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Kuvateos raudusta on nyt valmis, lähtökohta tähän teokseen on tapaa-
miseni Osmo Valkosen kanssa Karjalatalolla 20 vuoden takaa. Osmo 
esitteli Rautuseuran keräämiä valokuvia jäsenistöltä, ja jo silloin heräsi 
idea saattaa jossain vaiheessa ne koottuna tallenteena. Ryhdyimme 
keräämään lisää aineistoa. Kuvia keräsivät kirjaa varten toimittajat Jaa-
na Anttonen, Seija Lipsanen ja Marjo Ristilä-Toikka. Ilmi Pesonen 
keräsi myös materiaalia. Heikki Malkamäki teki myös varsin suuren 
työn kuvien skannauksessa ja tätä työtä jatkoi Markku Vauhkonen, 
joka on saattanut tämän projektin kansien väliin.

Raudun muistojen ystävälle
Kaipuu ja tarve palauttaa mielikuva Raudusta kotiseutuna, sekä luo-
da mielenmaisema Raudusta jälkipolville, ovat synnyttäneet tämän 
teoksen. Uskon että tämä kuvateos, joka sisältää yli tuhat kuvaa Rau-
dusta, on varsinkin jälkipolville aarre, joka vahvistaa omaa rautulaista 
heimoidentiteettiä, ja se on vahva lisä niihin kuultuihin kertomuksiin 
entisestä raudusta.

Kirjan kuvat on koottu lukuisista perhealbumeista sekä myös arkis-
tolähteistä, pyrkimyksenä on ollut aikaansaada mahdollisimman laaja 
teos, läpileikkaus Raudusta. Kokoaminen koulupiireittäin on tehty siitä 
syystä, että se täydentää mielestäni Rautu ja Rautulaiset 3 kirjaa, josta 
löytyvät kyläkuvaukset sekä asukkaat vuonna 1939.

Samalla on pyritty antamaan kokonaisvaltainen kuva maisemista, 
rakennuksista ja rautulaisesta elämänmenosta. Kirjan tehtävänä on 
lisätä menneisyyden ymmärtämistä varsinkin jälkipolvien suuntaan. 
Uskon, että olemme viime hetkellä onnistuneet tallentamaan kaiva-
tun kotiseutumme näkymät. Toivon, että kuvateos tarjoaa tilaisuuden 
muistoissa vaeltaa tuttuja kyliä ja kujia. Välittäköön tämä teos myös 
jälkipolville kuvan Raudusta ja rautulaisuudesta menneiden sukupol-
vien perintönä, niille joilla ei ole omakohtaisia muistoja.

Mennyt on maamme kaunis, mierolle vierahan maan... 
Muistuttakoon tämä teos siitä ajasta.

Poikkeuksellinen vuosi, ja tilanne koko maapallolla on luonnollisesti 
peruuttanut lähes kaikki suunnitellut tapahtumat, jotka tälle kuluvalle 
kaudelle oli suunniteltu, niin kotiseuturetket, koulupiiritapahtumat, 
talkoomatkat yms. Ymmärtänette varmaan syyn. Luultavaa on, että 
tilanne erilaisten juhlien järjestämiseen on edelleen tulevana vuote-
nakin hyvin haasteellinen.

Uskon kuitenkin vahvaan heimoaatteeseen jäsenistömme keskuu-
dessa, ettei rautulaisuus yhden koronan takia katoa.

Hyvät ystävät, taas on joulu lähellä, poikkeuksellinen joulu, mei-
dän aikamme sota. Syökäämme silti kinkkua niin että napa rutisoo. 
Mukavaa ja rauhaisaa joulun aikaa jokaiselle säädylle.

Iloista ja onnellista vuotta 2021 teille toivottaen    
teidän Markku Paksu

kotiseutuneuvos
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Muistojen Rautu -kirjan syntytarina täy-
tyy oikeastaan aloittaa jo Antinpäivän 
aamusta 1939, kun aamuhämärässä ete-
läinen taivaanranta puhkesi loimuamaan 
tykkitulen suuliekeistä. Silloin moneen 
rautulaiseen tupaan tuli kiire, kiire pois 
kotoa. Siinä kiireessä koottiin ne vähäiset 
tavarat, jotka olivat tärkeitä. Monesta ta-
losta valokuvat jäivät koteihin ja hävisivät 
liekkeihin. 

Pitkään oli käsitys, että Raudusta va-
lokuvia ei juuri ole, suurin osa jäi, kun 
evakkotaival alkoi. 

Rautuseura kokosi kuvat
Rautuseuran aktiiviset toimijat seuran 
puheenjohtaja Osmo Valkosen aloittees-
ta alkoivat 1970-luvulla etsiä valokuvia 
Raudusta ja seura kokosikin silloin lähes 
1000 kuvaa. Kuvien arkistointi tapahtui 
kuvaamalla jokainen kuva filmikameralla, 
tekemällä siitä pieni postimerkin kokoi-
nen vedos ja pienet vedokset numeroitiin. 
Kuvien tiedot kirjoitettiin ylös ja negatiivit 
arkistoitiin myös numerojärjestykseen. 
Näin ensimmäinen arkisto oli valmis, ja 
sen kuvia käytettiin pääasiassa Rautulais-
ten lehden tarpeisiin. 

Valokuvien seuraava kokoaminen ta-
pahtui Heikki Malkamäen toimesta hänen skanna-
tessaan kymmenien rautulaisten kotialbumien kuvat 
sähköiseen muotoon.

Seuraava vaihe kuvakokoelman seulonnassa al-
koi tammikuussa 2019, kun olin saanut haltuuni 
Rautuseuran pikkukuvat, negatiivit ja tekstikansion 
sekä ulkoisella kovalevyllä olleet Heikki Malkamäen 
keräämät kuvat. Ensityö oli negatiivien skannaus 
sähköiseen muotoon ja osittain sekaisin olevan ne-
gatiiviaineiston järjestäminen. 

Kuvabloki auttoi kuvatietojen 
keräämisessä
Aloittaessani Rautuseuran kuvien negatiivien skan-
nauksen, aloitin kuvablokin Raudun facebook ryh-
mässä. Tammikuussa 2019 aloin julkaista joka päivä 
yhden kuvan arkistoista, etsin kuvaan kuvatekstin ja 
lisäsin tietoja niin Rautulaisten lehtien sivuilta kuin 
vanhoista kannakselaisten sanomalehtien jutuista. 
Ja kun julkaistua kuvaa ryhmän jäsenet kommentoi-

vat, alkoi uuttakin tietoa kertyä, henkilöille nimiä, 
paikkoja täsmentyä ja mikä tärkeintä kiinnostus 
rautulaisiin kuviin lisääntyi. Kuva päivässä -julkaisua 
olen jatkanut koko tämän kirjaprojektin ajan, eikä 
loppua taida tullakaan. 

Kuvablokin kuvia etsiessäni löytyi yllättäen paljon 
Raudusta otettuja, julkaisuvapaita valokuvia myös 
julkisista arkistoista, esimerkiksi Kansallisarkiston 
Finna – sivustolta, tai museoiden kokoelmista, myös 
itäisen naapurin puolelta. Kuvia löytyi myös muualta 
netistä, facebookissa kuvia on helppo julkaista. Aina 
kuvan laatu netissä ei ole hyvä mutta hyvää infor-
maatiota ne kuvat yleensä sisältävät.

Rautulaisten kotialbumitkin alkoivat tulla esiin ja 
tieto tulevasta kuvakirjasta lisäsi yhteydenottoja ja li-
sää kuvia löytyi skannattavaksi, tuli myös useita lah-

Muistojen Rautu
Kirjan tekeminen valmiiksi siitä, kun Rautuseuran aineiston sain käsiini, vei lopulta 
yli kaksi vuotta. Toki silloin 17.11.2018 en vielä arvannut, että kirjaksi ne kuvat 
lopulta päätyvät. Kirjassa on esillä Raudun sielunmaisemat, rautulainen elämä, 
ilot ja surut, arki ja juhla. 

Muistojen Rautu kirjan kansi, suuri kuva Liippualta, pie-
nissä kuvissa Asema, kirkkoaho, Relanderin talo, Sipposen 
perhe ja Leinikylänjärvi. Kuva MV.

Markku Vauhkonen
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joituksia, kun lähettäjä halusi kuvat arkistoitavaksi.
Kuvamäärä on yli kaksinkertaistunut siitä, kun 

Rautuseura aloitti kuvien keräämisen. Kaikki kuvat 
ovat myös sähköisessä muodossa, skannattuna tal-
lessa. Tarkka lukumäärä ei ole selvillä, mutta jo Muis-
tojen Rautu kirjassa on yli 1430 kuvaa kertomassa 
entisen Raudun tarinaa.

Kuvien suuren määrän vuoksi niiden järjestele-
minen pienempiin ryhmiin oli aikaa vievä homma. 
Lähes 50 kansioon lajitellut kuvat hieman helpot-
tivat kirjan kokoamistyössä, kun kuvat olivat ky-
läkunnittain valkattavissa. Toki Kirkonkylän kuvia 
on valtavasti seuhtoa edestakaisin. Myös Mäkrän 
kylästä on paljon kuvia. Toisaalta taas on muutama 
pienempi kylä, joista kuvia ei juuri löydy. 

