, jotka hakijan mielestä toisivat 

parhaiten apua arjen sujumiseen.
  

Hakemus löytyy osoitteesta 
http://www.rautu.fi/Saatio/asiapaperi/palveluhakemus.pdf

Lisätietoja antaa 

Ilkka Pietiäinen 

p 0400250289 tai 

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Rauta-säätiön 

apurahat 2020

Vuoden 2020 toiminta ja tapahtumat ovat vielä suunnitelmatasolla, 
joten tarkemmat tiedot tapahtumakalenteriin saadaan seuravassa leh-
dessä helmikuussa 2020.

Taiteilijoiden / kuvanveistäjien Pekka 
Asikaisen ja Reijo Hutun suunnittele-
ma Evakkopatsas on nousemassa Lah-
teen Suomen evakkoja kunnioittaen.
Patsas kuvaa yhdessä Karjalan, Petsa-
mon, Sallan, Kuusamon, Porkkalan ja 
Hangon evakkoja yhteisesti.
Evakkoperhettä esittävä patsas pys-
tytetään Lahden Upseerikerhon pi-
ha-alueelle, Hennalan Komentajan-
puistoon.
Tervetuloa tukemaan haluamallanne 
summalla yhteistä hankettamme 
evakkojen hyväksi.
On tullut aika pystyttää muistomerkki 
Suomen evakkojen kunniaksi. Evak-
koja yhdisti valtava rohkeus jättää 
taakseen rakas koti ja lähteä matkaan 
kohti tuntematonta. Elämän polku piti 
rakentaa uudelleen, ilman omaisuut-
ta. Evakoilla oli vahva vaikutus maa-
kuntamme kulttuurin ja talouselämän 
kehittymiseen.
Kiittäkäämme karjalaisia juuriamme 
lahjoittamalla keräykseen.

Tilitiedot
Saaja: Lahden Karjalaseura ry, Tilinu-
mero: FI95 4108 0010 4716 65 Oma 
Säästöpankki, Lahti
Kirjoita viestikenttään: Lahjoitus Suo-
men Evakkopatsas -hankkeeseen

Evakkopatsastoimikunta
Raimo Koukonen pj, Mauri Tanninen 
varapj, Sini Keituri sihteeri, Lasse Kos-
kinen tiedottaja. 
Arto Tuutijärvi, Hannu O. Nenonen, 
Leena Jäske.

Evakkopatsas
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Surunviestit

Arkkitehti Aatos Issakainen 
kuoli 2.4.2019 Porvoossa. Hän 
oli syntynyt 23.12.1932 Raudussa 
Karjalankannaksella, koti oli nel-
jän kilometrin päässä silloisesta 
itärajasta. Kun Aatos syksyllä 1939 
oli koulumatkalla, vastaan marssi 
pitkä jono sotilaita. Kohtelias poi-
ka nosti lippalakkiaan jokaiselle. 
Armeijan liikekannallepano oli 
alkanut, pian syttyi talvisota, tuli 
äkkilähtö, alkoi evakkomatka.

Koulunkäynti jatkui usealla paik-
kakunnalla, ja ylioppilaaksi Aatos 
kirjoitti Joensuun lyseosta vuonna 
1954. Arkkitehdiksi hän valmistui 
TKK:sta vuonna 1962. Kiitettävän 
diplomityön aiheena oli Joensuun 
keskustan asemakaava. Opiskeluai-
kana hän menestyi useissa asema-
kaavakilpailuissa. Oma toimisto-
työ käynnistyi vuonna 1962, kun 
Imatran keskustan kilpailuvoiton 
perusteella alkoi Imatran nykyisen 
keskuksen suunnittelu.

Kaupunkisuunnittelusta kiin-
nostunut Aatos oli havainnut, 
että oli tehty ”paperisuunni-
telmia”, jotka eivät palvelleet 
muuttuvia tarpeita. Porvoon 
yleiskaavan tavoitteeksi vuonna 
1965 hän asetti hallitun kokonais-
rakenteen ja joustavan toteutta-
mismahdollisuuden. Hän kehitti 
aluevertailujärjestelmän, jonka 
perusteella kaavan toteutumista 
voitiin seurata ja tehdä alueittain 
tarvittavia muutoksia. Hän halusi 

demokratiaa kaavoitukseen ja eh-
dotti, että tarkistuksia tehtäisiin 
valtuustokausittain.

