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Karjalan liitto perustettiin 80 vuotta sitten karjalaisen siirtoväen etujär-
jestöksi. Edunvalvonta, siinä mielessä, kun se liiton perustamisaikana 
ajateltiin, ei ole tarpeen. Näin on nähty liitossa jo parin vuosikymmenen 
ajan. Näin on pystytty häivyttämään ns. Karjala kysymyskin sekä sen 
esillä pitäminen.

Reilut 20 vuotta sitten se aina kirjattiin liiton toimintasuunnitelmaan: 
Liitto pyrkii edistämään ns. Karjala kysymystä ja olemaan yhteydessä 
maan ulkopoliittiseen johtoon. 

Kuinka aktiivisesti tässä silloin toimittiin, on itselleni jäänyt epä-
selväksi, koska milloinkaan niistä ei kokonaisvaltaisesti tiedotettu. 
Ylimalkainen vastaus yleensä oli, että ulkopoliittinen johto seuraa 
tilannetta ja ottaa asian esille, jos havaitaan jotain mahdollisuutta 
avata neuvotteluja. Mielestäni sen enempää K-liitto kuin ulkopoliittinen 
johtokaan eivät pyrkineet aktiivisesti asiaa ajamaan.  Niinpä syntyikin 
erilaisia Karjalan palautus -järjestöjä, joista eivät pitäneet sen enempää 
K-liittokaan saatikka ulkopoliittinen johto. Luulen, että painostuksesta 
K-liitto kieltäytyi yhteistyöstä asian edistämisen puolesta syntyneisiin 
järjestöihin, vaikkakin niissä toimi varsin vaikutusvaltaisia henkilöitä.

Lisäpotkua asian vaientamiselle antoi Koivisto kieltäessään koko ns. 
Karjala kysymyksen olemassaolon. Liiton johdossa toimi muutamia 
aktiivisesti Karjalan palautuksen puolesta toimivia mm. pj Rauno Meriö 
kenraali evp, sekä SDP:n Risto Kuisma.

Yritimme saada R. Meriötä europarlamenttiin edistämään Karjala 
kysymystä, mutta omat koirat purivat ja riittävää äänimäärää ei tul-
lut. Kiistelty presidenttimme Martti Ahtisaari sen sijaan antoi uskoa 
karjalaiseen väestöön ja palautti ainakin hetkeksi uskon oikeuteen 
saada Karjala takaisin. Kysymykseen miksi Suomessa yhä vaaditaan 
kansalaiskeskusteluissa Karjalan palautusta, Ahtisaari totesi: ”Mikä 
minä olen kansalaisilta kieltämään keskustelua oikeudesta Karjalaan, 
itsekin olen karjalainen, Viipurissa syntynyt.”

Eräs kansanedustaja oli todennut: kyllä höpötys Karjalasta parin kym-
menen vuoden kuluttua loppuu, kunhan viimeinenkin evakko kuolee. 
Eivätpä tienneet, että karjalaiset jälkipolvetkin ovat Karjalasta kiinnos-
tuneet. Käkisalmessa linnanpihalla juhlapuhujana ollut R. Meriö totesi 
juhlapuheessaan: ”Vääryys ei unohdu sukupolvienkaan saatossa.”
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Nyt siis liitossakin on tultu siihen onnelliseen asemaan, että palautuksesta höpöttäjät 
voi unohtaa. Poistaessaan ns. Karjalakysymyksen asialistaltaan, eivät ehkä ole ajatelleet 
sitä seikkaa, että nyt on aika perustaa aktiivinen palautus järjestö asian ylläpitämiseksi. 
Olen kuullut, että virittelyjä on jo käynnissä. Siitä eivät monet tahot tule pitämään.

Häivytys saattaa myös vaikuttaa liiton jäsenmäärään. Olen aina kunnioittanut K-liiton 
valtavaa työtä karjalaisen kulttuurin ylläpitäjänä. Mutta suren sitä, että monet poliiti-
kot käyttivät liittoa hyväkseen, tyhjine lupauksineen hoitaa ns. Karjala kysymystä, se 
takasi vain hyvän äänimäärän. On realiteetti, että rajansiirto ei enää onnistu, ainoan 
mahdollisuuden siihen voisi antaa Venäjän hajoaminen.

Kyllä minä mielen taas niin pahoitin kun liiton uusi pj Outi Örn antoi televisiolle lau-
suntoa, että nyt keskitytään vain tyyliin kansantanssiin ja piirakkaan.

Luopuassamme ns. Karjala kysymyksen esillä pitämisestä, me hiljaa hyväksymme 
vääryyden omaa maatamme kohtaan, sekä myös muut agressiot esimerkkinä vaikkapa 
Krimin miehitys..

Kiukuttaa nii kiukuttaa...
Karjalais mummo jota myös kiukutti totesi: 
”Jot, vaik nielussain ois sapemaku.
Ni suu pittää olla ko kuorkukko !”

Syksyn jatkoa.
teidän Markku Paksu

kotiseutuneuvos
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Mikkelin Pyhän ylienkeli Mikaelin kirkko (Paavalinkatu 4, Mikkeli)

 siunataan uudelleen käyttöön kirkon praasniekkajuhlan yhteydessä 

sunnuntaina 8.11. alkaen klo 9. 

Siunauksen toimittaa metropoliitta Arseni papiston avustamana. 

Palveluksessa siunataan myös kirkon uudet seinämaalaukset.

 Liturgian jälkeen praasniekkajuhlaa vietetään tänä vuonna 
turvaetäisyyksien mahdollistamiseksi 

Etelä-Savon ammattiopistolla (Otavankatu 4). 
Päiväjuhla alkaa kahveilla klo 12.00 

ja jatkuu ammattiopiston salissa klo 12.30. 
Juhlan yhteydessä muistetaan myös pyöreitä vuosia täyttäneitä 

ja seurakuntakerhoja.

Mikkelin kirkon uudelleen siunaaminen 

sekä seurakunnan kerhojen ja

pyöreitä vuosia täyttävien yhteinen juhla

Raudun Palkealan kirkon, sekä Vakkilan tsasounan pienoismallit nähtävänä 5.10. - 25.11. välisenä 
aikana Mikkelin ortodoksikirkossa jumalanpalvelusten aikana ja muulloin keskiviikkoisin klo 11-15  
tai sopimuksen mukaan pastori Mikko Mentu puh 050 593 1383.
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Raudussa oli Suomen suurimpiin kuulunut asema-
rakennus, sen syntyhistoria on varsin mutkikas, se 
syntyi kahdesti ja tuhottiin kahdesti. Jo ennen val-
mistumista asema särkyi pahoin, lähes maan tasalle 
ja kuitenkin rakennettiin alkuperäiseen kokoonsa. 
Aseman elinaika oli lyhyt, vain 1917-1944 ja lopul-
linen kuolema tuli sodan aikana. Nyt Raudun asema 
on herätetty jälleen henkiin kaikessa loistossaan. 
Raudun aseman pienoismalli sisältää valtavasti 
yksityiskohtia, pikkutarkasti aitojen piirustusten 
mukaisesti rakennettuna. Lappeenrantalaiset Jaakko 
Toitturi ja Toivo Valkonen käyttivät satoja tunteja 
aseman rakentamiseen. 

Aseman synty
Raudun asemaa alettiin rakentaa 1917 ja lähes valmis 
rakennus tuhoutui valkoisten hyökätessä 5.4.1918 
punaisten asemia vastaan raudun taistelun loppu-
rynnäköissä. Sodan laannuttua asema rakennettiin 
kuitenkin alkuperäisten suunnitelmien mukaiseen 
kokoonsa ja asema vihittiin käyttöön jo 15.11.1919. 
Samana päivänä vihittiin myös Hiitola-Rautu rata. 
Radan piti jatkua aina Pietariin saakka, mutta kiskot 
purettiin uuden rajan kohdalla pois, eikä rajaliikenne 
koskaan alkanut.

Rautuun valmistui Suomen kolmanneksi suurin 
asema. Aseman alue oli hyvin tärkeä rautulaisille ja 
myös alkuun Inkerin pakolaisille, jotka joutuivat pa-
kenemaan sotaa vielä 1920 luvulle saakka. Pakolaisia 

oli Raudussa tuhansia, joista suurin osa asui asemalle 
tehdyissä suurissa taloissa, joiden alkuperäinen 
tarkoitus oli majoittaa rautatieläisiä. Asemalla oli 
tuolloin sairaala, pesulat, leipomot, sauna ja koulu. 

Raudun aseman liikenteeseen matkustajaliikenne 
toi osansa mutta tavaraliikennettä oli väliin kovasti-
kin, kun metsää kaadettiin ja tukkeja lastattiin. Useat 
sahat toimivat Raudussa ja laittoivat tuotteitaan 
junissa maailmalle. Kokonaisia vaunukuljetuksia 
porsaita lähti viikoittain sisämaahan. 

Aseman tuho
Talvisodan alettua asema räjäytettiin ja se tuhoutui 
tuolloin lähes täysin, vain eteläpään matalampi osa 
jäi pystyyn. Venäläisten joukkojen tultua Rautuun, 
rata rakennettiin kiireesti Raasulissa kuntoon ja so-
takalustoa tuotiin aina Rautuun saakka. Edemmäs 
ei juuri päässyt, koska Kiviniemessä oli rintama ja 
siellä silta räjäytetty. Asema purettiin 1944 jälkeen 
kokonaan pois ja Neuvostoliitto sai Sosnovoon uu-
den aseman rakennettua vasta 1958, joka edelleen 
on käytössä.

Pienoismalli
Raudun aseman pienoismalli syntyi usean muun 
rautulaisen pienoismallin jälkeen. Raudusta on 
pienoismalleina kaksi kirkkoa, tsasouna ja kivinen 
muistomerkki nähneet päivän valon samojen teki-
jöiden aherruksen seurauksena. Aseman teko alkoi 

Raudun asema heräsi eloon
Rautu takaisin, vaikka pienoismalli kerrallaan

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat Toivo Valkonen, toinen pienoismallin tekijöistä upean pie-
noismallinsa julkistamistilaisuudessa.
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syyskuussa 2019. Piirustuksista tehtiin 1/1 malli ja 
niiden avulla alettiin kova työ ja aseman osien val-
mistus. Osia koottiin yhteen ja purettiin, lisättiin 
yksityiskohtia ja tehtiin valmiimmaksi. Lopullinen 
kokoaminen oli vasta sitten, kun kaikki osat oli saatu 
lopulliseen muotoon ja malliin. Jaakko Toitturi ja 
Toivo Valkonen ahersivat kolmena päivänä viikossa 
aloittaen iltapäivällä ja ennen iltaseitsemää oli päivä 
täysi pikkutarkkaa työtä. Aseman parissa Toivo kertoi 
tunteja tulleen noin 800, joista Jaakko teki suurem-
man osan. Työtilat ovat Jaakon kotona.  

Valmistunut työ on upea. Kuvat kertokoon ase-
man nykyisestä loistosta.

Pituutta yli metri, korkeutta noin 40 cm. Väri 
seinissä vaalea, myös alkuperäinen asema oli pin-
naltaan rapattu. Mustakattoinen rakennus, sisällä 
valot, jotka heijastuvat pienoismallin yli sadasta 
ikkuna-aukosta. Yksityiskohtia on paljon ja työ on 
ollut tarkkaa; lasertekniikkaa hyväksikäyttäen on 
ikkunoiden aukot voitu tehdä oikealla mitoituksel-
la. Tässä oli erikoislaboratoriomestari Juha Turku 
ammattitaitoineen suurena apuna. 

Runsaiden yksityiskohtien mukaan saamisessa 
on auttanut paljon asemasta olevat valokuvat ja 
alkuperäiset piirustukset.   

Aseman eteen on laskettu kiskot kummallekin 
puolelle asemaa. Raudun asema oli kiskojen välissä, 
koska se suunniteltiin raja-asemaksi ja asematiloissa 
oli tullaus- ja rajamuodollisuuksiin varattu tilat. Pie-

Tässä asema nähtynä itäpuolelta, juna olisi lähdössä pohjoiseen kohti Hiitolaa. Aseman eteläpäässä, siis vasemmalla 
on pikatavaravarasto ja -toimisto, päädystä ovet sisään. Kun lähdemme tulemaan aseman sivua, kahdet ovet molemmin 
puolin Rautu-kylttiä avautuvat tullisaliin. Seuraavista ovista ennen korkeaa keskushallia pääsee matkatavara-halliin. Sitten 
ovet korkean kaarijulkisivun keskeltä johtavat keskushalliin. Seuraavan nurkan takaa pilkottaa ovi aulaan, josta pääsee 
toisen luokan ja kolmannen luokan odotussaliin. Viimeiset pariovet vievät suoraan toisen luokan odotussaliin. Tuossa 
päässä asemarakennusta on tämän lehden kansikuvassa olevan ravintolan myyntitiskit, kumpaankin odotushuoneeseen 
oma tiskinsä, ravintolan keittiö on niiden välissä. Viimeisenä rakennuksen päässä on toisen luokan toiletit, kuvan tällä 
puolen naisten huone ja toiletti. Kolmannen luokan toiletit ovat erikseen.

noismallia täydentää sen matkustajaraiteella seisova 
höyryveturin vetämä matkustajajuna 1. ja 2. luokan 
matkustajavaunuineen.