Kuvakirjan varsinainen kokoamistyö ja julkaisun 
taiton tekeminen alkoi maaliskuussa 2020, samoihin 
aikoihin, kun maailman laajuisen pandemian - ko-
rona viruksen - vuoksi yhteiskunta sulkeutui. Aikaa 
kirjan kokoamiseen oli ja normaalit matkat ja talkoot 
Raudussa eivät olleet rajoittamassa ajankäyttöä.  

Monenlaista laatua
”Ei kuva painamalla parane.” Valokuvien laatu 
kirjassa on mahdollisimman hyvä, toki aina ei ole 
lähtökohdatkaan sellaiset, että terävä ja hyvin valo-
tettu kuva olisi olemassa. Mutta mikäli kuvan sisältö, 
informaatio on sellainen, että se täydentää sivun tai 
aukeaman aihetta, huonompikin kuva on mukana. 
Ilokseni huomasin kesän edetessä, että Kansallisar-
kiston kuvia oli tallennettu uudelleen paremmalla 
tarkkuudella ja painokelpoisella laadulla. 

Parhaita kuvia edustaa se suuri joukko otoksia, 
joista on alkuperäinen kuva ja jotka on skannattu 
riittävällä tarkkuudella. Yllättävän paljon projektin 
edetessä kuvia ilmaantui lisää, niitä tuli postissa, 
ihmiset antoivat tavatessamme ja osa oli skannattu 
ja lähetetty sähköpostitse. 

Jokaisen kirjaan tulleen kuvan olen erikseen 
säätänyt valotuksen, kontrastin ja harmaasävyjen 
osalta, poistanut virheitä, repeämiä, taitoksia, tah-
roja ja oikonut vääristymiä. Kirjan kaikki kuvat ovat 
harmaasävykuvia. Ja koska kyseessä on kuvakirja, 
olen pyrkinyt laittamaan kuvat sivuille melkoisen 
suurina, niin suurina kuin kuvan laatu antaa mah-
dollisuuden. Nykytekniikalla saadaan kuviin tehtyä 
paljon parannuksia, mutta ylivalottunut valkoinen 
tai alivalottunut musta ovat tekniikan ulottumat-
tomissa. Samoin epätarkkuutta voi hieman poistaa, 
mutta terävää ei tärähtäneestä kuvasta saa. Mutta 
kun ottaa huomioon sen ajan kameratekniikan ja 
valotusaikojen pituuden, on kirjassa varsin paljon 
erinomaisia kuvia. 

Kokonaan toinen seikka on se, että tuolloin sata 
vuotta sitten valokuvaaminen oli harvinaista ja kun 
kuvattiin, asetuttiin kuvattavaksi. Noita pönötysku-
via kirjassa tietenkin on kohtalaisen paljon. Tässä 
auttaa toki se, että kun kuvan henkilöt on hyvin 
usein pystytty kaikki nimeämään, niin pönötysku-
vakin on mukava katsottava. Kirjan monet maisema-
kuvat ja työn tekoon liittyvät otokset ovat mukava 

piriste siellä koulukuvien välissä. 
Rautuseuran puheenjohtaja Ilmi Pesonen ky-

syi, jäikö niitä kuvia julkaisematta, menikö kaikki 
kirjaan. Rautulaisia valokuvia on edelleen paljon 
sellaisia, jotka ei syystä tai toisesta kirjassa ole. 
Kirja sivumäärä on jo nyt yli 500, joten katseltavaa 
ja luettavaa kyllä riittää. Mutta mahdollisimman 
suuren kattavuuden olen kirjaan koettanut saada ja 
mahdollisimman monesta kylästä. 

Tieto lisääntyi
Rautulaisten valokuvien seulominen ja tietojen 
etsiminen tämän lähes kaksi vuotta kestäneen kirja-
projektin aikana on antanut itselleni varsin selkeän 
käsityksen koko Raudusta, sen elämästä ja ihmisistä. 
En heitä ole tuntenut mutta nyt alan jo tunnistaa 
kasvoista. Toivon, että lukija pääsee samaan kirjaa 
katselemalla ja selailemalla edestakaisin. Kuvien 
mukana ovat ne tiedot, joita aikalaiset ovat niihin 
kirjoittaneet. Lisäinformaatiota olen hakenut mo-
nesta paikasta ja myös sitä kuvien mukaan liittänyt. 
Kuvaan merkitty alkuperäisen omistajan laittama 
tieto on kuitenkin se tärkein tieto ja yleensä paik-
kansapitävin. 

Kuvatekstien virheitä varmasti löytyy, mutta 
tekstejä kootessani olen pyrkinyt parhaaseen tark-
kuuteen, mihin noin satavuotiaiden valokuvien 
kanssa pääsee. Moni kuva löysi lisämerkityksen, 

Rautulainen valokuvaaja Lauri Halonen, jonka kuvia kirjassa 
on runsaasti. Hän ei useinkaan ole kuvaajaksi mainittu, 
mutta kuvavedosten laatu ja pienet tekniset yksityiskoh-
dat paljastavat kuvan alkuperän Pirholanmäelle, Halosen 
kuvapajaan. Kuva Rautuseura.
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kun se liittyi samasta tilaisuudesta otettuun toiseen 
kuvaan. Tämäkin on auttanut kuvatekstien tarkkuu-
dessa, kun useamman kuvan mukaan liitetyt tiedot 
tukevat toisiaan. 

Kirjassa ei kuitenkaan ole lähdetty niin laajoihin 
kuvaselostuksiin kuin Facebook ryhmässä kuva päi-
vässä -julkaisussa on ollut. Tähän kirjaan halusin 
paljon valokuvia, mahdollisimman kattavasti joka 
puolelta Rautua. 

Joitakin koulupiirejä on kohdannut se onni, että 
kuvia on paljon, joista on voinut valita. Toisessa 
päässä ovat ne kylät, joista ei ole kuin yksi tai kaksi 
kuvaa. 

Kirja on koottu koulupiireittäin kymmeneen 
alueeseen, joihin Raudun pitäjä vuonna 1937 oli 
jaettu. Koulupiirin sisällä olen hakenut aihekoko-
naisuuksia ja järjestänyt ne ajallisesti järjestykseen. 
Tässä on ollut hieman vaikeuksia ja valintoja on jou-
tunut tekemään. Jokaisen koulupiirin alkulehdellä 
on selkeä kartta, joka auttaa hahmottamaan, missä 
päin Rautua ollaan. Samoin kirjan ensimmäisellä ja 
viimeisellä aukeamalla on suuri selkeä Raudun kartta, 
josta löytyy kylät ja melkein kaikki talotkin.

Kuvissa on paljon ihmisiä, hyvin usein heidät 
on nimetty, myös suurten koululuokkien kohdalla. 

Kunnianosoitus
Valokuvaaja Lauri Halosen s.1876 kuvat ovat 
erinomaisena runkona koko kirjalle. Hän oli Pirho-
lanmäellä asunut valokuvaaja ja maanviljelijä, joka 
otti kuvia useiden vuosikymmenten ajan kaikkialla 
Raudussa, arjesta ja juhlasta, työstä ja maisemasta. 
Olkoon tämä kirja myös kunnianosoitus hänen 
työlleen. Lauri Halonen itse ei juuri kuvissa esiinny 
ja ilmeisen vaatimattomana miehenä halusi olla 
kameran toisella puolella. 

Muistojen Rautu

- julkaisija Rautuseura ry
- hinta 50 euroa
- julkaistu Rauta-säätiö sr:n tukemana
- Kirja on kovakantinen 
- A4 kokoinen
- 506 sivua
- 1436 harmaasävyvalokuvaa 
- kuvia 270 koti- tai julkisesta 
  kokoelmasta 
- kaksi lukunauhaa

© Sumpulan Savotta 2020, Markku 
Vauhkonen

ISBN 978-952-94-4168-6

Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2020

Rautuseura on julkaisija
Kirjan myynnistä tuleva tuotto käytetään rautulais-
ten hyväksi Rautuseuran toiminnan kautta. 

Rauta-säätiö sr on tukenut Muistojen Rautu kirjan 
valmistumista painokustannusten kautta. 

Muistojen Rautu kirjan ostanut saa kirjan ja tiedon 
siitä, että kirjan myynnistä kertyvillä varoilla ediste-
tään edelleen Raudun perinteen säilymistä. 

Muistojen Rautu kirjaa saa tilaamalla postitettuna 
osoitteesta ilmi.pesonen@gmail.com tai puhelin 040 
730 6166.

Tämän lehden takakannessa on ilmoitus, josta löy-
tyy paikalliset myyjät yhteystietoineen. Noutomyyn-
tiä on ainakin Mikkelissä, Jyväskylässä, Joroisissa ja 
Pieksämäellä. Kirja hinta on 50 euroa. Postimaksu 
lisätään tilattujen kirjojen hintaan.