Aatos laati vuosina 1965–1987 
yleiskaavat ja niiden tarkistuksia 
11 kaupunkiin. Asemakaavoja 
hän teki vuosina 1962–2000. 
Hän liikkui suunnitteluvaiheessa 
kaavoitettavilla alueilla, jutteli 
asukkaiden kanssa, kuunteli heitä 
ja toteutti toivomuksia mahdolli-
suuksien mukaan.

Aatos suunnitteli myös asuin-, 
liike-, teollisuus – ja erityiskoh-
teita. Teollisuuskohteita olivat 
WSOY:n Porvoon ja Juvan tuotan-
tolaitokset. Vaativia ja innostavia 
olivat Ilmailulaitoksen monet len-
nonvarmistusrakennukset, joista 
ensimmäinen oli Kittilän lento-
asema monine laajennuksineen.

Sanavalmis, hyväntuulinen 
Aatos oli kysytty esitelmöitsijä 
ja puheenjohtaja. SAFA:ssa hän 
toimi aktiivisesti monissa toimi-
kunnissa, asemakaavakilpailujen 
tuomarina ja TKK:ssa asemakaa-
vaopin assistenttina. Hän esitti 
mielipiteensä suoraan ja sai siitä 
myös maksaa. Jo RUK:ssa vuon-
na 1958 hän oli paras kurssilla 
95, mutta hänet jätettiin ilman 
priimusmiekkaa, koska hän oli il-
maissut kantansa sodan mielettö-
myydestä. Arkistoon tuli merkintä 
”Vaaraton pasifisti”.

Myös harrastuksiin riitti aikaa 
ja tarmoa. Syksyt olivat kiireisiä, 
tarkalle ampujalle löytyi aina 
passipaikka hirvimetsältä. Kesät 
purjehdittiin, vanhetessa melot-
tiin, viljeltiin maata ja hoidettiin 
metsää.

Kun dialyysihoidot alkoivat ja 
kunto heikkeni, oli aika lopetella 
suunnittelutyöt – siinä vaiheessa 
Aatoksella olikin takanaan jo 60 
työvuotta. Arkkitehtuuritoimisto 
Aatos ja Aila Issakainen toimi 
Helsingissä ja Porvoossa. Yhdessä 
hoidimme omia projektejamme 
50 vuotta, välillä harjannostajai-
sia juhlien. Kiireisten työvuosien 
jälkeen saimme viettää vielä 
rauhallista kotielämää ja nauttia 
yhdessä vanhan hirsitalon tun-
nelmasta. Vähitellen askel lyheni, 
muisti himmeni, mutta hymyä 
riitti.

Aila Issakainen   

puoliso ja työtoveri

Aatos Issakainen

EVAKKOLASTEN LAULU

Sävel: Ystävä sä lapsien, virsi 492 

Tunnet minut, Jumala.
Elämän sain sinulta.
Tiedät lapsen herkät vaiheet,
riemun hetket, murheen aiheet. 
Tunnet minut, Jumala,
kauas kuljin kotoa.

Mielessäni tavoitan
varhaisimman maiseman,
äidin kasvot vuoteen yllä,
isän äänen muistan kyllä.
Kaikki se on tallella
sydämeni pohjalla.

Minne kuulun, tiedän sen.
Vielä tunnen kaipauksen.
Kauas taakse jäivät juuret.
Tiedät kaikki haasteet suuret.
Kyyneleet ja toivon näit.
Paljon muuttui, sinä jäit.

Kuinka kaunis on se maa,
jossa nyt saan asustaa.
Rakkaista ja ystävistä
on niin paljon kiittämistä.
Kodin annoit, työhön veit.
Herra, kaiken hyvin teit.

Jälkeen pitkän taipaleen
vielä yhden matkan teen
kohti suurta salaisuutta,
kohti isänmaata uutta.
Kirkkaudessa kodin sen
kohtaan kasvot rakkaiden.

Evakkolapsille 
lämmöllä
18.2.2009
Anna-Mari Kaskinen

Evakkolapset ovat kantamuksi-
neen matkavalmiina. Vuoksenniska 
1944.06.23  SA-KUVA
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Yhteystietoja

Oikeat vastaukset: ACA  CBB  CBBC

Isäni Kauko Rastas syntyi Raudun 
Palkealassa 25.11.1928 Pekko 
ja Katri Rastaan kuopukseksi. 
Yhteensä lapsia syntyi yhdeksän, 
joista kaksi kuoli pieninä.