Pienoismallin aikataulu oli alun perin siten, että 
se olisi voitu esitellä keväällä huhtikuun alussa. 
Korkeammat voimat tulivat väliin ja Jaakko Toittu-
ria kohdannut puolison menetys keväällä pysäytti 
työn joksikin aikaa. Ja kun koronaepidemia vielä 
lisäksi esti Pitäjäseuran kokoontumisen, siirtyi myös 
pienoismallin valmistuminen rauhassa eteenpäin. 

Työtä jatkettiin kesän aikana ja asema valmistui 
elokuun alkupäivinä lopulliseen upeaan loistoonsa. 

Tuollaisen kokonaisuuden tekeminen vaatii aikaa, 
taitoa, rauhallista mieltä, pikkutarkkuutta, viitseliä-
syyttä ja hieman ankaruuttakin, ettei salli oikopol-
kuja. Oikopolkuja nämä herrat eivät käyttäneet. 

Jatkoa seuraa
Jaakko ja Toivo ovat aloittaneet jo seuraavan pie-
noismallin teon, piirustukset on hankittu, valokuvat 
haalittu ja Petäjärven tsasouna alkaa hahmottua. 

Petäjärven tsasouna kuului Palkealan seurakun-
taan ja on siten rautulaista perinnettä, vaikka olikin 
Sakkolan puolella. Tsasouna on itse hävinnyt vain 
muistoristi on laitettu tsasounan kohdalle kiviaidalla 
ympäröidyn hautausmaa-alueen keskelle. 

Sekin on hieno tutustumispaikka, vaikka ryteik-
köinen. Tunnelmaan kyllä pääsee. 
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Raudun asema

•  Pääsuunnittelija arkkitehti Thure Hellström
•  Asema muistutti samalla aikakaudella rakennettuja  Koivis- 
   ton ja Hämeenlinnan asemarakennuksia.
•  Kellari ja kaksi kerrosta 
•  Tiilirakennus, pintamateriaali rapattu.  
•  pituus 84,6 m, leveys 18,5 m ja korkeus 17,5 m
•  Rakentaminen alkoi 1917 ja asema vaurioitui pahoin 1918
•  Aseman alueelle rakennettiin myös suuria asuinrakennuksia 
•  Asema sekä Hiitola-Rautu rata vihittiin käyttöön 15.11.1919
•  Toisen kerran asema tuhoutui talvisodan alussa 
    suomalaisten räjäyttämänä
•  Jatkosodan aikaan liikenne saatiin alkamaan vasta 1944
•  Venäläiset purkivat aseman sodan jälkeen.

Asema länsipuolelta nähtynä, eteläpää. Tämä julkisivu on lähes kaikissa Raudun valokuvissa, ratapihan puoli ja Rautuun 
saapuvien junien puoli. Pikatavaravaraston pää ja kaksi ovea näkyvät. Oikeanpuoleinen ovi vie pikatavaravaraston sa-
liin, keskellä olevasta ovesta pääsee toimiston puolelle. Asemalaituria pohjoista kohti mennessä ensimmäinen ovi vie 
rappukaytävään, josta pääsee toiseen kerrokseen. Sitten on pitkä sivu ikkunoita, oven jälkeen ensimmäiset kolme on 
tullivirkailijoiden tilojen ikkunat. Vasta lähempänä keskushallia on seuraava ovi, siitä pääsee junanlähettäjän ja asemapää-
likön tiloihin sekä junavirkailijoiden, konduktöörien huoneeseen. Keskushallin ovet ovat keskellä, seuraavana kolmannen 
luokan odotussalin pariovet, kyltin kohdalla porraskäytävän ovi ja viimeinen pariovi on toisen luokan odotussaliin. Ihan 
takana aseman päässä miesten toiletti. Toinen kerros oli sitten vielä erikseen. Tilaa on ollut liikaakin.

Jarl Ungernin piirros Raudun aseman keskushallista. Ungern oli 
rautatiehallituksen rakennusosaston arkkitehtinä vuodesta 1923 
ja sen päälikköna 1945-1958. Ungern teki usein yhteistyötä Rau-
dun aseman suunnittelija arkkitehti  Thure Hellströmin kanssa. 
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Kaiken kansan karjalainen juhla ja samalla 80 -vuo-
tisjuhlat pidettiin sunnuntaina 23.8. Mikkelin Am-
mattiopiston salissa. Kiristyneestä koronatilanteesta 
huolimatta paikalla oli lähemmäs sata osallistujaa. 
Karjalan liiton Mikkelin piiriin kuuluvat Joroisten 
Karjalaseura, Juvan Karjalaiset, Mikkelin Karjalaiset, 
Mäntyharjun Karjalaseura, Pieksämäen seudun Kar-
jalaiset ja Savonlinnan seudun Karjalaiset.

Kuten nimestäkin voi päätellä Kaiken kansan 
karjalainen päivä oli kaikille avoin tapahtuma eikä 
jäsenyyksiä kyselty.

Juhlapäivän aluksi Mikkelin Pitäjän kirkossa oli 
messu ja seppeleen lasku Karjalaan jääneiden vai-
najien muistomerkille.

Kansallispukuja
Juhlaväki oli pukeutunut arvokkaaseen kansallispuku 
-kuosiin. Kansallispukujen kirjo kattoi muutakin Suo-
mea kuin vain Karjalaa ja myös miehillä oli erilaisia 
kansallispukuja yllään. Juhlapaikan avara tila antoi 
mahdollisuuden olla väljästi ja järjestäjät olivat nou-
dattaneet koronasuosituksia tuolirivejä asetellessaan.  

Itse juhlan ohjelma oli monipuolinen ja mainiosti 
karjalaisia erityispiirteitä tuotiin esiin laulu-, soitto- 
ja runoesityksissäkin. Erityisesti Kansalaisopiston 
lausuntaryhmä Tarja Pyhä-Huhdan johdolla toi 
Larin Parasken aikaista maailmaa esiin. Laulut ja 
runot soljuivat vuorotellen ja kannel helisi taitavissa 
käsissä.

Juhlissa pidettiin puheita ja kerrottiin Mikkelin 
Karjalaiset historiasta. Historiikin esitti Juhani 
Arnes. Juhlan aluksi Mikkelin Karjalaisten uusi pu-

heenjohtaja Seppo Anttalainen tervehti juhlakansaa 
ja kertoi juhlan olevan myös keväällä menehtyneen 
edellisen puheenjohtaja Heikki Soinisen muistok-
si. Kaupungin johtaja Timo Halonen toi Mikkelin 
kaupungin tervehdyksen juhlaan.

Juhlapuheen väkevä anti
Prikaatikenraali Lauri Kianlinna palasi puheensa 
alussa talvisodan alkuun ja sodan syttymisen syihin. 
Hän halusi valottaa asiaa, koska niin sanottuja uusia 
tutkimuksia on tullut esiin ja talvisota yleensä oli 
syynä siihen, että nyt oltiin Mikkelin Karjalaisten 
80 v juhlassa.

”Talvisodan alla ja aikana siirtyi yli 400 000 evak-
koa, siirtokarjalaista eripuolille Suomea aloittamaan 
uutta elämää kotiseutujen tultua Neuvostoliiton 
anastamaksi. ” aloitti Kianlinna.

Viime vuonna talvisodan syttymisestä tuli kulu-
neeksi 80 vuotta ja silloin syntyi keskustelua sodan 
syttymisen syistä ja syyllisistä. 

”Silloin niin sanottu ́ uusi tutkimus´ muka osoitti, 
että Suomen silloinen taitamaton hallitus aiheutti 
toiminnallaan ja taitamattomuudellaan sodan sytty-
misen. ́ Sota olisi voitu välttää, mikäli Neuvostoliiton 
kohtuullisiin vaatimuksiin olisi suostuttu.´ Näin 
kirjoittaa amerikkalainen Stalin -tutkija, professori 
Stephen Kotkin. Nimi on muuten venäläinen. Suo-
messa häntä peesaa professorin arvonimen saanut 
historioitsija”, kertoi kenraali taustoista.

”Uusi tutkimus” saattaa olla Kremlin mieleen 
mutta se sivuuttaa Stalinin sotilaspoliittisen tavoit-
teen saada Suomi liitettyä osaksi Neuvostoliittoa sen 

Mikkelin Karjalaiset 80 vuotta
Kianlinna: ”Talvisodalta ei voinut välttyä”

Teksti ja kuvat Markku Vauhkonen
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sotilaspoliittisen aseman parantamiseksi. Ruotsin 
malmivarat ja Petsamon nikkeli olivat myös mukana 
suunnitelmissa sekä ylipäätään jalansijan vahvista-
minen pohjoisilla alueilla.

”Keskustelua ollaan palauttamassa samaan uo-
maan kuin Kylmänsodan aikana 41 vuotta sitten. 
Silloin Yleisradion toimittaja oli moittinut Max 
Jacobsonia siitä, että tämä rohkeni esittää Stalinia 
syylliseksi sotaan.” 

Kenraali Kianlinna halusi palauttaa mieliin pro-
fessori Juri Kilin pitämän esitelmän Neuvostoliiton 
tavoitteet talvisodassa. Suomessa esitetty esitelmä on 
julkaistu Savon sotilasperinneyhdistys Porrassalmi 3 
kirjassa ja seminaarijulkaisussa Mikkeli – talvisodan 
päämajakaupunki.

Professori Kilin on tutkinut Neuvostoliiton arkis-
tolähteitä ja päätyy toisiin tuloksiin kuin aiemmin 
mainittu ”Uusi tutkimus”.

Valtaosassa talvisotaa käsittelevässä kirjallisuudes-
sa on keskitytty vain välittömästi sotaa edeltäneiden 
tapahtumien analysointiin, Jartsevin tutkimukset 
1938-38, Molotov-Ribbentrop etupiirisopimus, 
Neuvostoliiton avunantosopimukset kolmen Baltian 
maan kanssa ja Moskovan neuvottelut loka-mar-
raskuussa. Talvisotaan johtaneen tapahtumasarjan 
luonnolliseksi loppupisteeksi, oikeutetusti, katsotaan 
Mainilan laukaukset. Näin esitettynä Suomi on jatku-
vasti pysynyt talvisotaan johtaneen tapahtumasarjan 
keskipisteenä ja tärkeimpänä tekijänä. 

Kilinin mukaan todellisuudessa talvisodalla on 
noin 20 vuotta pitkä esihistoria. Uhkakuvat syn-
tyivät jo 1920 luvun alussa Neuvosto-Venäjällä.  
Neuvostoliitolle sisällissota sen länsirajalla päättyi 
katastrofiin. Puola ja Romania miehittivät entiset 
keisarikunnan alueet, Baltian maat eristivät Neu-
vostoliiton tärkeästä kauppakumppanista Saksasta. 
Itämeren pohjoispuolella itsenäistynyt naapurikin 
halusi Suur-Suomeksi. Tarton rauhan yhteydessä 
Suomi palautti Repolan ja Porajärven alueet saaden 
korvauksena Petsamon. Bolševikeillä oli pitkä muisti.

Jo 1930 järjestettiin maa- ja merivoimien sotapeli, 
joka päättyi Helsingin valtaamiseen kuukauden tais-
telujen jälkeen. Tuosta harjoituksesta iskostui Kilinin 
mieleen ajatus kuukauden sodasta, jonka tuloksena 
Suomi olisi lyöty. Suomen puolustusvoimien tila 
arvioitiin kurjaksi. 

Leningradin sotilaspiiri kasvatti voimaa Karja-
lan kannaksella, 1924 siellä oli 1 divisioona, 1937 
mennessä Kannaksella oli 8 divisioonaa. Talvisodan 
lopussa siellä oli 25 divisioonaa.

Kremlissä käsiteltiin 1936 Suuren laivaston ra-
kennussuunnitelmaa, laivaston oli tarkoitus olla 
suurempi kuin Iso-Britannialla 1947 mennessä. 
Laivaston turvallisen siirtelyn vuoksi oli tärkeää, 
että Itämeri-Vienanmeri yhteys ja turvallinen käyttö 
edellytti, etteivät suomalaiset olisi Laatokalla.

Maaliskuussa 1939 järjestettiin sotapeli. Siinä Le-
ningradin sotilaspiirin joukkojen tuli vallata Viipuri 
ja Uralin sotilaspiirin joukkojen Mikkeli Laatokan 
pohjoispuolitse. Harjoitustilanne alkoi suomalais-
ten provokaatiosta Mainilan kylässä Kannaksella. 

Neuvostojoukoille oli jaettu painettu ohjekirjanen 
Marssi Suomeen, joka on nyt myös suomennettu 
ja julkaistu kirja nimellä Puna-armeijan marssiopas 
Suomeen 1939.

Vuonna 1989 Karisto Oy kustansi Antero Uiton 
nimimerkillä toimittaman teoksen Puna-armeijan 
marssiopas Suomeen. Sen sisältö kertoi omaa kiel-
tään Neuvostoliiton virallisesta totuudesta, joka oli 
tuolloin voimassa talvisodan syistä keskusteltaessa. 
Sodan aikana suomalaisten haltuun joutunut opas 
luetteli tarkoin maamme tuolloiset tieyhteydet - ja 
todisti, että Neuvostoliitto oli valmistellut Suomen 
valtaamista jo vuosia ennen talvisodan alkua.