Kirjan syntyhistoria on siis pitkä, se alkaa Rautuseu-
ran keräämistä ja arkistoimista rautulaisista valokuvista 
ja jatkuu aina nykypäivän sosiaalisessa mediassa jaetta-
viin kuviin, jotka helposti ja nopeasti ovat tuhansien 
silmäparien katsottavissa. Muistojen Rautu -kirjassa on 
noita kotien albumeihin tallennettuja aarteita. Kaikki 
eivät ehtineet evakkoon lähtiessään kuviaan mukaan 
ottaa. Nyt niitä saa taas katsoa.

Parin aukeaman näkymät kirjasta. Tässä Mäkrän kuvia. 
Kuva MV.
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– Evakkojen kertomukset ja tunnekokemukset kar-
jalaisuudesta ja siirtokarjalaisuudesta ovat ainakin 
jossain määrin siirtyneet jaettuna sisäisenä tarinana 
osaksi heidän lastensa identiteettiä ja elämänkerto-
musta, päättelee kasvatustieteiden maisteri Hellä 
Neuvonen-Seppänen tutkimuksessaan ”Menetetyn 
Karjalan valot ja varjot: Siirtokarjalaisuus evakon 
lapsen elämässä ja muistoissa”.

Tutkimusaineisto käsittää muun muassa 18 
evakon lapsen, viiden evakon ja kuuden evakon 
lapsenlapsen haastattelut sekä tutkijan oman äidin 
isän puoleisen, salmilaisen Poralin suvun tarinan ja 
omat kokemukset evakon lapsena. 

 
Hellä Neuvonen-Seppänen halusi nostaa tutki-

muksen keskiöön nimenomaan evakkojen lapset 
syystä, että nämä ovat jääneet muuten varsin laa-
ja-alaisessa Karjala-tutkimuksessa lähes huomiotta. 
Hän korostaa, että vaikka tutkijat haluavat jo siirtyä 
viime sotien menetysten tarkastelemisesta uusien 
vaihtoehtoisten tulkintojen etsimiseen, siirtokarja-
laisten lasten on saatava vielä kertoa oma tarinansa 
totuudenmukaisesti ja kaunistelematta. 

Hellä Neuvonen-Seppäsen mukaan evakoihin 
usein liitetty hyvän sopeutumisen kertomus on 
haudannut alleen myös heidän lastensa aitoja ko-
kemuksia ja niihin liittyviä tunteita.

– Sopeutumisen valtatarina on vaientanut lasten 
tunneilmaisun suhteessa karjalaisuuteen ja siirto-
karjalaisuuteen sekä osittain myös heidän olemas-
saolonsa evakkojen lapsina.

– Lapset ovat kuitenkin kokeneet vanhempiensa 
tuskan kodin ja Karjalan menettämisestä ja eläneet 
tämän vuoksi usein ahdistavassakin ilmapiirissä il-
man, että vanhemmat olisivat tiedostaneet lastensa 

Evakkojen kokemukset siirtyvät 
osaksi heidän lasten identiteettiä

Väitöstutkimus on 

tutkijalle matka omaan 

sisäiseen tarinaansa

Päivi Parjanen-Vättö

kärsivän siitä. Toisaalta evakkojen lapset opetettiin 
siihen, ettei heitä ole edes olemassa. He ovat sulau-
tuneet muuhun väestöön. 

Hellä Neuvonen-Seppänen pitää tärkeänä, että 
evakkojen lasten evakkouteen liittyville muistoille 
annetaan tilaa.

– Puhumalla kokemuksistaan heillä on mahdol-
lisuus oppia tuntemaan paremmin, keitä he ovat 
suhteessa karjalaisuuteen ja siirtokarjalaisuuteen, 
hän muistuttaa.

Tutkimuksen myötä tutkija havaitsi myös sen, 
etteivät evakkouteen liittyvät haavat ole vieläkään 
täysin arpeutuneet, ja aiheessa riittää kenttää tutki-
joille tulevaisuudessakin.

– Tutkittavaa on paitsi siirtokarjalaisuuteen yhä 
liittyvien arkaluontoisten tunnekokemusten paris-
sa, myös siinä kuinka evakkojen tunnekokemukset 
ja karjalaisuuden tunteet siirtyvät heidän lastensa 
lapsille.

Hellä Neuvonen-Seppänen
 
Kasvatustieteen maisteri
Asuu Vantaalla
Sukujuuret äidin puolelta Salmin Kirkkojoella, 
isän puolelta Mikkelin maalaiskunnassa  (ny-
kyisin Mikkeli)
Perheeseen kuuluu puoliso ja kolme aikuista 
poikaa sekä yksi lapsenlapsi 
Harrastukset: vanhojen postikorttien ja kirjo-
jen keräily, palapelien tekeminen, luonnossa 
liikkuminen, , puutarhanhoito, kirjoittaminen 
ja opiskelu
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Matka omaan sisäiseen tarinaansa

Evakon lapsi, siirtokarjalaisen lapsi, siirtokarjalaisen 
evakon lapsi, toisen polven siirtokarjalainen, toisen 
polven karjalainen, toisen polven evakko. Näitä 
käsitteitä Hellä Neuvonen-Seppänen käytti kirjoit-
taessaan väitöskirjaa sodanjälkeisessä Suomessa 
syntyneistä evakkojen lapsista.

Erityisesti ”evakon lapsi” on tutkijan mielestä 
kaunis ja myönteinen käsite.

– Se kurottautuu etsimään ymmärrystä evakkovan-
hemman ja lapsen välillä. Siinä tulee esille lapsuuden 
ilmapiiri sekä myös se vanhemman tai vanhempien 
karjalaisuus, joka lapselle tuli lapsuudessa näkyväksi 
tai koetuksi, hän kuvailee sanaparia, joka tuli hänelle 
kymmenen tutkimusvuoden aikana hyvin läheiseksi.

Hellä Neuvonen-Seppänen on itsekin evakon 
lapsi. Hänen äitinsä Aleksandra Neuvonen (o.s 
Porali) lähti jatkosodan aikaan evakkoon Salmin 
Kirkkojoelta ja siirtyi Salmin sotasairaalan mukana 
Äänekoskelle ja sieltä edelleen evakkokotiinsa. 

– Poralin perheen ensimmäinen koti rakennettiin 
Varpaisjärvelle, mutta äiti oli silloin lähtenyt jo mi-
niäksi Savoon.

Väitöstutkimus ”Menetetyn Karjalan valot ja 
varjot: Siirtokarjalaisuus evakon lapsen elämässä ja 
muistoissa” on paitsi tieteellinen ja kerronnallisesti 
kirjoitettu tutkimus, myös oivaltava ja ymmärrystä 
lisännyt matka Hellä Neuvonen-Seppäsen omaan 
karjalaisuuteen

– Olen yksi heistä, joita tutkin. Uskon siihen, että 
voi tutkia ja ymmärtää vain niitä asioita, jotka on itse 
kokenut. Halusin mennä niin 
syvälle aiheeseen, että tulisin itse 
mukaan evakon lapsen tarinaan. 

Tutkimuksellaan hän etsii 
vaihtoehtoista tarinaa valtatari-
nalle, jonka mukaan evakkojen 
lapset ovat jo sulautuneet osaksi 
valtaväestöä ja suomalaista yh-
teiskuntaa.

Väitöstutkimuksessa muka-
na olevista evakkojen lapsista 
monet pohtivat vasta haastat-
teluissa ensimmäisen kerran 
karjalaisuuttaan. Tutkija tulkitsi 
evakkojen lasten kertomuksista 
muun muassa heidän sisäisiä 
tarinoitaan suhteessa karjalai-
suuteen ja siirtokarjalaisuuteen.

Evakkojen lasten sisäinen tarina muodostuu 
evakkovanhemman ylläpitämästä karjalaisuudesta 
ja haasteista selviytyä kodin menetyksestä, sopeu-
tumisesta paikalliseen kulttuuriin ja oloihin. Se on 
samalla valojen ja varjojen tarina, kuten väitöksen 
nimessäkin mainitaan.

–Karjalaisuuden valoksi luokittelin evakkojen 
lasten kertomuksista muun muassa karjalaisiksi 
mielletyt luonteenpiirteet, perinnetavat, ruokakult-
tuurin, laulut ja leikit sekä karjalan kielen. Valoa 
toivat myös mahdollisuus tutkia Karjalan historiaa, 
kotiseutumatkat ja toiminta kotiseutuyhdistyksissä, 
tutkija luettelee.

Karjalankieliset laulut olivat rakkaita varsinkin 
Raja-Karjalassa syntyneiden evakkojen lapsille. Nämä 
kokevat saavansa laulujen karjalankielisten sanojen 
avulla syvemmän henkisen yhteyden evakkovan-
hempansa kulttuuriin. 

Tutkimuksen mukaan Karjalan liittyvät laulut 
pitävät yllä myös heimotunnetta.

Laulut luovat yhteisöllisyyttä sekä evakoille että 
heidän lapsilleen ja auttavat aistimaan lasten evak-
kovanhemmilta välittynyttä kaihoa ja Karjala-ikävää.