Rastaalassa asui kolme veljestä 
Juho, Simo ja Pekko perheineen, 
joten väkeä ruokapöydän ympä-
rillä riitti. Kun Pekko-isä kuoli 
maaliskuussa 1939, oli Kauko 
kymmenvuotias. Sota syttyi ja 
kotikylä piti jättää ja lähteä kohti 
tuntematonta. Syyskuussa 1939 
Kauko muutti Elina-siskon kanssa 
kouluun Kaaville, missä heidän 
sisarensa Lempin mies Vilho 
Maljanen oli opettajana.

Rastaalan väen evakkopaikka 
oli Jäppilässä Vanhapaikan ta-
lossa. Jäppilään kouluun Kauko 
muutti syksyllä 1940.

Kangasniemestä tuli uusi koti-
kunta ja sinne Makkolan kylälle 
perhekunnat muuttivat keväällä 
1941. Sieltä saatiin tila, jossa 
elämä pikku hiljaa asettui uo-
miinsa uusilla tanhuvilla. Maata 
viljeltiin, karjaa hoidettiin ja met-
sätöitä tehtiin, siitä tuli elanto. 
Paikallisista tuli hyviä naapureita 
ja kylästä uusi kotikylä. Mutta kai-
puu Karjalan kunnaille säilyi aina.

Vaimo Elvi löytyi naapurista, 
Palkealan tyttäriä hänkin. Tytär 
Kaija syntyi 1953. Lapsenlapsia 
on kolme, Juha, Sanni ja Salla. 
Juhalla kaksi lasta, isopapan sil-
mäterät Lauri ja Oona. 

Kauko oli innokas kalastaja 
ja metsämies. Luonnossa liikku-
minen oli hänelle tärkeää. Hän 
kuului Makkolan hirviseurueen 
perustajajäseniin vuodesta 1954 
ja kävi hirvimetsällä 49 vuotta.

Voi sitä riemua ja ylpeyttä, kun 
isä 85 vuotiaana havaitsi kotinsa 
pellolla istuvan teeren. Hän avasi 
tuvan ikkunan, ampui ja sai tee-
ripaistin! Oli vielä papalla ”sihti” 
kohdallaan!

Kauko sai elää pitkän, hyvän 
elämän omassa kodissaan Makko-
lassa. Ajokortti oli annettu 95-vuo-
tiaaksi, joten ei tarvinnut olla 
kenestäkään riippuvainen. Isä oli 
hyvä ruuanlaittaja ja leipoi myös 
makoisat pullat ja paistoi vohvelit. 
Äidin kuoltua tammikuussa 2002 
isälle ei jäänyt ”peukalo keskelle 
kämmentä”, huusholli-hommat 
hoituivat. Me lähimmät saimme 
nauttia isän kestityksestä viimei-
seen asti. Muisti oli hyvä ja urheilu 
ja ravit seurattiin tarkkaan tv:stä. 
Myös lukeminen oli mieluinen 
harrastus.

Isä nukkui pois 29.09.2019, 
vain kaksi viikkoa vakavan sairau-
den toteamisesta. Hän sai lähteä 
”saappaat jalassa” arvokkaasti, 
itsensä näköisesti.

Meille läheisille jäi muistot ja 
kaipaus.

Kaija Ijäs

Isän muistolle Juhan lapset Lauri ja Oona isopapan 
polvella 90-vuotis synttäreillä marras-
kuussa 2018
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Rautulaisten Pitäjäseuran myytävät 
tuotteet. Tilaukset Pekka Intkelle tai 
Markku Paksulle sähköpostitse tai 
puhelimella

pintke57@gmail.com
045 263 0365

pitajaseura@rautu.fi
044 925 9765

Tuotteiden hintaan lisätään posti-
tuskulut.

Lisätietoja löytyy myös Rautu.fi sivuil-
ta ”tuotteet” osasta.

hinta 39 euroa       hinta 25 euroa          hinta 30 euroa

hinta 17 euroa       hinta 20 euroa          hinta 20 euroa

hinta 30 euroa       hinta 12 euroa  

Isännänviiri 
hinta 50 euroa T-paita hinta 15 eu-

roa koot S-XXL
R a u t u - h u p p a r i 
musta tai punainen 
hinta 35 euroa

Rintanappi tai 
jääkaappimag-
neetti hinta 3 eu-
roa kpl tai 5 euroa 
2 kpl 

Muki 10 euroa
Rautulaisten seinäkalenteri 
hinta 12 euroa

CD-levy rautulaisia 
lauluja, Osmo Val-
konen
hinta 20 euroa