 Kirja aiheutti ilmestyessään sensaation. Pian teok-
sen tultua markkinoille Neuvostoliitto alkoi hajota, 
ja 1990-luvun alun mullistukset veivät Suomen aivan 
uuteen poliittiseen tilanteeseen - myös historian 
tulkintojen osalta. Nyt Antero Uitto on kirjoittanut 
marssioppaasta uudistetun ja kuvitetun laitoksen, 
joka valottaa myös muita Neuvostoliiton kokoamia 
vakoilutietoja Suomesta ennen toista maailmansotaa 
ja tutkii alkuperäisen teoksen aiheuttamaa kohua 
nykytiedon valossa.  

Stalin käski marsalkka Meretskovin saattaa so-
tilaspiirin suunnitelmat ajan tasalle Leningradin 
sotilaspiirissä kesäkuussa 1939. Kyse oli vastaiskun 
suorittamisesta Suomen mahdollisesti hyökätessä 
sekä käski aloittamaan heti joukkojen kouluttamisen 
mahdollisen sodan mukaisesti. Koulutukset salattiin 
ja suoritettiin rykmenttitasolla. Samassa tilaisuudessa 
oli läsnä myös Otto-Ville Kuusinen. Mikäli Suomen 
suhteen olisi marsalkalla kysyttävää, käski Stalin 
kääntymään Kuusisien puoleen, ajatus Kuusisen 
hallituksesta ei ole kaukana. Keskusteluissa oli siis 
kyse valmistautumisesta syksyn sotaan. Sota olisi 
vietävä päätökseen mahdollisimman nopeasti. Stalin 
tapasi Kuusisen vielä toistakymmentä kertaa ennen 
sodan syttymistä ja se ajatus Kuusisen hallituksesta 
tuskin syntyi yhtäkkiä neuvotteluiden kariuduttua 
marraskuussa.

Heinäkuussa Meretskov esitteli suunnitelmansa 
vastaiskun suorittamisesta ja Stalin taas painotti 
iskun nopeaa suorittamista. Meretskov epäili parin 
viikon aikaa mutta Stalin painotti, että Meretskovilla 
on Leningradin joukot mutta myös otettava huo-

Prikaatikenraali Lauri Kianlinna.
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mioon koko valtakunnan voimavarat. Meretskov 
sai käskyn tulla syyskuussa esittelemään sotilaspiirin 
toimenpiteiden tilannetta Stalinille. Syyskuussa alkoi 
mittava palvelukseen kutsuminen ja koulutus.

Nihkeästi sujuneen talvisodan ensivaiheen jäl-
keen, sodanjohto järjesteltiin uudelleen ja Meretsko-
vista tuli Länsi Kannakselle suoritettavan pääiskun 
tekevän 7. armeijan komentaja. 

Professori Kilinin mukaan syksyn neuvottelut oli-
vat pelkkää verhotusta ja niiden käymisellä voitettiin 
aikaa hitaasti sujuneelle joukkojen keskittämiselle. 
Ja Kilinin mukaan neuvottelijoille oli alun perin 
selvää, ettei Suomi tee myönnytyksiä. Paasikivi ker-
toi jo ensimmäisessöä neuvottelussa, ettei Suomen 
eduskunnassa ole helppoa saada määräenemmistöä 
alueluovutusten puolelle.

”Tuntuu varsin omituiselta, että vielä nykyisin 
esitetään Stalin normaalina ja luotettavana neu-
votteluosapuolena.” sanoo kenraali. Stalinin tilillä 
oli miljoonien omien kansalaisten massamurhat, 
syyttömien pakkotyöleirit ja karkotukset. Hän oli 
juuri hyökännyt Hitlerin vanavedessä Puolaan ja 
huijannut Balttian maat tukikohtasopimuksilla. 
Kuka järkevä suomalainen neuvotteluosapuoli hä-
neen luotti?

Talvisodalta ei voinut välttyä
Professori Kilinin loppupäätelmä: ”Neuvostoliiton 
talvisodan tavoitteisiin kuuluivat Suomen armeijan 
lyöminen, koko Suomen liittäminen Neuvostoliit-
toon, Neuvostovaltion strategisen aseman paran-
taminen lyhentämällä pitkää länsirajaa tuntuvasti, 
Leningradin ja Kirovin radan turvaaminen, meriyh-
teyksien turvaaminen Kauko-Itään Japania vastaan, 
herruus Itämerellä, Jäämerellä ja Pohjois-Atlantilla, 
rakennettavan suurlaivaston tukikohtien saaminen 
lännemmäksi Itämerellä ja sotatalouden kehityksen 
jouduttaminen. Tärkeimpänä tavoitteena oli kuiten-
kin parhaiden edellytysten luominen sotaan Saksaa 
vastaan. Talvisodalta ei voinut välttyä.”

Talvisodan jälkeen
Neuvostoliitto sai Kannaksen alueelta selluloosa-
tehtaita ja sähkövoimaa. Se tuli lähes omavaraiseksi 
ruutiselluloosan tuotannossa ja vesivoimalla saatiin 
helpotettua merkittävästi Leningradin alueen sota-
teollisuuden sähköpulaa.

Edelleen suunnitelmat Suomen valtaamiseksi ja 
saattamiseksi Neuvostoliiton alaisuuteen jatkuivat 
1940 mutta ne muuttuivat seuraavana talvena, kun 
Saksa sai jalansijan pohjoisessa. 

Kun jatkosodan syttymisen ja sen syyllisten et-
siminen alkaa taas ja lähitulevaisuudessa tulee taas 
julki ”uusia tutkimuksia” jatkosodan syttymisestä, 
saattaa hyvinkin tulla kuulolle tarinoita siitä, kuinka 
Suomi hyökkäsi pienen ja viattoman Neuvostoliiton 
kimppuun Hitlerin rinnalla.

Ei ole vaikea kuvitella, mihin taistelu Neuvostolii-
ton rinnalla olisi johtanut. Vastauksen tähän löytää 
marsalkka Konevin muistelmista. 

Suomen väkiluku oli suurin piirtein sama kuin 

Leningradin, eikä sellaisen väestön siirto muualle 
Neuvostoliittoon olisi iso operaatio, kirjoitetaan 
Neuvostoliiton marsalkka Konevin muistelmissa.

Uudet tutkimukset
Näitä niin sanottuja uusia tutkimuksia tulee ja ne 
vastaavat hyvin Venäjän nykyhallinnon käsityksiä 
ja tämä merkitsee vanhoihin Neuvostoajan tulkin-
toihin paluuta. Venäjä suhtautuu jyrkän kielteisesti 
Europarlamentin viime vuoden syyskuun julkilau-
sumaan Molotov - Ribbentrop sopimuksen merki-
tyksestä. Sen mukaan myös Neuvostoliitto kantaa 
vastuun toisen maailman sodan aloittamisesta. Putin 
kutsui sitä hävyttömäksi valheeksi ja on sen jälkeen 
liittänyt jopa Puolaa sodan osasyyllisyyteen.

Presidentti Jeltsin pyysi anteeksi talvisotaa Suo-
mea kohtaan joulukuussa 1994.

Jatkosodan alettua 220 000 evakkoa palasi entisille 
kotiseuduilleen Karjalaan. Maalaisväestö lähes koko-
naan. Tämä väestö jätti suurella työllä jälleen raken-
tamansa kotinsa toistamiseen kesällä 1944. jälleen 
oli löydettävä uusi kotiseutu eri puolilta Suomea.

Mikkelin seudulle tuli merkittävä osa Raudun 
väestöä ja esimerkiksi 1949 Etelä-Savossa kaikkiaan 
yli 25 000 karjalaista evakkoa.

Kenraali Kianlinna päätti puheensa lainaukseen 
Ilmari Susiluodon Pieni Karjalakirjan tekstistä: ”Kun 
siirtokarjalaiset siirtyivät kaikkialle Suomeen, Suomi 
tosiasiallisesti karjalaistui. Karjalan heimon ideolo-
gia, nauru ja laulu alkoi kaikua jäyhässä Hämeessä 
ja yksitotisella Pohjanmaalla, jopa Lapin ankeilla 
jängillä. Vaikka karjalaisuus hävisi Luovutetusta Kar-
jalasta, se imeytyi suomalaisuuteen. Se ei ollut enää 
rajalla olevan yksittäisen kansanosa ominaisuus, 
erillinen saareke, vaan koko Suomen tuntomerkki.”

Matkaan siunaus
Karjalaisuuteen kuuluu myös ortodoksikirkko lähei-
sesti. Molemmat uskontokunnat olivat juhlapäivänä 
mukana, kun päivä alkoi messulla kirkossa ja vii-
meiseksi Saimaan ortodoksisen seurakunnan pastori 
Mikko Mentu ja kanttori Maria Mentu suorittivat 
juhläväen matkaan siunaamisen. Lyhyt ja kaunis 
hetki jätti hyvän tunteen juhlakansan sydämeen. 

Juhlaväki oli pukeutunut arvokkaaseen kansallispuku 
-kuosiin. 
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Vanhojen papereiden joukosta osui käteen isän 
vanha kirjanpito, joka alkaa 1.1.1937 ja viimeinen 
vienti on päivätty 9.9.1939. Mustaan vahakantiseen 
vihkoon hän on 3.5.1939 tehnyt viennin: tilattu 
polkupyörä Rainiselta 1.500 mk. Tämä Hermes 
merkkinen pyörä on valmistettu Upsalassa, Ruot-
sissa. Renkaat ovat tavallista paksummat. Äidin oli 
sillä varmasti mukava ajella Metsäpirtin kodista isän 
työpaikalle Raudun Sirkiänsaarelle, jossa sijaitsi myös 
äidin lapsuudenkoti.

En tiedä miten Hermes päätyi Pieksämäen kautta 
ensimmäiseen evakko-osoitteeseen Jäppilän Kangas-
selkään. Siellä se on ollut varmasti tuiki tarpeellinen 
päivittäisissä askareissa. Evakossa syntyi veljeni Eino 
Ilmari sairaana, eikä häntä voitu parantaa. Tällä Her-
meksellä äiti saattoi käydä Pieksämäellä sairaalassa 
vauvaa katsomassa.

Karjalan kautta evakkoon
Minun ensimmäinen muistikuvani pyörästä on Vpl. 
Pyhäjärveltä. Palasin ensimmäiseltä ulkomaanmat-
kaltani 12.5.1943 junalla Vpl. Pyhäjärven Mylly-
pellon pysäkille. Hymyilevä, silloin minulle outo 
nainen, otti minut hoiviinsa, istutti polkupyörän 
tarakalle ja nousi polkimille. Muistelen olleeni hie-
man kauhuissani. En ollut ennen ollut tällaisessa 
kyydissä. Sormet eksyivät istuimen jousitukseen ja 
kengän kärjet pinnojen väliin, vaikka niitä suojasi 
värikäs verkko. Nainen pysäytti pyörän ja selitti, 
miten minun pitää istua. Jotakin siitä ymmärsin, ja 
perille päästiin tädin taloon Tielammille. Äiti kertoi 
myöhemmin, että kun matka alkoi sujua, olin tyy-
tyväisenä lauleskellut vieraskielisiä rallatuksia.

Evakkotie kulki Vpl. Pyhäjärveltä Korpilahden 
kautta Pylkönmäelle. Aikanaan äidin pyörä tuli sin-
ne perästä. Tarpeellinen se olikin, koska Taipaleesta 
asioille kirkonkylään oli 10 kilometriä. Elämäni 
tärkein pyörämatka on varmasti ollut matka kirkon-
kylään lääkäriin. Oli kuumetta ja tarakalla istumi-
nen koettelevaa. Raudun viimeinen kunnanlääkäri 
Mauno Airola vietti kesiään Pylkönmäellä. Hän 
tutki ja määräsi lääkkeet. Äiti taisi käydä hakemassa 
useampiakin lääkemääräyksiä, mutta niille matkoille 
en enää selvinnyt mukaan. Lopulta myrkky merkin-
nöillä varustetut rohdot auttoivat ja jalkaan iskenyt 
ruusu parani.

Alkoi tehdä mieli itsekin pyörällä ajelemaan, ikää 
oli 6 v. Maantiellä oli loiva mäki, josta voisi saada 
vauhtia. Niinpä sohvatyyny pyörän hankaan, siihen 
istumaan ja antaa mäen viedä. Huonostihan siinä 
taisi välillä käydä, mutta ajastaan tasapaino löytyi.

Seuraavaksi asuttiin 1940-luvun lopulla puoli-
toista vuotta lähes maaseudulla Helsingin Laaja-
salossa. Koulu oli noin kolmen kilometrin päässä 

Herttoniemessä. 
Kerran linja-au-
to oli täynnä ja 
seuraava tulisi 
vasta tunnin ku-
lutta. Kouluun 
piti päästä. Äiti 
antoi luvan ja 
niinpä lähdin 
polkemaan, istui-
melle en tietysti 
yltänyt. Niin hi-
taasti matka eteni, että seuraavalla bussilla olisin 
ollut koulussa lähes samaan aikaan. Tuntien jälkeen 
kotimatka oli aika tuskallinen.