Siirtokarjalaisuuden varjopuoliksi keskusteluissa 
nousi muun muassa vanhemmilta siirtynyt epäluulo 
Venäjää kohtaan. Maa nähdään valloittajana, joka 
vei epäoikeudenmukaisesti Karjalan ja heidän van-
hemmiltaan kodin. 

– Silti lasten mielestä Karjala kuuluu henkisesti 
yhä suomalaisille tai ainakin heidän evakkovan-
hemmilleen.

Evakkolapset ovat kantamuksineen 
matkavalmiina. SA-kuvat, 155199, 
kuvaaja sot.virk. Kauko Kivi, Vuok-
senniska
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Hellä Neuvonen-Seppästä karjalaisuus kiehtoi jo 
varhain. Muut sisarukset eivät olleet siitä samalla 
lailla kiinnostuneita.

– Minulle Karjala on ollut salaperäinen satu-
jen maa, ja varsinkin siihen liittyvät tarinat ovat 
kiehtoneet  minua niin kauan kuin muistan. Äidin 
karjalaisuudesta kertoneet muistivihot, kirjeet, 
Karjala-kirja ja vanhat valokuvat olivat minulle 
aarteita. Kiipesin usein kamarin uunin päälle ja 
kurkotin yläkomeron hyllylle, josta poimin aarteet 
tutkittaviksi. Luin myös salaa arkkuun piilotettuja 
isän äidille lähettämiä rakkauskirjeitä, hän kertoo 

Hellä Neuvonen-Seppäsen isä Toivo Neuvonen 
oli kotoisin Mikkelin maalaiskunnasta, nykyisestä 
Mikkelistä

– Kun vain toinen vanhemmista on evakko, 
lapsi joutuu itse miettimään kumpi koskettaa itseä 
enemmän. Itse roikuin jossakin karjalaisuuden ja 
savolaisuuden välissä. En ollut täysin kumpaakaan, 
mutta en silti voi sanoa joidenkin evakkojen lasten 

Hellä Neuvonen-Seppänen pitää suurimpana 
evakkoudesta lapsille mahdollisesti siirtyneenä 
taakkana heille osoitetun rakkauden ja hellyyden 
puutteen, mikä näkyy joskus vieläkin korostuneena 
tarpeena saada hyväksyntää. 

– Evakkovanhemmilla ei usein riittänyt voima-
varoja lasten huomioimiseen, sillä heidän aikansa 
kului ylenmääräiseen ahkeruuteen ja toisten miel-
lyttämiseen.

Vanhemmat saattoivat myös kätkeä murheensa 
vaikenemisen taakse ja opettivat tahtomattaankin 
myös lapsensa peittämään tunteensa.

Oman surunsa keskellä vanhemmat eivät myös-
kään kyenneet luomaan lapsilleen riittävää turvalli-
suuden ja hyväksynnän tunnetta. Monet evakkojen 
lapset oppivat jo varhain, että hyväksyntä piti jolla-
kin tapaa ansaita eikä vanhemmille saanut tuottaa 
lisää tuskaa. ”Piti olla jollain tapaa iloinen ja miel-
lyttää muita ja olla semmonen hyväntuulinen, et ei 
saanu olla harmiksi. Piti tehdä kovin töitä, ei saanut 
olla harmiksi ja piti auttaa äitiä.”

– Toisten miellyttäminen ja omien tarpeiden hyl-
kääminen jatkui myöhemmässä elämässä. Iloinen 
ulkokuori kätki rakkautta kaipaavan epävarman 
lapsen tai aikuisen tarpeet, Hellä Neuvonen-Seppä-
nen selvittää.

 
Evakkojen ulkopuolisuuden ja irrallisuuden 

tunteet sekä kaipaus muualle ovat siirtyneet jos-

tapaan, että en ole mistään kotoisin. Lapsuuden-
kotini Lähesalo Mikkelin maalaiskunnassa oli 
minulle erityinen paikka, vaikka mielikuvitukseni 
liiteli Karjalassa.

Aikuisena Hellä Neuvonen-Seppänen on voinut 
kivijalkamatkoilla todentaa, onko Karjala todella-
kin sellainen satumaa kuin hän kuvitteli.

– Minusta Karjala on kaunis ja minulla on 
henkinen yhteys Salmin Kirkkojoelle. En huomaa 
Karjalassa käydessäni sotkuja ja ränsistyneisyyttä. 
Näen vain sen koskemattoman luonnon ja vanhat 
karjalaiset talot, joita on enää vähän. Näen sen mil-
jöön, mikä se ennen oli ja joku minusta elää siellä. 
Ehkä nämä muistot ovat tulleet minuun solutasolla 
äidistä ja häntä ennen eläneistä sukupolvista. 

– Vaikka siirtokarjalaisuus on muuttumassa 
vähitellen suomalaisten yhteiseksi kokemukseksi, 
uskon karjalaisuuden olevan paitsi tavoissamme ja 
kokemuksissamme, myös geeneissämme eikä sitä 
saa meistä pois, hän pohtii.

”Tunnen kuuluvani Salmin Kirkkojoelle”

sain määrin evakkojen lapsille. Tämä ilmeni muun 
muassa ajatuksena tai tunteena siitä, että pitäisi olla 
jossakin muualla kuin on. Ikävä ei kuitenkaan aina 
kohdistunut Karjalaan vaan jonnekin muualle, jossa 
asioiden kuviteltiin olevan paremmin.

Tutkimus osoittaa myös sen, että siirtokarjalai-
suus on muutakin kuin sanatonta surua ja juuret-
tomuutta. Hellä Neuvonen-Seppänen korostaa, että 
tutkimukseen osallistuneille se on uteliaisuuden 
ja luovuuden lähde, joka on antanut hyvät eväät 
avarampaan ajatteluun, kansainvälistymiseen ja 
monikulttuurisuuden ymmärtämiseen.

– Evakkojen lapsille esimerkiksi muuttaminen 
ja matkustaminen on helppoa. He haluavat nähdä 
mitä muualla on ja se puolestaan auttaa katsomaan 
elämää laajemmasta näkövinkkelistä. Myöskään hei-
dän kodintunteensa ei aina ole sidoksissa johonkin 
määrättyyn paikkaan.

Evakkojen lapsilla on myös kyky huomioida kans-
saihmisten tunteita. 

He käyttävät hyväksi empatiakykyään ihmissuh-
teissaan tai jopa ammatissaan, esimerkiksi hoivatyös-
sä sekä ohjaus- ja maahanmuuttajatyössä. 

– Jopa niin, että välillä auttamiselle on kuitenkin 
ollut vaikeaa vetää rajoja, Hellä Neuvonen-Seppänen 
sanoo.
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- Haluan kiittää Rauta - Säätiötä saamastani avus-
tuksesta, jolla lapseni hankkivat minulle muistutta-
van lääkeannostelijan ja vuorokausikalenterin, jutte-
lee Kirsti Saintula kodissaan Espoon Viherlaaksossa.

- Muistuttava lääkeannostelija on minulle välttä-
mätön laite, koska korkean ikäni ja sairauksieni takia 
lähimuisti on heikentynyt. Olen ristinyt annostelijan 
”räkättäjäksi”, kello 8 aamulla ja kello 20 illalla se 
alkaa kuuluvan seremonian ja tämän lisäksi valon 
vilkutuksen. Meteli jatkuu reilun tunnin ja ääneen 
kyllä herää sikeästäkin unesta. Silloin tiedän, että on 
aika napata lääkkeet. Vuorokausikalenteri ilmoittaa 
päivän ja kellonajan, joten ne eivät ole hukassa, kun 
vain vilkaisee isokokoisilla kirjaimilla varustettua 
laitetta ikkunalaudalla, kertoo Kirsti.

Palvelut tukevat arkielämää
- Nämä apuvälineet ja muutamat palvelut mah-

dollistavat turvallisen asumisen omassa kodissa. 
Päivittäin tulee lämmin ateria, terveydenhoitaja käy 
kerran viikossa jakamassa lääkkeet annostelijaan, 
mittamassa verenpaineen ja kysymässä kuulumiset.  
Yksityinen siivouspalvelu tulee joka toinen viik-
ko. Poikani Hannu ja miniäni Kirsti asuvat myös 
Espoossa. He hoitavat kauppa-asiat, kuljetukset ja 
käyvät lähes päivittäin kurkkaamassa miten mamma 
jaksaa, naurahtaa Kirsti.

Luen aamuisin Helsingin Sanomat ja päivällä mi-
nulle tulleita viikkolehtiä. Televisiosta seuraan ajan-
kohtaisia lähetyksiä ja sunnuntaisin pyrin katsomaan 
tanssikisaa. Aikaisemmin luin paljon kirjallisuutta, 
mutta nyt en jaksa enää keskittyä romaaneihin, 
pohtii Kirsti.

Evakon elämänkulku
- Olen syntynyt Raudun Huhdissa Koisseli - nimi-

sellä tilalla kesäkuussa 1931. Tilaa viljelivät perhei-
neen setäni Antti ja isäni Wiljo Kanninen, he olivat 
metsästäjiä ja porsaskauppiaita. Navetassa ammui 
lehmiä ja porsaita oli useissa karsinoissa. Kotini 
sijaitsi lähellä Venäjän rajaa.

- Elämäntyöni olen tehnyt pääkaupunkiseudulla 
keittiö- ja siivousalan tehtävissä. Muutimme Mikke-

Rauta-säätiön tuella 
laadukkaampaa 
vanhuutta rautulaisille 
ikä-ihmisille

listä Espooseen -50 luvun loppupuolella edesmen-
neen puolisoni Toivo Saintulan kanssa. Topikin oli 
Raudun evakkoja, muistelee Kirsti elämäänsä.

- Perheessä on ollut elämäni tärkein sisältö. 
Lapsemme Hannu ja Heli ovat saaneet Karjalan 
”evakkojen veret”. Kumpikin lapsi on rohkeasti 
hakenut elämänkokemusta ja työtä Suomen rajojen 
ulkopuolelta.

- Hannu on työskennellyt jääkiekon parissa ja 
asui pari vuotta Kiinassa tehden Kiinan naisten jää-
kiekkojoukkueen olympiaprojektia. Helin työpaikka 
on ollut yli kaksikymmentä vuotta Luxembourgissa 
Euroopan Unionin tuomioistuimen kirjastossa, 
kertoo Kirsti.

- Tähän elämäni lähes 90- vuoteen on mahtunut 
paljon iloa ja onnellisuuden tunnetta, sekä surua ja 
murhetta, mutta sellaista on ihmisen elämä, tuu-
mailee Kirsti.

Mukavat muistot kantavat 
vanhanakin

- Uudet tapahtumat ja asiat eivät enää tahdo 
pysyä mielessä, mutta muistoissani palaan lapsuu-
teeni Rautuun ja Huhdin kylään. Sain viettää siellä 
lapsuuttani ja temmeltää serkkujeni Aarre ja Pertti 
Kannisen kanssa metsissä ja pelloilla. Kouluni aloitin 
Sirkiänsaaren koulussa ja muistan hyvin koulumat-
kan, jota tein yhdessä serkkupoikien ja naapurissa 
asuvien Partasen poikien kanssa, muistelee Kirsti.

Lähetän Rautulaisten lehden välityksellä terveiset 
ja Hyvän Joulun toivotukset kaikille lukijoille ja eri-
tyisesti niille, jotka vielä minut muistavat tai ovat 
sukulaisiani, lausahtaa Kirsti lopuksi. 

Valokuva on otettu kesäkuussa 2020. Olen siinä lapsieni 
kanssa. Valokuvan otti Kirsti Koivunoro-Saintula.

Helena Kanninen, Kirstin sisko.
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”Suomen Tasavallan hallitus ja Venäjän So-
sialistisen Federatiivisen Neuvostotasavallan 
hallitus, ottaen huomioon, että Suomi vuonna 
1917 on julistautunut itsenäiseksi ja että Venäjä 
on tunnustanut Suomen valtakunnan, Suomen 
Suuriruhtinaanmaan rajoissa, riippumattomaksi 
ja täysivaltaiseksi, ja haluten lopettaa molempien 
valtioiden välillä sittemmin syntyneen sodan, 
luoda pysyväiset rauhalliset suhteet niiden kesken 
sekä lopullisesti selvittää Suomen ja Venäjän aikai-
semmasta valtioyhteydestä johtuneet suhteet, ovat 
päättäneet tehdä tätä tarkoittavan sopimuksen… 
Rauhansopimuksen voimaan astuttua lakkaa so-
tatila sopimusvaltioiden välillä…”

Näin alkaa sopimus, jossa sovitaan yksityiskohtai-
sesti valtioiden eroon liittyvistä käytännön asioista 
kuten liikenteestä, vahingonkorvauksista, jopa len-
nätinjohtojen käyttöoikeuksista. Mielenkiintoi-
nen on myös sotakorvauspykälä: ”Kumpikaan 
sopimusvaltio ei vaadi toiselta sopimusvaltiolta 
sotakustannusten korvausta. Suomi ei ota osaa 
vuosien 1914-18 maailmansodan Venäjälle 
aiheuttamien kustannusten suorittamiseen.”

Tarton rauhan taustaa
Rauhansopimusta edeltävä tilanne oli nuorelle 
juuri itsenäistyneelle Suomelle monin tavoin 
vaikea ja poliittisesti monimutkainen. Taus-
talla oli sekä kansainvälisiä että maan sisäisiä 
vaikuttimia kuten ensimmäinen maailmansota, 
Puolan itsenäistyminen ja hyökkäys Venäjälle, 
Baltian maiden itsenäistymiset ja rauhanso-
pimukset Venäjän kanssa, Viron vapaussota, 
Ahvenanmaan kysymys, Suomen sisällissota, 
heimosodat ja -aate, Venäjän vallankumoukset, 

inkeriläisten ja itä-karjalaisten asema, bolševismin 
uhka sekä monimutkaiset alue- ja rajakysymykset. 
Seuraavassa käsitellään lyhyesti näistä keskeisimmät.

Sotatila Neuvosto-Venäjän kanssa
Suomen sisällissota, jonka kulkua tai sodan eri ni-
mityksiä ei tässä käsitellä, oli päättynyt hallituksen 
armeijan voitonparaatiin Helsingissä jo 16. touko-
kuuta 1918. Valkoisen Suomen näkemys oli, että 
venäläisten punaisille antama aseellinen apu ja 
venäläisten sotilaiden osallistuminen taisteluihin 
punaisten rinnalla oli synnyttänyt sotatilan Suomen 
ja Neuvosto-Venäjän välille. Näkemykselle antoi tu-
kea Suomessa olleen venäläisen 42. Armeijakunnan 
antama päiväkäsky, jossa julistettiin sota Suomen 
hallitukselle. Valtiona Neuvosto-Venäjä ei julista-
nut sotaa, mutta eihän sellainen ole nykyäänkään 
muodissa…

Sata vuotta Tarton rauhasta

Suomen ja Neuvosto-Venäjän välinen Tarton rauhansopimus solmittiin Viron 
Tartossa 14.10.1920. Tämä itsenäisen Suomen ensimmäinen rauhansopimus 
astui voimaan 31.12.1920.

Matti Hyvärinen teksti ja kuvat

Lahdenpohjassa Huuhanmäen luolassa sijaitsevan 
sotamuseon näkemys Tarton rauhasta. Teksti toteaa, 
että neuvostoarmeija murskasi Suomen sotajoukot 
kesäkuussa 1920 ja Suomelle jäi ainoastaan Repola 
ja Porajärvi. Tarton neuvottelut sujuivat ”monimutkai-
sesti”, mutta sopimus päätti Suomen ja Neuvosto-Ve-
näjän ensimmäisen sodan 1918 -1920, jonka aikana 
suomalaiset tunkeutuivat Itä-Karjalaan ja Zapoljar-
nyihin (kaupunki Petsamossa). Neuvosto-Venäjä teki 
aluemyönnytyksiä ja Neuvosto-Venäjältä (PCɸCP) 
riistettiin pääsy kansainvälisille vesille.
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Heimosodat eli vapaaehtoisten suomalaisjouk-
kojen retkikunnat Vienan Karjalaan, Aunukseen 
ja Petsamoon olivat alkaneet jo 1918 ja päättyivät 
vasta 1922 Itä-Karjalan kansannousuun. Suomalaisia 
vapaaehtoisia osallistui myös Viron vapaussotaan. 
Sotaretkillä oli Suomen hallituksen varovainen 
hyväksyntä ja tuki. Heimosotaretkien tarkoitukse-
na oli suomensukuisten heimojen vapauttaminen 
bolševismin ikeestä ja asuinalueiden irrottaminen 
sisällissotaan ajautuneesta Neuvosto-Venäjästä. 
Tavoitteena oli joko alueiden itsenäistäminen tai 
liittäminen Suomeen. Heimosotiin osallistui lähes 
10 000 suomalaista vapaaehtoista, joista 660 kaatui. 
Retkikuntien saavutukset jäivät vaatimattomiksi.

Rajan kulku neuvottelujen 
kipupisteenä
Alue- ja rajakysymykset olivat sekä sisä- että ulkopo-
liittisesti ongelmalliset ja vaikein pala rauhanneu-
votteluissa. Kun Suomi oli julistautunut itsenäiseksi, 
niin rajaksi tuli luonnostaan Suomen Suuriruhtinas-
kunnan itäraja. Eniten kädenvääntöä aiheuttivat 
Petsamo, Repola ja Porajärvi sekä erikoislaatuinen 
Kirjasalon tasavalta. Karjalan kannalta merkityk-
sellistä oli myös 1812 tapahtunut Vanhan Suomen 
liittäminen muuhun Suomeen.

Petsamon saaminen oli Suomelle erityisen tärkeää, 
koska se avaisi pääsyn Pohjoiselle jäämerelle. Sitä 
paitsi Petsamo oli luvattu Suomelle jo vuonna 1864 
vastineena Siestarjoesta, joka oli liitetty Suomen 
suuriruhtinaskuntaan 1812. Tsaari Aleksanteri II 
halusi Siestarjoen asetehtaan ja liitti tehdasalueen 
Venäjään. Vastineeksi hän lupasi Suomelle Petsamon.  