Vielä maakuntakierrokselle
Muutettiin kaupunkiin ja pyörä pääsi takaisin mum-
mon luo Pylkönmäelle. Kun olin eräänä kesänä muu-
taman viikon mummolassa, kävin pyörällä kerran 
myös kirkonkylällä. Oli tärkeää asiaa. Naapuriin oli 
tarvittu työväkeä turnipsipeltoa kitkemään ja minut 
kelpuutettiin sinne mummon sijasta. Sain sen verran 
palkkaa, että päätin lähteä kirkolle ostamaan itselleni 
jotakin hienoa, kovasti himoitsemani silkkisukat. 
Ikää oli silloin 12 vuotta! Kirkonkylä tuntui olevan 
hirveän kaukana, mutta kun olin päättänyt siellä 
käydä, niin piti jaksaa. Matkalla tuli mieleen vuosien 
takainen lääkärissä käynti.

Aikanaan mummo muutti pois Taipaleenkylästä 
ja vanhemmat hakivat pyörän sieltä Hirvensalmelle. 
Siellä se nojasi tyylikkäänä isäpuolen äidin vanhuu-
den asunnoksi rakennetun torpan seinään. Kesäisin 
käytiin useita kertoja Hirvensalmella lomamatkalla 
ja sain taas ajella Hermeksellä.

Kului kymmeniä vuosia, kunnes kerran pysähdyin 
tutun asumuksen luo. Mummon torpasta oli tullut 
serkun kesäkoti. Kyselin polkupyörää ja sehän löytyi. 
Serkun poika oli sen huoltanut ja muokannut itsel-
leen sopivammaksi, poistanut pinnojen suojaverkon. 
Hyvin sen kuitenkin tunnisti. Olen vuosien varrella 
miettinyt, mikä olisi pyörälle sopiva seuraava koti. 
Paksun Markku sen keksi; saatetaan se vanhuuden 
lepoon tulevaan Rautu kokoelmaan. Niinpä Markku 
haki sen 25.8.2020 Hirvensalmelta Mikkeliin.  Nyt 
81- vuotiaassa kaunottaressa on pitkän taipaleen 
ja rankkojen kokemusten tuomaa ruskeaa patinaa. 
Mutta samoilla renkailla äiti polki sillä pitkin Met-
säpirtin ja Raudun teitä.

    Ilmi Pesonen

Isä: Eino Peltonen 1907-1939, äiti: Helvi Kähärä 
ent. Peltonen o.s. Pietinen 1918-1976

Kaunotar 
Kannakselta

I l m i  P e s o n e n , 
Markku Paksu ja 
Hermes. Kuva Ilmi 
Pesonen.
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Karjalankannaksen auettua lähdettiin suurin odo-
tuksin kotiseutumatkoille. 1990-luvun alussa tehdyt 
retket olivat unohtumattomia. Entiset koulukaverit 
ja naapurit löysivät jo bussissa toisensa. Naurettiin, 
itkettiin ja taidettiin joskus myös hiukan juopua. 
Tunnekuohut koettelivat jokaista tavallaan. Nuorem-
mat katselivat entisiä koululaisia hämmentyneinä 
sivummalta.

Bussi keinahteli Karjalankannaksen kuoppaista 
tietä Raudun eli Sosnovon keskustasta kohti vanhaa 
rajaa ja Sirkiänsaarta. Into nähdä entinen kotiseutu 
oli suuri. Vain muutama nuoremman polven edus-
taja oli kelpuutettu mukaan. Valkjärven kohdalla 
pysähdyttiin ja tarkastettiin entiset uimapaikat. 
Sitten vanhojen koivujen reunustamaa tietä koulun 
pihaan. Siinä päiviteltiin ja etsittiin suuntaa miten 
vanha ja uusi koulurakennus olivat sijainneet. En-
tisten oppilaiden äänet raikuivat nurmettuneella 
pihalla, rakennettiin siltoja lapsuuden ja nuoruuden 
muistoihin, verestettiin ehkä vuosikymmeniksi 
unohtuneita ystävyyssuhteita. 

Rautu alkoi avautua minulle, kun parvena kuljet-
tiin Sirkiänsaaren kylänraittia, äidin koulutietä, ja 
Kaino Rastas etummaisena osoitteli entisiä talojen 
paikkoja. Äidin ja sukulaisten puheista muistuvat: 
kyläoja, kulppaat, uudet kujaset, Petrola ja rajajoki, 
löysivät kierroksella sijaintinsa. Äidin ja isän jalan-
jälkiä tavoitellen minusta alkoi tulla rautulainen. 
Kun joku vielä huikkasi: ”Ai oot sie Helvin tyttö”, 
niin se lämmitti, ja antoi ikään kuin kelpuutuksen 
joukkoon.

Koulupiiri, luonteva yhdysside
Ensimmäinen koulupiirin – Huhti, Korlee, Sirkiän-

saari - vieraskirja alkaa päiväyksellä 13.7.1991. 
Tällöin osallistujia oli 75, heistä lähes kaikki entisiä 
koululaisia. Aluksi tavattiin harvakseen, sitten ti-
heämmin ja viime aikoina vuosittain. Viime vuonna 
oli mukana vielä kolme Valkjärven kupeella koulua 
käynyttä ja osallistujia kaikkiaan 27. Kun vuonna 
2001 järjestettiin Valkjärven töyräällä Sirkiänsaaren 
koulupiirin perustamisen 100-vuotisjuhla, niin pai-
kalla oli 100 koulupiiriläistä ja heidän jälkeläistään. 
Kauniina kesäpäivänä rannalla nautti auringosta 
ainakin saman verran nykyisiä seudun asukkaita ja 
lomalaisia, jotka arvostivat lauluesityksiä aplodein. 

Kotiseutumatkat ovat olleet piristysruiske, joka 
on innostanut jatkamaan tapaamisten järjestämis-
tä. Sittemmin koululaisten rivit ovat harventuneet. 
Toimintaan on etsitty uutta suuntaa. Tapaamisia on 
alettu nimittää kylätoimikunniksi, jotta seuraavat 
polvet löytäisivät luontevasti yhteyden isovanhem-
piensa ja vanhempiensa kotiseutuihin. Valitettavasti 
kymmenestä koulupiiristä vain kaksi jatkaa säännöl-
lisiä tapaamisia. 

Tapaamiset ovat löytöretkiä
Sirkiänsaaren koulupiiri on muuttunut koulupiirin 
kylien, Huhdin, Korleen ja Sirkiänsaaren tapaami-
seksi. Vuosien varrella tapaamisten luonne on myös 
muuttunut. Aikaisemmin järjestettiin ohjelmallisia 
estradijuhlia. Viime vuosina on keräännytty yhtei-
selle lounaalle ja haastelemaan. Viimeiset koululai-
set ovat kertoneet muistojaan opettajista ja omista 
kouluajoistaan, kolttosia unohtamatta. Seuraavalle 
polvelle muistelut ovat avanneet tuntumaa entisen 
kotiseudun elämään. 

On löydetty uusia sukulaisia. On katseltu ja tal-

Lähelle kylien elämää

Ilmi Pesonen Raija ja Seija Loponen uimassa 1937. Sirkiän-
saaren Valkjärven ranta, taustalla koulu. 

Kuva Matti Punkari
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lennettu vanhoja valokuvia. Tapaamisiin on tullut 
mukaan uusia vasta äskettäin niistä kuulleita. Kun 
pitäjäjuhlat ja kihut ovat hyviä yhteishenkeä luovia 
ja yllä pitäviä tilaisuuksia, niin koulupiiri/kylätapaa-
miset johdattavat lähemmäs entistä kylien elämää 
ja entisiä naapureita. Ne ovat intiimimpiä. Niissä 
avautuu unohtuneita tarinoita

Eräs tapaamisiin osallistunut kiteyttää, että niistä 
lähtee kotiin ”kylläisempänä”. On päässyt lähemmäs 
mennyttä aikaa. On päässyt hipaisemaan jotakin 
osaa siitä minkä keskellä äiti ja isä, vaari ja mummo 
elivät. On liittynyt osaksi kyläyhteisön jatkumoa. 
Entistä innokkaammin on suunnannut keväisin 
Raudun keskustasta kohti Sirkiänsaarta, jonka sym-

Koulupiirien historiaa

Lapsia opetettiin jo 1600-luvulla kiertokouluis-

sa jossakin määrin lukemaan ja kirjoittamaan. 

Kansakoululaitoksen perustaminen vuonna 

1866 velvoitti kunnat kouluolojen suunnitte-

luun ja koulujen rakentamiseen. Raudussa 

ensimmäinen koulu aloitti toimintansa tam-

mikuussa 1876, viisi vuotta vieneen suunnitte-

luvaiheen jälkeen. Koulu sijaitsi kirkonkylässä. 

Ei ole tiedossa paljonko lapset syrjäkyliltä sitä 

kävivät. 

boliksi on muodostunut äidin kodin pihapiirissä 
sinnittelevä vanha Pietisen Tommin omenapuu. Kun 
sitä vähän ruokittiin, niin keväisin se on ottanut 
vastaan valkoisiin kukkiin verhoutuneena.  

Voi tietysti kysyä kauanko tällaiset tapaamiset jatku-
vat. Vaikka entisiä koululaisia on jäljellä vain rippeet, 
en usko, että tapaamiset ihan pian loppuvat. Tietyssä 
elämänvaiheessa jokainen alkaa miettiä mistä oikein 
on kotoisin. Hyvä paikka lähteä kyselemään on meissä 
jälkipolvissa jatkuva kylien yhteisö.  Järjestelyihin osal-
listuneena näen tärkeäksi jatkaa ketjua. Minusta tuntuu, 
että niin kauan kuin muistamme ja kerromme näitä 
tarinoita, niin kauan kotikylät ja Rautu ovat todellisina 
olemassa myös uusille polville.

Sirkiänsaaren koulua käyneet vuonna 2013 koulupiiritapaamisessa vas: Heimo Kiuru, Sylvi Liikanen o.s.Kiuru, Sulo Kiuru, 
Saimi Siiriäinen o.s. Orava, Veikko Koukonen ja Maria (Maija) Tiusanen o.s. Haukka. Kuva ilmi Pesonen

Valtiovalta vauhditti vuonna 1898 säädetyllä 

piirijakoasetuksella kouluverkon kehittämistä 

myös Raudussa. Niinpä viiden vuoden päästä 

avattiin uusi koulu Suvenmäessä ja Sirkiänsaa-

rella, jota Huhdin koulupiiriksi pitkään kutsut-

tiin. Koulujen rakentaminen jatkui ja vuonna 

1937 aloitti toimintansa kunnan kymmenes 

eli Aseman koulupiiri. Rautu ja rautulaiset III 

teokseen on koottu vuoden 1939 asukasluettelo 

kaikista koulupiireistä eli koko kunnasta.
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Maailman laajuinen pandemia on sotkenut tänä 
vuonna paljon asioita ja toiminnat on kaikissa 
paikoissa pitänyt sopeuttaa koronarajoitusten mu-
kaisesti. Toivottavasti pian helpottaa tältä osin. 
Pitäjäseuran vuosikokous piti olla maaliskuussa pe-
rinnepäivän yhteydessä. Perinnepäivä ja vuosikokous 
siirrettiin ja pidettiin vasta 22.8.2020.

Rutiineja
Vuosikokouksen kulku oli varsin rutiininomainen, 
puheenjohtajana oli Reijo Onikki ja sihteeriksi va-
littiin Minna Haukka. Molemmat ovat pitäjäseuran 
hallituksessa. Kaikkiaan paikalla kokouksessa oli 24 
henkilöä. 

Rautulaisten pitäjäseuran tilinpäätös ja toimin-
takertomus esiteltiin niin pitäjäseuran kuin Rautu-
laisten lehden osalta molemmilta erikseen, koska 
Rautulaisten lehdellä on oma kirjanpito ja rahat ovat 
erillään pitäjäseuran tileistä. Pöytäkirjaan on merkit-
ty tälle kohtaa, että toimintakertomusta täydennet-
tiin mutta pöytäkirjaan ei ole merkitty, miltä osin sitä 
täydennettiin. Myöskään pöytäkirjan liitteiksi ei ole 
merkitty lehden tai pitäjäseuran toimintakertomuk-
sia eikä tilinpäätöksiä. Siltä osin menettely ei liene 
oikea mutta koska pöytäkirja on hyväksytty nämä 
puutteet jäävät voimaan. Pöytäkirjaan on merkitty 
kaksi liitettä, osallistujaluettelo ja esityslista. 

Toimintakertomusta siis täydennettiin eikä huo-
mauttamaista kokouksella ollut tilinpäätöksiin, jotka 
seuraavassa kokouksen asiakohdassa 6 vahvistettiin. 
Edelleen vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivel-
vollisille myönnettiin seuraavassa asiakohdassa 7. 

Kokous eteni joutuin ja seuraavaksi vahvistettiin 
pitäjäseuran toimintasuunnitelma kuluvalle toi-
mintakaudelle. Sitäkään ei ole pöytäkirjan liitteeksi 
merkitty. 

Koska pitäjäseuralla ja lehdellä on omat tilinpi-
tonsa, molemmille on laadittava talousarvio ja ne 
kuultiin ja vahvistettiin kohdassa 10. Ei liitteinä.