Kirjasalon tasavalta syntyi 1919 lokakuun vallan-
kumouksen jälkeen inkeriläisten kansannousussa ja 
Suomen tuella. Tämä 400 asukkaan itsehallintoalue 
Lempaalassa näkyi lovena itärajassa Raudun ja 
Kivennavan välissä. Inkeriläisten ja suomalaisten 
aktivistien tavoitteena oli joko saavuttaa alueelle 
autonomia tai liittää se Suomeen. 

Kuhmon ja Ilomantsin itäpuolella sijainneet 
suomalaisten miehittämät Vienan kunnat Repola ja 
Porajärvi olivat heimosotien aikana vapaaehtoisesti 

liittyneet Suomeen. Porajärvi päätti liittymisestään 
1919. Repola oli tehnyt liittymispäätöksen jo vuotta 
aikaisemmin.

Neuvottelut Tartossa 1920
Suomi ja Neuvosto-Venäjä aloittivat Tarton rauhan-
neuvottelut 12. kesäkuuta 1920. Neuvottelukoske-
tuksia oli tosin ollut jo tätä ennen. Suomi toi neu-
vottelupöytään Repolan ja Porajärven sekä Petsamon 
liittämisen Suomeen. Lisäksi Itä-Karjalaan vaadittiin 
kansanäänestystä, jotta alue voisi halutessaan liittyä 
Suomeen. Suomen porvarilliset tahot olisivat halun-
neet rajan Laatokasta Ääniseen ja edelleen Vienan-
mereen. Neuvosto-Venäjä vaati eräitä Suomenlahden 
saaria ja alueita Karjalankannakselta.

Tiukassa väännössä Suomi sai Petsamon, mutta 
vastineeksi Repolasta ja Porajärvestä jouduttiin luo-
pumaan. Repolan nuori nimismies, heimoaktivisti 
Bobi Sivén oli niin pettynyt sopimukseen, että hän 
ampui itsensä protestiksi 12.1.1921. Myös Kirjasalo 

Kirjasalo painatti 1920 jopa omia postimerkkejään, joissa 
luki Pohjois-Inkeri. Kuvan merkissä on Kirjasalo -leima 
päivätty 18 X 20. Kirjoittajan kokoelmat

Heimosotien vuonna 1929 paljastettu muistomerkki Sal-
min hautausmaalla. Tänne on haudattu 37 heimosoturia, 
jotka kaatuivat Aunuksen retkellä 1919. Muistomerkissä on 
Akseli Gallen-Kallelan suunnittelema Itä-Karjalan vaakuna, 
joka esittää pystyssä seisovaa Karjalan karhua, joka etu-
käpälissään kohottaa kassaraansa ja takajaloillaan polkee 
maanrakoon kansaa orjuuttavia kahleita. Vaakunan alla 
on teksti: Kaaduitte nuorna, nähdessä huomenen ruskon, 
puolesta maanne, puolesta heimoususkon.
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jäi Neuvosto-Venäjälle, mutta muista aluevaatimuk-
sistaan Suomenlahdella ja Karjalankannaksella maa 
joutui luopumaan. 

Neuvosto-Venäjä tunnusti Suomen historialliset 
rajat ja näin Tarton raja vedettiin suuriruhtinas-
kunnan itärajaa pitkin. Karjalankannaksella rajan 

Vanha Suomi
Vanha Suomi (Старая Финляндия) tarkoittaa niitä 
Suomen alueita, jotka Ruotsi menetti Venäjälle Uu-
denkaupungin (1721) ja Turun rauhansopimuksissa 
(1743), jolloin raja lännessä vedettiin Kymijokeen. 
Kaupungeista Hamina, Lappeenranta, Savonlinna, 
Viipuri, Sortavala ja Käkisalmi kuuluivat Venäjälle. 
Vanha Suomi liitettiin Suomen suuriruhtinaskun-
taan vasta 1812. Käsite Vanha Suomi avautuu, kun 
asiaa katsotaan venäläisittäin: Vanha Suomi liitettiin 
Venäjän keisarikuntaan jo vuosina 1721 ja 1743, mut-
ta muu eli ”uusi” Suomi vasta Haminan rauhassa 
vuonna 1809.

Neuvosto-Venäjä 
Neuvosto-Venäjä (1917 - 1922) (Российская 
Социалистическая Федеративная Советская 
Республика) syntyi, kun keisarikunta luhistui Helmi-
kuun vallankumouksessa maaliskuussa 1917.  Valtaan 
noussut väliaikainen hallitus kukistettiin Leninin 
johdolla lokakuun vallankumouksessa marraskuussa 
1917. Neuvosto-Venäjän katsotaan syntyneen loka-
kuun vallankumouksessa 7.11.1917 (gregoriaanisen 
kalenterin mukaan, joka Venäjällä korvasi juliaanisen 
kalenterin 1918). Valtion virallinen nimi oli Venäjän 
Sosialistinen Federatiivinen Neuvostotasavalta. 

Kartta 1: Suomen rajakysymykset itsenäisyyden alussa. Jussi 
T. Lappalainen: Itsenäisen Suomen synty (1985)

Kartta 2: Rajan kulku Karjalankannaksella. Punaisessa ym-
pyrässä sijaitsi Kirjasalon tasavalta. Pyhäjärvi-kirja (1989)

alkupää kulki vuoden 1323 Pähkinäsaaren rauhan 
rajan mukaisesti Retusaaresta (Kronstadt) Siestarjo-
kea pitkin Rautuun. Siitä eteenpäin raja noudatteli 
vuoden 1812 Vanhan Suomen itärajaa. Pohjoisessa 
raja vedettiin suoraan jäämeren rantaan. Suomi oli 
nyt saanut virallisesti Aleksanteri II:n lupaaman 
Petsamon. 

Tarton häpeärauha?
Neuvottelutulokseen suhtautuminen oli Suomessa 
kaksijakoinen. Aktivisteille ja oikeistolle rauha oli 
häpeärauha, koska Repola ja Porajärvi menetettiin 
ja Itä-Karjalasta jouduttiin luopumaan. Eduskunnan 
enemmistö kuitenkin katsoi, että sopimus oli niin 
hyvä kuin siinä tilanteessa voitiin saavuttaa. Äänin 
163 - 27 kansanedustajat hyväksyivät sopimuksen 
1. joulukuuta 1920. Rauhanehdot olivat siedettävät 
ja tarjosivat hyvät lähtökohdat naapuruussuhteiden 
kehittämiselle entisen emämaan kanssa. Tarton rau-
hansopimus syntyi neuvotellen, se ei ollut sanelurau-
ha. Sopimus vahvisti Suomen kansainvälistä asemaa 
itsenäisenä valtiona, sillä jo joulukuussa 1920 Suomi 
kutsuttiin Kansainliiton jäseneksi. 

Tarton rauha vahvisti Suomen itsenäisyyden ja 
määritti valtion rajat ensimmäisen kerran sekä päätti 
Suomen ja Neuvosto-Venäjän välillä vallinneen, 
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Lähteet:

https://www.eduskunta.fi/verkkoteos/valtiopolitii-

kan-pitka-kaari/

https://vapaussota.com/heimosotien-historia/

http://itsenaisyys100.fi/tarton-rauhansopimus-1920/

https://www.sotahistoriallisetkohteet.fi/

https://fi.wikisource.org/wiki/Tarton_rauhansopimus

Reino O. Kukko - Kaarle Viika: Pyhäjärvi-kirja (Py-

hän-Säätiö 1989)

Jussi T. Lappalainen: Itsenäisen Suomen synty (Va-

paussoturien Huoltosäätiö, 4. painos 1985)

Tapio Paappanen: Suomen kohtalonhetkiä 1917 - 1945 

(Tapio Paappanen Ky 2019)

Suomen historian pikkujättiläinen (WSOY 1987)

Wikipedia

Suomen vapaussodasta ja heimosodista aiheutuneen 
epämääräisen sotatilan. Jälkeenpäin Suomen neu-
votteluvaltuuskuntaa johtanut Juho Kusti Paasikivi 
on sanonut, että Tarton raja oli liian hyvä ollakseen 
pysyvä. Kuten tiedämme, niin raja oli voimassa vain 
19 vuotta.

Tuntematon rauha
Virallinen Suomi on noteerannut Tarton rauhan 
perin vaisusti. Mielenkiinnolla odotan, miten valti-
ojohto ja media tuovat nyt aihetta esille. Nousevat-
ko siniristiliput salkoon valtiovallan suosituksesta 
14.10.? Nuorelle polvelle Tarton rauha taitaa olla 
varsin tuntematon. Yksi surkuhupaisa esimerkki 
oli 26. syyskuuta olleessa suositussa TV-visailussa 
”Haluatko miljonääriksi”.  Kilpailijalta kysyttiin, 
että mikä rauha solmittiin vuonna 1920. Vaihtoeh-
dot olivat Pähkinäsaari, Täyssinä, Stolbova ja Tarto. 
Kilpailija ei tiennyt ja päätti kysyä yleisöltä. Kaksi 
vierekkäin istunutta nuorehkoa miestä ja nuori nai-
nen nousivat reippaasti ylös. Kaikkien vastaus oli 
Pähkinäsaari! Kilpailija luotti yleisöönsä ja hänen 

kilpailunsa päättyi siihen. Tuli silloin mieleeni erään 
everstiluutnantti evp:n takavuosina pitämä juhlapu-
he, jossa hän totesi, että koululaiset kyllä tuntevat 
antiikin pylväsmallit, mutta Suomen sotahistoriasta 
he eivät tiedä mitään.

 Rautulaisten kalenteri 

vuodelle 2021 

12 e + postituskulut 
tilaukset: 

pitajaseura@rautu.fi
 puh. 0449259765

Kalenterin kirkon maalannut 
Unto Hämäläinen Mikkelistä
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Tiedustelu on käsitteenä monitahoinen ja jopa seka-
va, mutta sen tarkoituksena on tyydyttää valtio- ja 
sotilasjohdon tiedontarpeita luomalla tilannekuvaa, 
ennakoimalla ja varoittamalla. Tiedustelun painopis-
teet ja menettelytavat riippuvat pitkälti siitä, onko 
tiedustelua harjoittava valtio esimerkiksi hyökkäyk-
sellinen suurvalta vai puolustuksellinen pikkuvaltio. 

Suomen sotilastiedustelu sai alkunsa jo heti itse-
näistymisen yhteydessä. Sotilastiedustelu oli salaista, 
ja sen siihen saakka kertynyt aineisto ja arkistot 
tuhottiin syksyllä 1944. Se mikä jäi tuhoamatta 
salakuljetettiin nopeasti Ruotsiin syksyllä 1944. 
Kuljetusoperaation nimi oli Stella Polaris. Nyt nekin 
tiedot on lopullisesti hävitetty. 

Salaisesta tiedustelusta on jäänyt jäljelle ainoas-
taan tiedon sirpaleita. Niitä hyväksi käyttäen tässä 
on kerrottu asiasta erityisesti Karjalan kannaksella 
ajanjaksona 1919 -1939. Se tiedustelu sivusi myös 
Rautua.

Salaista sotilastiedustelua ei tule sotkea muuhun 
rajavalvontaan eikä sotilaalliseen toimintaan, sillä 
ne ovat eri asioita, vaikka niillä käytännössä voikin 
olla joitakin rajapintoja. Tiedustelun synonyymiksi 
sopii hyvin vakoilu.

Tiedusteluorganisaation synty 
Itsenäisen Suomen systemaattinen sotilastiedustelu 
syntyi 1918, kun valkoisen armeijan päämajaan Sei-
näjoelle perustettiin tiedusteluelin, joka sai nimen 
tietotoimisto. Toimisto keräsi punaisista ja venä-
läisistä joukoista tietoja operatiivista suunnittelua 
ja johtamista varten. Sodan loputtua tiedustelu 
organisoitiin uudelleen ja sen kohdealueina olivat 
Karjalan, Aunuksen ja Vienan kannakset sekä Pie-
tari. Tiedusteluyksikkö sai nimen Osasto erityisiä 
tehtäviä varten (Osasto 1e). Tarkoituksella nimi oli 
hämäävä ulkopuolisille. Osasto jaettiin pian eräiden 
välivaiheiden jälkeen Viipurin, Sortavalan, Kajaanin 
ja Petsamon alatoimistoihin. 

Hieman myöhemmin tiedustelutoiminta or-
ganisoitiin yleisesikunnan ulkomaanosaston (U) 
yhteyteen, jonka alaisuudessa tulivat toimimaan 
ulkomaantoimisto (U1), tilastotoimisto (U2) ja 
valvontatoimisto (U3). Harhauttavasta nimestään 
huolimatta tilastotoimisto U2 oli se, joka huolehti 
tiedustelusta kaikin käytettävissä olevin keinoin, ja 
kohdealueena oli Neuvostoliitto, vuoteen 1922 saak-
ka vielä Neuvosto-Venäjä. Toimistolla oli edelleen 

alatoimistot Viipurissa (U2/V) ja Sortavalassa (U2/S). 
Vuoden 1938 alussa perustettiin Kajaanin alatoimisto 
(U2/K) ja Rovaniemen alatoimisto (U2/P). 

Jo tässä vaiheessa tiedustelutoiminnan myöhempi 
alueellinen jako oli hahmottunut. 

Tarton rauhansopimus ei tuonut 
rauhaa rajalle
Tarton rauhansopimuksen jälkeen 1920 Kannaksen 
rajaolot eivät rauhoittuneet. On sanottu, että tilan-
ne muistutti monesti enemmän sodan kuin rauhan 
aikaa. Salakuljetuksen lisäksi suoranaiset rajakahakat 
eivät olleet tuntemattomia. Moni rajasotilas menetti 
näissä henkensä. Raudun alue ei ollut poikkeus tästä.

Oli myös runsaasti näyttöä siitä, että Neuvosto-
liitto suoritti jatkuvaa ja laajaa vakoilutoimintaa 
Suomen suuntaan ja Suomessa saavuttaen siinä 
huomattavaa menestystä 1920- ja 1930-luvuilla. Jopa 
Suomen upseerikunnasta venäläiset onnistuivat vär-
väämään vakoojan, joka toimitti heille laajaa salaista 
aineistoa Suomen puolustuksesta. Tässä kirjoituk-
sessa ei kuitenkaan puututa lähemmin venäläisten 
suorittamaan vakoilutoimintaan.

Rajan vartiointi Kannaksella kehittyi itsenäi-
syyden alkuvuosina vaiheittain. Aluksi vartiointia 
hoitivat armeijan yksiköt suojeluskuntalaisten avus-
tamina. Joulukuussa 1920 Suomi julisti Kannaksen 
etelä- ja itäosan sekä Laatokan Karjalan poikkeusti-
laan. Tämän ”rajamaan” komendantti oli sisäminis-
teriön alainen ja hänen käytettäväkseen tuli myös 
hieman aikaisemmin perustettu tullipoliisi. Vuoden 
1922 alusta lukien rajamaan komendanttilaitos 
lakkautettiin Kannaksella ja tilalle tuli Kannaksen 
rajavartiosto, johon tullipoliisilaitos sulautettiin. 
Kannaksen rajavartiosto vakinaistettiin 1936 ja se 
muutettiin sotilaallisen mallin mukaiseksi. 

Kannaksen rajavartioston toimintaa vahvistettiin 
1930-luvun loppua kohti tultaessa runsaiden raja-
rikkomusten vuoksi. Kesäkuussa 1938 rajavartiosto 
jaettiin kolmeksi rajakomppaniaksi, joista kolmas 
komppania sijoitettiin Rautuun sen vastuualueen 
ulottuessa myös Metsäpirttiin. Käytännön rajavar-
tiointi suoritettiin toimipisteissä, joita kutsuttiin 
vartioiksi. Niitä oli Raudun ja Metsäpirtin alueella 
yhdeksän.

Rajavartioston toiminta oli julkista ja varsin lä-
pinäkyvää, mutta se ei riittänyt palvelemaan niitä 
tarpeita, joita erityisesti armeijan johto tarvitsi. 

Veikko Vaikkinen

Salaista sotilastiedustelua 
Kannaksella ennen sotia

Valtiot ovat kautta aikojen halunneet sekä rauhan että varsinkin sodan ai-
kana hankkia tietoja uhkistaan muiden valtioiden taholta. 
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Sotilaalliset uhkakuvat
Salaista tiedustelua ei suoritettu salakuljetuksen ja 
rajakahakoiden, vaan maahamme kohdistuneen 
sotilaallisen uhkan vuoksi. Uhkana ja tiedustelun 
pääkohteena pidettiin lähes yksinomaan Neuvos-
toliittoa, jonka armeijan hyökkäyksestä laadittiin 
1927 skenaario peitenimellä VK, joka tarkoitti 
Venäjän keskitystä. Tätä skenaariota tarkistettiin 
useaan kertaan aina Talvisodan kynnykselle saakka, 
ja tässä työssä tarvittiin luonnollisesti myös salaisen 
tiedustelun hankkimia tietoja. Skenaario ei ollut 
poliittisluontoinen tai muunlainen mielipide, vaan 
sotilasstrategisiin ja -taktisiin näkemyksiin perustuva 
huolellinen analyysi.

Armeijan puolustus- ja liikekannallepanosuun-
nitelmat tehtiin VK-skenaarioiden pohjalta. Ske-
naarioiden mukaan Neuvostoliiton mahdollisen 
hyökkäyksen painopiste tulisi olemaan Karjalan 
kannaksella ja ainakin Joensuun tasan eteläpuolel-
la. Vuonna 1932 solmittuun molemminpuoliseen 
hyökkäämättömyyssopimukseen ei luotettu.

Salaisen tiedustelun Viipurin 
alatoimisto 
Edellä mainitun Viipurin toimiston (U2/V) alueeseen 
kuului Karjalan kannas ja siis myös Raudun seutu. 