Jäsenmaksu
Kuka on Rautulaisten pitäjäseuran jäsen? Jäsenmaksu 
on 30 euroa ja se sisältää jäsenyyden lisäksi Rautu-
laisten lehden, tai kääntäen: tilaamalla Rautulaisten 
lehden olet samalla pitäjäseuran jäsen. Tilaajarekis-
teri on siis samalla jäsenrekisteri. Kokouksen asia-
kohdassa 9 käsiteltiin jäsenmaksun 30 euroa lisäksi 
kannatusjäsenmaksu 10 euroa. Minulle ei ole selvää, 
onko kannatusjäsenmaksun maksanut pitäjäseuran 
jäsen ilman lehteä, voin vain näin arvella. Säännöistä 
se näkyisi. Toisaalta taas Rautu sivuilla on jäsenyydes-
tä kerrottu, että kun tilaa Rautulaisten lehden, koko 
perheesi liittyy jäseneksi. Uskoisin tuohon olevan 
säännöissä selvät merkinnät. Mikäli ei ole, sääntöjä 
pitää tarkentaa tuolta osin. En voi asiaa tähän tarkis-
taa, sääntöjä minulla ei ole käytettävissäni. 

Valinnat
Vuosikokouksen yksi tärkeimpiä asioita talouden 
lisäksi on henkilövalinnat. Kokouksen ajankohta oli 
niin myöhään toimintavuoden lopulla, että kokous 
totesi olevan parasta jatkaa samalla kokoonpanolla 
niin puheenjohtajan kuin hallituksenkin osalta. 
Markku Paksu valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 
2020 ja varapuheenjohtajaksi Pekka Intke. Hallituk-
sen jäseninä erovuoroiset Aija Lyytikäinen, Ville 
Kopakkala ja Minna Haukka valittiin edelleen. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Seija Räty, Päivi Väisänen, 
Mira Heinikangas, Pentti Lemmetty, Reijo Onikki 
ja Seppo Ramstedt.

Toiminnan tarkastajiksi valittiin Juha Paasonen 
HTM ja Kyllikki Loponen sekä heille varahenkilöiksi 
Marja Tiilikainen ja Leena Jäske.

Karjalan liiton kokouksissa pitäjäseuraa edustaa 
Markku Paksu.

Huomionosoituksia
Rautulaisten pitäjäseuran hallitus oli päättänyt ojen-
taa pitäjäseuraan kahdelle aktiivijäsenelle Karjalan 

liiton harrastajamerkin. Merkit 
kiinnitettiin Reijo Onikin ja 
Antti Niemisen rintapieliin. 

Rautulaisten pitäjäseuran vuosikokous
Markku Vauhkonen teksti ja kuvat

Rautulaisten pitäjäseuran puheen-
johtaja Markku Paksu pitää terve-
tulopuhetta koronan puoli vuotta 
viivästyttmän vuosikokouksen ko-
kousväelle. 
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Pöytäkirjasta
Haluaisin kiinnittää huomiota vielä tähän pöytäkir-
ja-asiaan. Kokous on pidetty ja pöytäkirja laadittu, 
tarkastettu, allekirjoitettu ja hyväksytty. Pöytäkirja 
ei kuitenkaan kerro tuon edellä kirjoittamani lisäksi 
kokouksesta mitään muuta. Pöytäkirjassa ei mainita 
onko liitteinä toimintakertomus, toimintasuunnitel-
ma, tilinpäätökset, toiminnantarkastajan lausunto ja 
talousarviot. Mikäli tällainen pöytäkirjamalli on ollut 
pitäjäseuran kokouksissa käytössä pitkään, on varsin 
vaikea selvittää, millaisia päätöksiä aiemmin on teh-
ty, mikäli niitä ei ole kunnolla kirjattu mihinkään. 
Jos asia on näin, on syytä sitä yleisemmin pohtia ja 
mielestäni muuttaa käytäntöä.

Pöytäkirja on juridinen asiakirja, joka kertoo ko-
kouksen päätökset. Samanaikaisesti pöytäkirja on osa 
yhdistyksen muistia, josta voi tarkastaa yhdistyksen 
jäsenten tahdon. Pöytäkirja on siis kokouksen osan-
ottajien yhteinen sopimus siitä, mitä yhdistyksessä 

tehdään. Edellisten lisäksi pöytäkirja on historian-
kirjoitusta. Yhdistystoiminnassa kuten muuallakin 
tehdään joka päivä historiaa, josta joku joskus tulee 
olemaan kiinnostunut.

Pitäjäseuran kokouksen pöytäkirja lienee niin sa-
nottu päätöspöytäkirja ja pöytäkirjaan on merkitty 
vain tieto siitä, mitä kokous on päättänyt. Kuitenkin 
pitää muistaa, että käsitellyt liitteet ovat aina osa 
pöytäkirjaa ja ne on syytä merkitä liitteeksi käsitel-
lyssä asiakohdassa. 

Perinnepäivä
Kokouksen jälkeen siirryttiin perinnepäivän ohjel-
maan, jossa tärkein ja odotetuin asia oli Raudun 
aseman pienoismallin ensiesittely. Ei tässä sen 
enempää, koska siitä on erikseen juttu tämän lehden 
sivuilla 5-7.

Aseman esittely ei jäänyt ainoaksi vaan toinen 
hupulla peitetty pienoismalli sai myös päivänvalon. 
Pitäjäseura oli valmistuttanut noin 30 cm korkean 
vuolukivestä veistetyn pienoispatsaan Raudun 1918 
Sankaripatsaasta. Vuolukivinen patsas antaa kuvan 
sankaripatsaasta, sen jalustaan on merkitty 24 rau-
tulaisen nimet, jotka on kaatuneet 1918 taisteluissa. 
Nimet oli kuitenkin pakko tehdä messinkialustoille 
teknisistä syistä. Kivilaatu ja tekstin koko olisi ollut 
hankala yhdistelmä toteuttaa. 

Sankaripatsaan pienoismalli on tulevaisuudessa 
nähtävillä eri tilaisuuksissa. Kivinen pienoismalli kes-
tää varmaan kovempaakin käsittelyä ja kuljettamista.

Ja edelleen pitäjäseura oli valmistuttanut hienon 
näköismallin asevelitalon puisesta kyltistä. Sellaisia 
kiinnitettiin jatkosodan aikana rakennettujen aseve-
litalojen seiniin, kun talo luovutettiin asukkailleen. 
Piirustukset löytyivät Finna-palvelun kautta ja Toivo 
Valkonen tiesi veistotaitoisen henkilön, joka näköis-
mallin teki. Sekin on helppo ottaa mukaan näytteille, 
kun eri tilaisuuksia pitäjäseura järjestää.

Pitäjäseuran sihteeri Seija Räty kiinnitti Karjalan liiton 
harrastajamerkit Reijo Onikin, keskellä ja Antti Niemisen 
rintapieliin. Miehet harmittelivat huonoa valmistautumis-
taan asujen suhteen tähän yllätysmerkkiin.

Raudun sankaripatsaan pienoismalli, esittelijänä Markku 
Paksu.

Asevelitaloihin kiinnitettiin tällaisia kilpiä muistoksi raken-
tajilta. Toivo Valkonen kertoi kilven synnystä.
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Kylläpä oli hieno kokemus olla kuulemassa, kuinka 
oikeasti selvitetään jälkipolville heidän sukunsa 
historiaa. Mäntyharjulle oli kokoontunut 13.9. noin 
50 Raudusta lähtöisin olevan Hännikäisen suvun 
jäsentä aina Hännikäisten Grand Old Mama Kirsti 
Pesonen o.s. Hännikäisestä nuorimiin ala-asteikäi-
siin tenaviin.

Paikalla oli paljon väkeä ja yksi tapaamisen tarkoi-
tus oli myös tutustuttaa Hännikäisten suuren veljes-
lauman jälkeläisiä toisiinsa. Tämän kokoontumisen 
järjestäjä Anja Antila o.s. Hännikäinen kertoi suvun 
alkulähteistä alkaen Hännikäisten tarinaa. Alkuläh-
teitä etsiessä pitää mennä aina tsuudien alueille, 
Vienan mereltä Novgorodiin. Hännikäisten suvun 
alku on itämerensuomalaisissa kansoissa. 

Anja Antilan mukaan Hännikäiset ovat tulleet jo 
1441 Kannakselle. Silloin sotaretkellä olivat tsuudit 
ja novgorodilaiset tsaari Iivan 3:a eli Iivana Suurta 
vastaan. Silloin taisteltiin myös Kannaksen maista 
ja siltä retkeltä oli Hännikäisen esi-isät asettuneet 
Kannakselle.

Kirkonkirjoja alettiin pitää 1724 Raudussa. Tie-
toja merkittiin harvoin. Andreas Hännikäinen on 
merkitty Raudunkylään. Andreaksen pojat siirtyivät 
Kuninkaanselälle, jossa heillä on ollut yhtenäinen 
asumus. Andreaksen poika Simo saa Simo pojan, 
joka menee naimisiin Anna Haajasen kanssa. 

Simolle ja Annalle syntyy 4 lasta. Simo isä kuolee 
ja Anna Haajanen menee uusiin naimisiin Korleelta 
olevan Sakarias Rastaan kanssa ja Anna siirtyy Kor-
leelle lasten kanssa. Sakarias on myös leski ja hänen 
lapsensa ovat tyttöjä. 

Anna Haajasen poika Paavo Hännikäisestä tu-
lee Korleen taloon isäntä ja hän avioituu aikanaan 
Agneta Miinan kanssa. Heille syntyy Jaakko Hän-
nikäinen 1799. Jaakko avioituu aikanaan Hanna 
Paakkisen kanssa ja Hännikäisen sukuhaara jatkaa 
heidän tyttärensä Katrinan kautta eteenpäin.

Selostus jatkuu Petter Hännikäisestä s. 1858, jolla 
on Hanna Mörskyn kanssa lapset Anna Hännikäi-
nen, Mikko Hännikäinen, Helena Hännikäinen, 
Wilhelm Hännikäinen, Johannes Hännikäinen, 
Matti Hännikäinen, Eino Hännikäinen, Jalmari 
Hännikäinen, Antti Hännikäinen ja Katri Hän-
nikäinen. Tässä katraassa ollaan vuosiluvussa 1884-
1908.

Tämän sukuselvityksen seuraaminen on mielen-
kiintoista mutta samalla sivulliselle erittäin vaikeaa 
pysyä kärryillä, kun omia kiinnekohtia ei ole vaik-
kapa isoisoisän kautta. Joka tapauksessa valtavan 
työn Anja Anttila on tehnyt, koonnut suvun tietoja 
useaan kansioon, erilaisiin sukupuutauluihin, valo-
kuviin. Esimerkiksi tuon Petter, Pietari Hännikäisen 
ja Hanna Mörskyn lapsista yhdeksästä on valokuvat 
puolisoineen, ja taas heidän lapsistaan puolisoineen 
valokuvat. Kunnioitettavaa työtä.

Selvitykset ovat laajat ja tuota valmista työtä tut-
kiessa voi mennä jo useampi päivä, mikäli itselleen 
oman sukuhaaransa esi-isät selvittää. 

Olen varma, että Hännikäisten suku arvostaa 
tehtyä työtä valtavan paljon. 

Muita tarinoita
Nostan tähän yhden henkilön tuona päivänä esi-
tetyn suvun laajasta jälkipolvesta. Matti Hännikäi-
sen poika Vilho Pekka Hännikäinen on kuuluisa 
kaukopartiomies. Hänen pojanpoikansa Jarkko 
Hännikäinen kertoi Vilhon sodan aikaisista retkistä 
hieman ja sodan jälkeisestäkin elämästä.

Kirsti Pesonen on Raudussa syntynyt ja oli myös 
vanhin paikalla olevista. Kirsti kertoi monta tarinaa 
lapsuudestaan, elämästä Miettilän hovissa, kuinka 
eläminen ja oleminen vaurastui ja vakiintui, lapsia 
syntyi, taloja rakennettiin lisää. Hän kertoi elämästä 
Suvenmäellä. Kuuntelimme tarkkaan kertomukset.

Antti Nieminen puolestaan on Potkelasta Hän-

Hännikäisten suku koolla
Markku Vauhkonen teksti ja kuvat
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nikäisenmäen jälkeläisiä, hänen äitinsä Aili Hänni-
käinen on syntynyt Kekkilän talossa Hännikäisen 
mäellä. Antti kertoi omalla, hienolla ja huumo-
risävytteisellä tavallaan oman isoäitinsä tarinaa ja 
kuinka aikanaan elämä jatkui sitten evakossa.

Sukutapaaminen
On todella vaikuttavaa huomata, kuinka paljon työtä 
on tehty esivanhempia selvitellessä, hakiessa heidän 
asuinpaikkojaan, lapsiaan ja vanhempiaan. 

Vaikka päivän aikana kuultiin selkeät esitykset 
noiden tutkimusten tiimoilta, olivat ne vain hipai-
su pinnasta, siellä on niin valtavasti kerättyä tietoa 
selkeässä muodossa ja tutkittavissa edelleen. Uskon, 
että Anja Antila uppoutuessaan sukunsa historiaan, 
ei aina itsekään ole ymmärtänyt kiinnostuksensa 
määrää, tekemänsä työn paljoutta ja työn arvokasta 
perintöä jälkipolville ja kaikille rautulaisille. Uskon 
myös, että se työ tutkijakammiossa on ollut palkitse-
vaa, kun löytää sellaista, mitä ei edes uskoisi olevan-
kaan. Se työ on mennyt varmasti välillä tunteisiin, 
se on kasvattanut tutkijaa ihmisenä ja historia on 
palkinnut löytäjäänsä. Työ jatkuu edelleen.

Tutkikaa tarkkaan Hännikäisen suvun jäsenet An-
jan tekemät selvitykset, siellä on paljon arvokasta, 
kiinnostavaa ja selityksiä antavaa tietoa siitä, mitä 
Hännikäisten suku tänä päivänä edustaa. Olkaa yl-
peitä Anja Antilan työstä.

Kirsti Pesonen o.s. Hännikäinen on syntynyt Raudussa. 
Hän kertoi monta tarinaa lapsuudestaan Suvenmäellä, 
Miettilässä.
Kuva edellisellä sivulla: Tässä ollaan kahvipaussilla, tapaa-
minen kesti koko päivän.

Tilaisuuden vetäjä ja suurtyön sukututkimuksen parissa teh-
nyt Anja Antila kertoi Hännikäisistä, aina tsuudeista alkaen. 

Salissa olimme hyvin väljästi koronan takia. Etualalla 
pöydällä kansioissa on Hännikäisten suvun asiakirjat, su-
kuselvitys, jonka Anja Anttila on etsinyt, kerännyt, koonnut 
ja järjestänyt.

Hännikäisiä sukujuuriltaan. Esi-isät alkavat kiinnostaa 
varmasti myös näitä nuoria. Nuorissa on tulevaisuus. 
Karjalaisuus jatkuu heissä.
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Innostuin tänä syksynä kertana parina osallistumaan 
Rautuseuran kokouksiin Helsingissä Karjalatalolla. 
Rautuseura on aktiivinen ryhmä pääkaupunkiseudul-
la ja  myös muualla asuvia rautulaisia ja rautujuurisia. 

Toiminta on kokoontumista tarinailtoihin joka 
kuukauden ensimmäinen torstai kello 18.00. Tari-
naillan sisällöt vaihtelevat mutta nimikin sen kertoo, 
että porinaa on. Rautuseura tekee myös yhteisiä 
retkiä erilaisiin kohteisiin, teatterimatkoja, juhliin 
osallistumisia yms.

Tarinailloissa on yleensä joku pääteema, itse olen 
ollut kuulemassa Korleen tarinan, sen kokonaisuu-
den oli koonnut Veikko Vaikkinen. Toisella kertaa 
kirkkoherra Paavo I. Salon tytär ja poika kertoivat 
lapsuudestaan Raudussa ja myöhemmin muualla 
Suomessa. Samalla kun kuultiin keskeisesti Raudun 
historiaan vaikuttaneen henkilön perhe-elämästä 
ja Raudun oloista, samalla kuultiin, kuinka vastuu 
painoi kirkkoherran mieltä seurakuntansa paime-
nena. Se tarina jatkuu vielä, menen senkin sitten 
kuulemaan.

Viimeksi olin paikalla lokakuun eka päivänä, 
silloin vietettiin Kekriä, kuultiin Kekriperinteestä 
esitelmä, syötiin lammaskaalia, ja olipa seuran 
ylimääräinen kokouskin, koska Rautuseura ajanmu-
kaistaa sääntönsä. Sääntömuutoksen ensimmäinen 
käsittely vietiin asianmukaisesti maaliin. Niin ja ei 
pidä unohtaa kahden nuoren neitosen yhteissoit-
toa kanteleilla. Paljon ei ollut neidoilla ikää mutta 
kanteleen soittoa jo melkein 10 vuotta takana. 
Upeasti soivat, helkkyivät kirkaskielinen kannel ja 
sitä säestänyt hieman alempaa tummemmin soiva 
suurempi kansallissoitin. Pelkästään tuon esityksen 
takia kannatti lähteä käymään Helsingissä. 

Seuraavan kerran 5.11. Rautuseura kokoontuu 
syyskokoukseensa ja yhtenä asiana on uusittujen 
sääntöjen hyväksyminen. Haastelua ja kahvittelua 
ei silloinkaan unohdeta ja aina on arpajaiset. 

Jäsenyys
Rautuseuraan liityin viimekerralla, kun ylimääräinen 
kokous oli alkamassa, kysyin voinko olla paikalla, 
vaikka en ole jäsen. ”No liity jäseneksi niin se passaa. 
Ja passaa se muutenkin.” 

Kaivoin 10 euroa ja annoin yhteystietoni, muuta 
ei tarvittu. 

Liittyminen on muutenkin helppoa,  netistä 
Rautu.fi sivulla on kohta Rautuseura - edelleen liit-
tyminen kohta, jossa on kaavake täytettäväksi. Sen 
voi saman tien lähettää sähköisesti ja jäsenposti 
alkaa kulkea. 

Tätä kannattaa harkita, mikäli haluaa aktiivisem-
min osallistua rautulaisten touhuihin. Rautuseuran 
puheenjohtaja Ilmi Pesonen sanoi Lappeenrannan 
miehelle, kun hän kyseli jäseneksi pääsyä: ”Liittykää 
vaan, kyllä meille mahtuu.”

Minulla matkaa Rautuseuran kokouksiin tulee 
saman verran kuin ajaisin Pieksämäeltä Rautuun ja 
takaisin. Eli eräänlainen käynti Raudussa. Toisaalta 
lehden toimittajana on kyllä hyvä olla selvillä myös 
Rautuseuran tapahtumista, ainakin tähän asti on 
ollut hyvin mielenkiintoista. Jutun kirkkoherran ta-
rinasta teen sitten, kun olen saanut kuulla sen toisen 
osan. Ensimmäinen osa on nauhalla.

Rautuseuran vieraana

Kirkkoherra Paavo Ismael Salon tytär Leena Salo-Gunst ja 
poika  Hannu Salo Rautuseuran tarinaillassa 1.9.2020. He 
kertoivat omakohtaista tarinaa isänsä nuoruusvaiheista, 
koulunkäynnistä ja papiksi tulemisesta, Raudun ajasta ja 
myöhemmästä taipaleesta. 

Nämä neidot osasivat kansallissoittimen. He soittivat neljä 
eri kappaletta. Jatkotarinoissa joku kysyi, oletteko soittaneet 
Oi Rautu, oi Rautu- kappaletta. Sen alkuperäissävellys on 
kanteleelle. Lupasivat harjoitella ja ottaa ohjelmistoonsa. 

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat
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1. Sähköä tarvitaan nykyisin joka paikassa. Raudussa 
joissakin yksittäisissä taloissa oli sähkövalo mutta 
koska Rautuun tuli sähköverkko? 
a) 1905
b) 1926
c) ei koskaan Rautuun, vasta sotien jälkeen  
 Sosnovoon

2. Raudussa oli kansakoulu, sen jälkeen, mikäli halusi 
käydä oppikoulua, piti matkustaa ja lähin oppikoulu 
löytyi
a) Käkisalmesta
b) Kiviniemestä
c) Viipurista

3. Toivo Valkonen ja Jaakko Toitturi ovat tallentaneet 
Raudun historiaa ja luoneet useita upeita pienois-
malleja. Yksi seuraavista ei ole heidän tekemänään 
pienoismallina?
a) Raudun kirkko
b) Raudun rautatieasema
c) Palkealan kirkko
d) Palkealan tsasouna
e) Vakkilan tsasouna
f) Raudun taistelun 1565 muistomerkki

4. Raudusta oli paljon miehiä jatkosodan aikana 
Päämajan ErP4:n kaukopartiotoiminnassa. Partiotoi-
mintaa oli myös ennen jatkosodan syttymistä 1940 
kesällä. Näitä retkiä tehtiin useita ja niihin rautulai-
setkin osallistuivat. Partiointi suuntautui esimerkiksi
a) Raudusta Lempaalan ja Leningradin alueelle
b) Aunuksesta Syvärin taakse mm. Lotinan- 
 peltoon
c) Imatralta Kirvuun

5. Kun matkustajajuna saapui Rautuun, se tuli aina
a) Hiitolan suunnasta
b) Valkjärven suunnasta 
c) Viipurin suunnasta

6.Palkealan tsasouna on kadonnut, se purettiin 1892. 
Se sijaitsi
a) Palkealan kirkon kohdalla
b) Palkealan nykyisen hautausmaan kohdalla
c) Palkealan pelloilla, sinne kiviaidalla eriste- 
 tyllä alueella

7. Kun olet yli 75 vuotias rautulaisjuurinen voit 
hakea apua arjen sujumiseen. Tätä tukea antaa pal-
veluohjaajan selvityksen kautta
a) Rauta-Säätiö sr
b) Rautulaisten Pitäjäseura ry
c) Rautuseura ry

8. Vaalimaan rajatarkastusasemalta on matkaa Rau-
tuun maantietä pitkin
a) 110 km
b) 170 km
c) 210 km

9. Kylmäoja on Raudussa oleva puro, joka lähtee 
Rötsöojan nimellä Maanselän takamailla olevalta 
Suursuolta. Puro vaihtaa nimeään usein ennen Su-
vantoon laskemistaan. Tärkeä ja tunnetuin kohta 
on Kylmäojan notkossa. Millä toisella nimellä sitä 
paikkaa nykyisin kutsutaan:
a) Orjanristi
b) Kuoleman laakso
c) Kiehuvan lähteen oja

10. Raasulissa oli suojeluskunnalla talo jo ennen 
Leinikylään tehtyä suurta harjoitustaloa. Raasulin 
talon nimi oli
a) Rajapirtti
b) Raasulin suojeluskuntatalo
c) Myöhäsen talo

Oikeat vastaukset sivulla 27

Kymmenen kysymystä Raudusta

Raudun taistelun 1656 muistomerkin pie   noismalli. Kuva 
Markku Vauhkonen.
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Korona-epidemia on vaikuttanut kokoontumisiin 
ja kaikki tapahtumat on ollut pakko perua. Rau-
tulaisten tämän vuoden ensimmäinen yhteinen 
tapahtuma pidettiin lauantaina 8. päivä elokuuta 
Jarkko Naumasen tilalla Tahkorannassa. Turvavälit 
oli helppo määritellä ja pitää, koska tilaisuus oli ran-
taonkikilpailu ja pitkien vapojen huiskeessa kukaan 
ei kanssakilpailijaa lähelle mennyt. Järjestelyistä vas-
tasivat Naumasen isäntäpariskunnan lisäksi Joroisten 
Karjalaiset ja Rautulaisten Pitäjäseura.

Mainio paikka
Jarkko on raivannut rantaansa usean vuoden ajan 
ja siellä on mainiot paikat myös onkia vapaongella 
rannasta. Pusikot olivat poissa, samoin kaislikko ja 
lumpeiden välistä sai pulskia kaloja. Suurin oli yli 
kiloinen säynävä, jonka Jouko Räty väsyttelemällä 
veti rantaan. Kaikkiaan kaloja saatiin saavillinen, 
voittajalla yli 3 kiloa. 

Kesän yksi lämpimistä päivistä suorastaan paahtoi 
ja osa kisailijoista hakeutui suosiolla varjoisampaan 
rantaan. 

Rautu
Rautulaiset sukujuuret yhdistivät kisailijoita, paikalla 
oli lähes 50 osallistujaa, vanhin oli Raudun Huhdissa 
syntynyt Veikko Koukonen ja nuorin osallistuja 
Elias Intke menee kouluun vasta muutaman vuoden 
päästä.

Raudussa onkimista varmasti harrastettiin myös, 
isojen vesistöjä ei ollut Raudun alueella, kuitenkin 
Rautu ylsi Suvantojärveen saakka Raajussa. Usein 
Raudusta kertovista kalastusjutuissa puhutaan lo-
hikaloista, lohennikoista, joita pyydettiin Raudun 
lukuisista puroista. Ne lienevät olleet taimenia, jot-
ka kudulle nousivat ja siten olivat saatavissa. Noita 
tarinoita on paljon. 

Saaliit
Onkimisen taito ja kalan saaminen on monesta asias-
ta kiinni ja kokemusta tarvitaan myös. Kokemuksen 
voimalla voittosaaliit vedettiin tänäkin vuonna mut-
ta poikkeuskin oli, kun Jaana Matikainen toisella 
sijallaan ihmetteli ensikertalaisen tuuriaan. Naisten 
voittaja sen sijaan on lähes jokaisessa kisassa ollut 
ykkönen. Toini Eronen sai 1330 grammaa, Jaana Ma-

tikainen 1235 ja kolmas Eila Kujala 1175 grammaa.
Nuorten sarjassa hyvät kalat veti Eino Matikainen 

495 grammaa.
Miesten sarjan voitto meni kotikenttäedun turvin 

selvästi Esko Naumasen nimiin, 3285 grammaa. 
Toiseksi tuli Matti Huuhka 1400 grammalla. Kol-
manneksi onki Jouko Räty, jolla oli 1250 gr kaloja, 
joista suurin, hieman yli kilon painoinen säynävä, 
oli kisojen suurin kala.

Raudun kylien välillä oli myös sarja, jossa kaksi 
parasta kylän tulosta laskettiin yhteen. Voittaja oli 
ylivoimaisesti Raasuli, jossa olivat miesten sarjan 
kärkikaksikko. Toiseksi kyläksi nousi Potkelan jouk-
kue ja kolmas oli Raudunkylä, neljäs Mäkrä, sitten 
Sirkiänsaari, Sunikkala, Huhti, Vakkila, Kuusenkanta, 
Orjansaari ja viimeisenä Maanselkäkin sai melkein 
puoli kiloa kaloja. 

Yhdessäoloa
Tapahtuma oli ensimmäinen koko vuonna ja näin 
paikalle osa tuli paikalle tapaamaan tuttuja. Ja kun 
karjalaiset tapaavat, niin puheen pulputusta riitti, 
ja pitopöytäkin oli pystyssä. Alkuun saatiin lämmin 
metsästäjänleipä hirvipihvillä kantarellikastikkeessa. 
Hannu Naumanen oli järjestänyt pihvit ja Anja Hi-
manen tuli ongelta sen verran aiemmin pois, että sai 
ravintolan pystyyn ja tarjoamiset esille. Jälkiruokaa, 
muurinpohjalettuja paistoivat Joroisten Karjalaisten 
Seija Räty ja Päivi Romo. Karjalaisittain kohvit vielä 
päälle niin päästiin palkintojen kimppuun. 

Nuorimmille oli kaikille isot pussit karamellia, ja 
palkintopöydästä sitten vuorotellen sai parhaimmat 
onkijat valita mieleisiään esineitä. 

Kiitokset vielä Naumasen isäntäväelle.

Rautulaiset 
rantaongella

Markku Vauhkonen, teksti ja kuvat

Helle oli sen verran paahtava, että varjoisempi ranta kelpasi 
monelle.

Kuva oikealla: Naisten voittaja Toini Eronen onnittelut 
koronakarjalaisittain Pekka Intkeltä. Kisapaikalla oli talon 
väen lisäksi 45 rautulaista ja rautujuurista. Paikka on todella 
upea järvimaisema. ß
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1 Toini Eronen  Mäkrä  1330 
2 Jaana Matikainen Raudunkylä 1235
3 Eila Kujala     Hiitola/Potkela 1175
4 Satu Markkanen Huhti  970
5 Leena Koskinen Potkela  425
6 Elisa Koskinen  Potkela  370
7 Rauni Särkkä     Salmi/Maanselkä 325
8 Mari Avikainen  Raasuli  245
9 Heidi Intke  Kuusenkanta 195
10 Riitta Haavisto     Pyhäjärvi/Vakkila 185
11 Sirpa Intke  akkila  130
12 Anja Himanen  Maanselkä 110

1 Eino Matikainen Raudunkylä 495 
1 Eetu Pirhonen  Raasuli  85 
1 Erik Naumanen Raasuli  60 
1 Elias Intke  Vakkila  35 
1 Hanna Naumanen Raasuli  35 
1 Elina Naumanen Raasuli  15

1 Esko Naumanen Raasuli  3285 
2 Matti Huuhka  Raasuli  1400 
3 Jouko Räty  Sirkiänsaari 1250 
4 Seppo Hännikäinen Sunikkala 1145 
5 Raimo Vaskelainen Keripata 890 
6 Mauri Jäske  Vakkila  735 
7 Rauno Hännikäinen Potkela  670 
8 Kari Avikainen  Raasuli  565 
9 Jari Partanen  Orjansaari 500 
10 Reijo Onikki  Kuusenkanta 480 
11 Hannu Naumanen Raasuli  395 
12 Pekka Intke  Kuusenkanta 295 
13 Veikko Koukonen Huhti  280 
14 Aki Hännikäinen Sunikkala 155 
15 Lauri Jalkanen  Huhti  65 

1 Raasulin Riento EskoNaumanen Matti Huuhka  4685  
2 Potkelan Ponteva Eila Kujala Rauno Hännikäinen 1845  
3 Raudunkylän Vilkas Jaana Matikainen Eino Matikainen 1730  
4 Mäkrän Mahti  Toini Eronen    1330  
5 Sirkiänsaaren Samoilijat Jouko Räty   1250  
6 Sunikkalan Sisu Seppo Hännikäinen Aki Hännikäinen 1300  
7 Huhdin Hurjat  Satu Markkanen Lauri Jalkanen 1035  
8 Vakkilan Veikot Mauri Jäske Heidi Intke  930  
9 Keripadan Ponnistus Raimo Vaskelainen   890  
10 Kuusenkannan Kisa Reijo Onikki Pekka Intke  775  
11 Orjansaaren Onkijat Jari Partanen    500  
12 Maanselän Mahti Anja Himanen Rauni Särkkä  435 

Tulokset
Naiset Miehet

Nuoret

Kylien välinen kisa

Jouko Räty ja säynävä 1,1 kg.

 MANNERHEIMIN majalle LOPELLE

 Olli Vesalainen järjestää
 24.4.2021

 retken Mannerheimin majalle Perttelin
 suunnalta. 

Majalla mahdollisuus nauttia
 Mannerheimin meny, majoittautua 

ja myös saunoa. 
Tiedustelut Ollilta p.0408325364
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Onnittelemme
Ylioppilaaksi on kirjoittanut:

Sami Leppänen  
juuret Rautu / Huuhdinkylä

Kutsu 

Rautuseura ry:n 

syyskokoukseen, 

joka pidetään 
torstaina 5.11.2020 klo 18 alkaen 

Karjalatalon Laatokkasalissa. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
mukaiset asiat 

sekä toisen kerran yhdistyksen 
sääntöuudistus.

Lisäksi haastelua, kahvittelua ja 
arpajaiset.

Tervetuloa
Hallitus

Perinteinen puurojuhla  

(koronavarauksella) 

Mikkelin Upseerikerholla 
12.12.2020 klo 12-16 

perinteisel menyl: puurol, 
kiisselil, kinkul yms 

hinta:20 euroa aik. ja alle 
15v saapvat syyvä ilmasi

ilm. 30.11 mennessä 

aija e-mail: 
porrassalmenranta.ky@surffi.fi 

seija: e-mail: 
seija.raty@pp.inet.fi

Matti Vesalainen 70 vuotta

Matti on Mäkrällä asuneiden Matti ja Elina Vesa-
laisen poika.

 Vesalaisten suku oli monessa mukana, oli kauppa 
ja niinkutsuttu mallitila. Monessa mukana ja vaikut-
tamassa raudun kehitykseen.
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Liisan syntymäkoti oli Raudun Varikselassa. Siinä 
kirkonkylän liepeillä tulivat lapsena tutuksi uima-
paikat ja mansikkapalteet. Lähtö tuntemattomaan 
tuli sitten niin monen muun mukana talvisodan 
syttyessä. Pitkän evakkovaiheen jälkeen, Jokioisten 
ja Kangasniemen kautta, uusi kotiseutu löytyi Sa-
vosta, Mikkelin maalaiskunnan Suonsaaresta. Tila 
lohkaistiin Kunnan vanhainkodin maasta ja se oli 
ilman rakennuksia, paitsi kolme heinälatoa pellolla.

Ensimmäiseksi asumukseksi rakennettiin aseveli-
talkoilla pieni mökki. Yksi ladoista laitettiin navetak-
si. Liisan isä oli sotatöissä ja pääsi harvoin katsomaan 
perhettään, mutta kirjeet kulkivat kuitenkin. Myös 
sukulaisiin pidettiin näin tiiviisti yhteyttä. Ajan 
myötä perhe lisääntyi, ja Liisa vanhimpana lapsena 
auttoi pienempien ”akkiloimisessa”. Kylän asukkaat 
auttoivat myös monissa käytännön asioissa.

Sota keskeytti Liisan koulunkäynnin, kunnes sit-
ten uuden kotiseudun löydyttyä Mikkelissä, se taas 
vakiintui. Lähin koulu, Rämälän koulu oli kahden 
kilometrin päässä ja siitä alkoi taas tutustuminen 
jokapäiväiseen lähtemiseen. Kylässä oli vilkasta 
nuorisoseura- ja muutakin kerhotoimintaa, ja niissä 
Liisa oli mukana harrastamassa.

Vuosien mittaan saatiin sitten rakennettua uusi 
talo. Liisalla oli jo silloin taipumus käsitöihin ja nyt 
kun oli jo isompi tupa, saatiinkin jo kangaspuut 
pystytettyä. Niistä tulikin sitten hänelle elämänikäi-
nen ilo ja harrastus. Urpolan kotiteollisuuskoulun 
jälkeen hän kävi Wetterhofin kotiteollisuusopiston 
Hämeenlinnassa. Sitten avautui tehtävä Tanskassa, 
missä hän teki tunnetuksi suomalaista taidekudon-
taa. Kotimaahan tultuaan paikka löytyi Ivalon koti-
teollisuuskoulusta, mutta nyt opettajan tehtävissä.

90 vuotta 22.9.2020    

Pirkko Liisa Hämäläinen os. Määttänen

Ajan myötä löytyi elämänkumppani Lassi, omalta 
kylältä Hämäläisen mäeltä, ja perhe lisääntyi neljällä 
lapsella. Kaikki maatilan työt tulivat tutuksi ja työk-
si. Tuotteita vietiin Mikkeliin moniin ravintoloihin 
ja baareihin. Sivutoimisena ammattina Liisa hoiti 
Ilmatieteen laitoksen Mikkelin sääasemaa hyvin 
pitkään. Aseman laitteet olivat sijoitettuna heidän 
pihapiiriinsä.

Vuosia on kulunut ja vuosituhatkin vaihtunut, 
tilalle on rakennettu uusi talo vanhan tilalle, nuo-
ret ovat käyneet koulunsa ja löytäneet alansa. Yh-
dellä on tilalla laajasti tunnettu hevostalli, toisen 
tehtävänä ovat maanviljelys- ja metsänhoitotyöt, 
nuorimmat ovat työssä Helsingissä Ravintola-alalla. 
Liisan elämänkumppani sai kutsun ”tuonilmaisiin” 
vuonna -19. Päivät ovat vaatineet totuttelua, mutta 
sujuvat taas.

Kangaspuut ovat olleet Liisan harrastuksen näihin 
vuosiin asti ja niissä on syntynyt kaikenlaista kudel-
maa, tummaa ja valoisaa.

Runsas kasvihuone vanhan aitan takana aurin-
koisella paikalla, tarjoaa kesäisin tuttua askaretta, 
puutarhassa marjoja, omenia, juurikasveja tutta-
villekin asti. Nuoret ovat tiiviisti mukana elämän 
kulussa. Tähän ikään kuuluu jo monenlaista vaivaa 
ja kipuakin, mutta myönteisellä mielellä jokainen 
päivä alkaa ja loppuu.

Lapsuuden maisema on mielessä kuitenkin joka 
päivä, ja monien kotiseutumatkoihinsa Liisa on saa-
nut nuorensakin innokkaasti mukaan suvun juurille. 
Näin rautulainen, karjalainen elämäntapa ja ajattelu 
yhä jatkuu seuraavissakin sukupolvissa.

Liisa, paljon onnellisia ja iloisia päiviä sinulle!

Päivänsankari on juuri kakkua leikkamas-
sa tyttärenpoikansa Nikon kanssa. Takana 
näkyy tytär Päivi ja Marja-Liisa Toivonen.

Onnittelemme
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Surunviestit

Kirsti Koistinen
in memoriam

Kirsti Koistinen o.s. Loponen kuoli Oulussa 93-vuo-
tiaana. Kirsti syntyi Emil ja Elisa Loposen maan-
viljelijäperheeseen Raudun Kaskaalassa, Karjalan 
kannaksella. Hänellä oli yksi sisko ja viisi veljeä.

Sota ajoi perheen evakoksi kaksi kertaa. Perhe 
asettui lopulta asumaan Revonlahdelle. Kirsti kävi 
keskikoulun neljällä eri paikkakunnalla. Ensin Kan-
gasniemellä, sitten Somerolla, Valkjärvellä ja lopuksi 
Raahessa. Jatkuva koulun vaihto kyllästytti, eikä Kirs-
ti halunnut jatkaa lukioon, vaikka opettaja suositteli. 
Sen sijaan hän kävi Kauhajoen emäntäkoulun ja sen 
jälkeen Kemijärvellä asuntolanhoitajakurssin.

Kirstille tärkeitä asioita olivat karjalaisuus, suku, 
Lappi, lapset, liikunta ja vahva luottamus Taivaan 
isään. Kirsti osallistui aktiivisesti Kastellin seura-
kunnan toimintaan. Hän liikkui ahkerasti ja patisti 

Pekka Mikael Lattunen
Anna ja Antti Lattusen nuorin lapsista syntyi maa-
liskuun 19. 1932 Raudun Nuijalassa, nukkui ikiuneen 
8.6.2020 Tammikodossa Hämeenkoskella.

Pekka siunattiin Hämeenkosken kirkossa 
26.6.2020.

Pekka kerkesi täyttää 88 vuotta. Hänellä oli iloa ja 
murhetta elämänsä varrella. Hän menetti oikean kä-
tensä kuusivuotiaana puimakoneonnettomuudessa. 
Mutta Pekka oli sisukas selviämään siitäkin. Monet 
kerrat ihmettelin Pekan selviytymistä meidän mui-
den mukana kaikissa leikeissämme. Hiihdoissa tal-
vella ja kesällä kaikissa touhuissamme. Myöhemmin 
jo, kun asuimme Hämeessä, josta isoisä oli ostanut 
Koski H.L. Huljalasta maatilan ja tietysti jouduimme 
pellolle töihin heti kun pystyi, niin kuin silloin oli 
tapana. Pekka löi heinäseipäitä maahan - ajatelkaa 
yhdellä kädellä ja seipäät myöskin pysyivät pystyssä, 
kovassakin tuulessa. Hän työskenteli yhden talven 
Pietisen Laurin kanssa metsätöissä, jossa toiset 
miehet ihmettelivät, kuinka tukit nousivat rekeen 
yhdellä kädellä. Toiset kun eivät pärjänneet oikein 
kahdellakaan kädellä.

Pekka kävi Lahdessa Kannaksen lyseossa keski-
koulun. Olin Lahden kansanopistossa ja Pekka tuli 
iltaisin minua katsomaan läksykirjat mukanaan ja 
teki koulutehtävät silloin. Hänen asunnossaan se ei 
ollut mahdollista, koska Nylandeilla oli aina iltaisin 

vieraita ja Pekalla ei ollut omaa huonetta.
Pekka meni aikanaan naimisiin Sinikka Sinisalon 

kanssa. Pekka oli töissä ensin Jäämaan sahalla kont-
torissa ja myöhemmin Koiviston Auton konttorissa. 

Pekka oli sisukas, muistan kun hän eräänä yönä, 
kun oli kova tuska kädessä, oli silloin vielä kotona 
ja heräsin kun viereisestä huoneesta kuului vaimeita 
huokailuja. Menin katsomaan ja Pekka käveli edes-
takaisin ja vedet valuivat poskia pitkin, kun kädessä 
oli kova tuska, sitä oikean käden tynkää särki kovasti. 
Hirvelä oli kunnanlääkärinä ja asui Lammilla. Hän 
tuli aika nopeasti, kun soitin hänelle. Vasta pistoksen 
saatuaan Pekan tuskat helpottivat.

Pekka oli sisukas yrittämään, hän oli Koiviston Au-
ton konttorissa työpäällikkönä, joka jakoi työvuorot 
ynnä muuta sellaista. Pekka oli esimerkillisen sitkeä 
ja ahkera. Pekka-eno antoi oivan esimerkin, ettei 
pidä vastoinkäymisistä lannistua vaan aina yrittää 
eteenpäin.

Toivon Sinikalle ja Hannalle ja Hannan pojalle 
voimia eteenpäin elämässä. Pekka on nyt päässyt 
toivomaansa lepoon.

Maija Mäkipää
Olen Pekan vanhemman Helena sisaren tytär eli 

Pekka oli enoni.  
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muitakin liikkumaan. Sohvalle ei saanut jäädä ma-
kaamaan.

Karjalaisuus säilyi Kirstissä koko elämän ajan. Se 
näkyi positiivisena elämänasenteena, seurallisuutena 
ja iloisuutena. Hän oli avarakatseinen ja ikäisekseen 
varsin ennakkoluuloton.

Loppuun saakka yksin kotona asunut Kirsti seurasi 
aikaansa ja oli oman perheen lisäksi kiinnostunut 
suvun kaikista jäsenistä. Hänellä oli läheiset suh-
teet sisarusten lapsiin. Hän muisti nimeltä heidän 
lapsensa ja lapsenlapsensa. Neljänteen polveen oli 
juuri syntynyt vauva ja toinen on tulollaan. Kirsti 
ehti kutoa evakkosukat molemmille.

Vuonna 1951 Kirsti valmistui asuntolanhoitajaksi. 
Ensimmäinen työpaikka oli Hetassa, josta hän kah-
den vuoden jälkeen lähti kahdeksi vuodeksi piiko-
maan Englantiin, mutta palasi sitten Enontekiölle 
jäädäkseen.

Kirsti teki elämäntyönsä Lapin syrjäkylien lasten 
parissa. Asuntolanhoitajavuosia kertyi yhteensä 25. 
Hän seurasi suojattiensa elämää myöhemminkin. 
Hänen valokuva-albuminsa oli täynnä entisten 
asuntolan lasten ylioppilaskuvia. Hoitipa hän yhden 
pojan lapsiakin eläkkeellä ollessaan ja piti Ouluun 

    

Keijo Esko Lallukka
Keijo Esko Lallukka syntyi Raudun Haapakylän 

Vilppulanmäellä 18.5.1944 Ester ja Jalmari Lallu-
kan kolmantena lapsena. ”Isot” veljet olivat Martti 
ja Pekka.

Esko oli luultavasti viimeinen Raudussa syntynyt 
suomalainen? Nimittäin evakkomatka alkoi heti 
N-liiton suurhyökkäyksen jälkeen 9.6.1944. N-liit-
to aloitti Raudun aseman pommittamisen, jolloin 
Haapakylä oli myös tulilinjalla. Siinä tulimyrskyssä 
Maria-täti kantoi Esko-vauvan radan reunustaa pit-
kin, välillä suojautuen ”aalloppiin”, eli radan alitse 
menevään viemäri kuoppaan. Varjelusta oli, koska 
pommit ja luodit eivät osuneet aivan kohdalle. 

Sitten evakkotie johti muutaman mutkan jälkeen 
Joroisiin. Ensin Torstilaan ja sitten Kurjenrantaan, 

uudelle Mikkolan tilalle. Lapsuus sujui isossa sisa-
rusparvessa ja kavereitten kanssa puuhatessa. Kan-
sakoulun hän kävi kirkonkylän uudessa koulussa. 
Maatilan töihin täytyi nuoresta asti osallistua ja siinä 
se kunto kohentui. Myöhemmin talvisin Esko oli 
Martin mukana metsätöissä. Niillä hankkeilla hän 
osti Rabeneick merkkisen mopedin, jolla työmatkat 
taittui.

Esko oli taiteellinen ja hyvä piirtämään. Hän oli 
myös lahjakas monessa urheilulajissa, kuten hiihto, 
mäkihyppy, jääkiekko ja juoksu. Kyllä Esko testasi 
myös ratsastuksen Tuisku-hevosella, mutta se päättyi 
lumihankeen heittäytymiseen kesken kovimman 
laukan. Onneksi kaikki päätyi hyvin.

Armeija tuli käytyä Hämeenlinnassa ja aselaji oli 
raskas granaatinheitin.

Sen jälkeen alkoi työ rajavartijana. Paikka oli La-
pissa, Raja-Jooseppi ja Anterin vartioasema, hyvin 
syrjäinen paikka. 

Sitten kuitenkin kotiseutu kutsui. Esko oli töissä 
puusepänverstaalla ja sitten myöhemmin metallialan 
töissä, sekä rakennusmiehenä. Esko liikkui paljon 
pyörällä ja oli siksi hyvässä kunnossa. Hän asui kir-
konkylässä ja sairastumisen jälkeen Mansikkapaikas-
sa. Esko oli hyvin seurallinen, aito karjalainen. Hän 
seurasi ajan tapahtumia ja oli hyvin kiinnostunut 
mm. erilajien urheilusta. Sellaisena oman tien kul-
kijana me hänet muistamme.

Esko nukkui pois 8.7.2020 Mansikkapaikassa ja 
me saatoimme hänet 

8.8.2020 Maria-tädin viereen Joroisten kirkko-
maalle.

Eskoa muistellen sisarukset perheineen.

opiskelemaan tulleita nuoria alivuokralaisenaan.
90-vuotishaastattelussaan Kirsti kuvaili Lapin 

ihmisiä hiljaisiksi, jotka kuitenkin tutustumisen 
jälkeen ottivat omakseen. Siitä kertoo esimerkiksi 
se, että Kirstille ommeltiin lapinpuku. Kaamoksesta 
Kirsti sanoi, että se on turistien keksintöä. Lumi tulee 
Lappiin niin aikaisin, että se antaa valoa.

Lapissa Kirsti löysi puolison. Rajavartiossa työs-
kennellyt Savon poika Unto Koistinen ajoi eräänä 
päivänä hevosella lapsia asuntolaan ja tapasi samalla 
tulevan vaimonsa. Häät pidettiin -63 vasta valmis-
tuneessa Kastellin kirkossa. Koistiset olivat kirkon 
ensimmäinen alttarilla vihitty pari. Mika syntyi 
vuonna -65.

Eläkkeelle jäätyään Kirsti muutti perheineen 
Ouluun vanhemmilta perittyyn taloon. Mikan ja 
Tarjan perheeseen syntyi -98 Kasimir, Kirstin ainoa 
lapsenlapsi.

Kirstiä jäivät kaipaamaan poika perheineen, ystä-
vät ja sukulaiset.

Marja-Leena Keinänen
Kirjoittaja on Kirsti Koistisen veljentytär.
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Ella Marttiin o.s. Nahkuri syntyi Raudun Mäkrän 
kylässä 1.2.1926. Hän oli Hilma Nahkurin ainoa 
tytär. Ella kävi Mäkrän kansakoulua ensimmäiset 
viisi vuotta kuudennen keskeytyessä talvisodan alka-
miseen. Pikkulotaksi hän liittyi tammikuussa 1939. 
Ensimmäinen evakkotaival kulki Jokioisten kautta 
Kangasniemen Luusniemelle, jonne Nahkurien 
perhe muutti toukokuussa 1940. He asuivat puoli 
vuotta Luusniemen Ruuvokankaalla ja muuttivat 
marraskuussa 1940 Kimarin taloon. Luusniemen 
evakkoaikana Ella kävi kesken jäänyttä kuudennen 
vuoden jatkokurssia. Vuonna 1943 palattiin Rau-
tuun, missä kotitalo oli tuhoutunut pommituksessa. 
Navetasta tehtiin asuinkelpoinen paikka Nahkurien 
ja Lempisten perheille. Rippikoulun Ella kävi syksyllä 
1943 Keripadassa, jonne hän ajoi päivittäin enonsa 
polkupyörällä. Kotipaikallaan Nahkurit ehtivät asua 
kaksi vuotta, kunnes joutuivat taas evakkomatkalle.

Elokuussa 1945 Nahkurien perhe päätyi evak-
koon Niskajärvelle. Myöhemmin samaisena syksynä 
menehtyivät Ellan isovanhemmat, ensin Maria ja 
sitten Mikko. Joulukuussa 1945 Ella pääsi töihin 
Raamattutalolle. Sisälähetysseuran toimintaa oli 
siirretty Sortavalasta Pieksämäen kauppalaan ja uusia 
työntekijöitä haettiin lehdessä. Raamattutalo sijaitsi 
tuolloin väliaikaisesti Pieksämäen Vehnämylly Oy:n 
tiloissa ennen kuin uusi painotalo valmistui. Ellan 
ensimmäisten päivien työmatkat taittuivat kävellen 
20 kilometriä suuntaansa ja työpaikalle hän ehti 
yleensä vasta lounasaikaan. Pian hän pääsi asumaan 
Pieksämäen kauppalaan ja asui vuokralla perheiden 
vuokraamissa ahtaissa huoneissa. 1950-luvulla Ellan 
kanssa kimpassa asui suvenmäkeläinen Laila Suvi-

nen, joka myös oli päässyt töihin Raamattutalolle 
ja josta myöhemmin tuli tämän muistokirjoituksen 
kirjoittajan sylikummi. Hilma-äiti oli asettunut 
Joroisten Koskenhovin kartanoon, mutta muutti 
1950-luvun puolivälissä takaisin Pieksämäelle ja 
kulki Ellan mukana kuolemaansa saakka. Ellan työu-
ra Raamattutalolla oli lopulta 43 vuoden pituinen. 
Hän työskenteli omalla painokoneella, jolla hän ehti 
painamaan lukuisan joukon kutsukortteja ja muita 
vastaavia painotuotteita. 

Ella tapasi tulevan puolisonsa, haukivuorelaisen 
Kaino Marttiinin, serkkunsa Mauri Maisosen häissä 
vuonna 1952. Ellan ja Kainon seurustelu eteni verk-
kaisesti ja häitä vietettiin 1963. Heille syntyi yksi 
poika vuonna 1964. Vuonna 1967 heille valmistui 
Pieksämäelle omakotitalo. Ellan kertoman mukaan se 
oli ensimmäinen paikka, joka Raudun syntymäkodin 
jälkeen tuntui omalta kodilta. Siinä talossa hän sai 
asua puolet elämästään aina vuoteen 2013 saakka. 
Hilma-äiti nukkui pois 1979 ja Kaino-puoliso me-
nehtyi vuonna 2000. Pihan ja puutarhan hoito sekä 
käsitöiden teko pitivät Ellan virkeänä. Sairastuttuaan 
hän asui viimeiset vuodet Kerttulan palvelutalossa 
Naarajärvellä.

Ella toimi aktiivisesti Mäkrän koulupiirin yh-
teyshenkilönä ja osallistui ahkerasti jokavuotisiin 
Mäkrän kihuihin. Lukuisat sukulaiset, rautulaiset 
ja karjalaiset tuttavat, sekä työkaverit vierailivat 
usein hänen luonaan. Hän oli mukana vuosittain 
Rautuun suuntautuvilla ryhmämatkoilla vuodesta 
1990 lähtien ja ehti käydä kotikonnuillaan noin 20 
kertaa. Ellan siunaustilaisuus järjestettiin 30.5.2020 
Hiekkapuron hautuumaalla (Pieksämäki) lähiomais-
ten läsnä ollessa. 

Kirjoittaja Ella Marttiinin poika Pentti Marttiin

Ella Ellen Marttiin o.s. Nahkuri  

1.2.1926 - 5.5.2020)

Viljo Karppola

s. 31.3.1933 Rautu
k. 7.9.2020 Joroinen

 
Kaipaamaan jäivät lapset, lap-
senlapset ja lastenlasten lapset
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Oikeat vastaukset:  CAD CAC ABBA
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