Viipurin alatoimistolla oli etapit Terijoella, Ki-
vennavalla ja Raudussa. Toiminta oli äärimmäisen 
salaista. Siksi siitä ei ole juurikaan jäänyt kirjallisia 
dokumentteja. Viipurin alatoimiston päällikkönä 
toimi sen perustamisesta lukien luutnantti, myö-
hemmin majuri Hannes Vehniäinen. Ansioitunut 
tiedustelumies varsinkin Jatkosodan vuosina.

Raudun etappihenkilönä oli jääkärivääpeli ja 
suojeluskuntaupseeri Kustaa Loukola. Hän oli 
silloin myös suojeluskuntavääpeli, joka tunnettiin 
yleisesti lempinimellä Isä. Tiedusteluasioissa hänen 
peitenimensä oli Nestori. Päätehtävänään hän hoiti 
Raudun ja vähän myöhemmin Terijoen raja-asemia 
ja harjoitti lisäksi Raudussa maanviljelystä. Loukola 
oli vuosina 1928-35 myös Raudun suojeluskunnan 
paikallispäällikkö. Tuskin moni osasi arvata, että 
Loukolalla oli myös muu tehtävä maanpuolustuksen 
alalla kuin touhuaminen paikallisen suojeluskunnan 
ja rajavartioinnin parissa. Näistä salaisista tehtävistä 
ei ole jäänyt dokumentteja, eikä niistä tulla koskaan 
enempää varmoja tietoja saamaan. Asiaan kuului, 
ettei edes perheen jäsenille niistä kerrottu, kuten ei 
kerrota nykyäänkään.

Siitä ei ole varmaa tietoa, oliko Raudussa muita 
etappihenkilöitä kuin Loukola. Vakoilutehtäviä 
suorittaneiden nimiä on kuitenkin mainittu eräitä 
muitakin.

Raudun etappi hoiti 1920-luvun alkupuolella 
Pietarin sotilaspiirissä toiminutta vakoilijaa, joka 
toimitti sotilaspiirin käskykirjeitä Suomeen jäljen-
nettäväksi. Agenttikameroita tai muita nykyajan 
välineitä ei ollut. Kirjeet palautettiin takaisin Ve-
näjälle alkuperäiseen paikkaansa. Se oli toiminnan 
jatkuvuuden edellytys. Kirjeiden välittäjän peitenimi 
oli ”Korrespondent” (Kirjeenvaihtaja).  Huono peite-
nimi, joka heti herättää epäilykset. Muuta hänestä ei 
tiedetä, ei edes kansallisuutta. Myös Kustaa Loukolan 
peitenimi oli Nestori huono, sillä se oli hänen toinen 
etunimensä.

Kustaa Loukola (1890-1950) Jatkosodan ajalta. Jämerä ikä-
miesluutnantti kunniamerkkinauhat rinnassa ja rintataskun 
päällä Kuninkaallisen preussilaisen jääkäripataljoona 27:n 
risti. Kuva Rautuseura.

Toimintatavat
Tiedustelun suorittamisesta ei ollut tarkkoja ohjeita, 
vaan sitä hoidettiin tilanteen ja alatoimiston päälli-
kön näkemysten mukaisesti.

Alatoimistot tekivät viranomaisyhteistyötä mm. 
rajavartiostojen, Etsivän keskuspoliisin (EK) ja sen 
seuraajan Valtiollisen poliisin (Valpo), rajapitäjien 
suojeluskuntien sekä lääninhallitusten kanssa, mutta 
myös heimojärjestöihin ja emigranttipiireihin, kuten 
Inkerin pakolaisiin pidettiin yhteyttä. Alussa kuhun-
kin alatoimistoon kuului vain yksi tiedustelu-upseeri, 
mutta vahvuus kasvoi vähitellen 3-4 henkilöön. 
Lisäksi toimistoilla oli paikallisia tiedusteluhenki-
löitä rajan pinnassa. EK/Valpolla oli yhdyshenkilö 
Raudun asemalla. Ei ole uskottavaa, että tällainen 
olisi sijoitettu pieneen ja syrjäiseen Rautuun vain 
tarkkailemaan kotimaisia yhteiskunnallisia levotto-
muusuhkia.

Yhteistyökumppanit tiesivät, kenen kanssa oli-
vat tekemisissä ja missä tarkoituksessa, mutta eivät 
kokonaisuutta. Sitä eivät tienneet edes salaisen tie-
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dustelun omat toimijat lukuun ottamatta korkeinta 
johtoa. Tämä on aina kuulunut sotilastiedustelun 
kantaviin periaatteisiin, sillä tiedustelijan paljas-
tuessa tai pettäessä työnantajansa vastapuolen on 
lähes mahdotonta päästä heidän kauttaan selville 
laajemmasta kokonaisuudesta. Yhteistyökumppa-
neiden luotettavuus tarkastettiin erittäin huolella. 

Tiedustelutulokset perustuivat lähinnä aistiha-
vaintoihin omalla puolella, tiedustelumatkoihin 
rajan taakse, paikallisten asukkaiden jututtamisiin, 
yliloikkareiden kuulusteluihin sekä asiakirjojen 
vertaamiseen. Pieni ja merkityksettömältä näyttävä 
tieto saattoi asiantuntijan tulkitsemana ja suurem-
paan kokonaisuuteen liitettynä olla tärkeä. Tästä on 
esimerkkejä käytännössä. 

Viipurin alatoimiston toimeksiannosta tehdyistä 
vakoilumatkoista rajan taakse ennen Talvisotaa tie-
detä varmasti, mutta tämän kirjoittaja arvelee, että 
näitä matkoja tehtiin. Pohjoisempana Kajaanin ja 
Rovaniemen alatoimistojen alueelta käsin tehtiin 
lukuisia vakoilumatkoja rajan taakse, mutta maise-
matkin olivat pohjoisessa väljempiä ja matkat näin 
ollen turvallisempia. Kannaksella venäläisten rajalin-
jat olivat hyvin varmistettuja ja vaikeat ylittää. Väli-
rauhan aikana 1940-1941 tilanne muuttui ja partioita 
pyrittiin pitämään jatkuvasti uuden rajan takana 
myös Kannaksella. Tätä helpotti se, että Kannas oli 
tiedustelijoille tuttua aluetta ja monen kotiseutua.

Eräs tiedustelun muoto oli lentotiedustelu, joka 
organisoitiin ja käskytettiin suoraan yleisesikunnasta 
ilmavoimille. Venäläiset olivat tehneet lentotieduste-
lua röyhkeästi Suomen puolella, mutta kesällä 1939 
myös suomaiset kuvasivat Blenheim -pommitus- ja 
kaukotoimintakoneella korkealta (koneen lakikor-
keus n. 7 km) laajasti Kannaksen rajantakaista aluetta 
teineen, lentokenttineen ja sotilaskohteineen, mistä 

Viipurin alatoimiston päällikkö Hannes Vehniäinen (1897-
1945). Hän oli myöhemmin Jatkosodan aikana läsnä ainakin 
rautulaisen kaukopartiomies Aarne Hipelin sankarihauta-
jaisissa Tikatsun hautausmaalla 1.8.1943.  SA-kuva.

Radiotiedustelu
Perinteisen kuulo-, näköhavainto- ja asiamiestiedus-
telun lisäksi ryhdyttiin 1920-luvun lopulla kehit-
tämään viestitiedustelua. Se tarkoitti käytännössä 
vastapuolen salakielistä radiokuuntelua, jonka avulla 
pyrittiin selvittämään vastapuolen sotilasasioita 
korkeasta johdosta aina sotilasyksiköiden tehtäviä 
myöten. 

Radiotiedustelu toimi Yleisesikunnan tilastotoi-
miston organisaatiossa ja se alkoi 1927. Sitä johta-
maan komennettiin luutnantti Reino Hallamaa, 
joka myöhemmin everstin arvoisena tuli asiantun-
tijapiireissä tunnetuksi alan alansa huippuna.

Kaiken aikaa, kuinkas muuten, radiotiedustelun 
kehittämistä vaivasi niukoista määrärahoista joh-
tuva kaluston ja henkilökunnan puute. Kalusto oli 

Tiedustelutoiminnan ihmisistä ei kuvia paljon julkaistu. 
Tässä Suomen radiotiedustelun luoja ja kehittäjä Reino 
Hallamaa (1890-1979). Kuva: Puolustusvoimat

oli hyötyä Suomen puolustukselle sodan sytyttyä. 
Paitsi tiedustelua, harjoittivat molemmat osapuo-

let vastavakoilua. Se tarkoitti tietojen hankkimista 
vastapuolen tiedustelusta. Siis eräänlaista piirileikkiä 
harhautuksineen, jossa pyrittiin syöttämän vasta-
puolelle myös vääriä tietoja. Osapuolet tunsivat 
ainakin jossain määrin toistensa toimintatavat. On 
arveltu, että suomalaiset onnistuivat soluttamaan 
joitakin miehiään Pietarin punaupseerikouluunkin. 
Ainakin kerran osapuolet sopivat kiinni jääneiden 
tiedustelijoiden vaihdosta. 

Tiedustelutietoja vaihdettiin myös ulkomaiden 
kanssa. Latvia oli tärkeä yhteistyökumppani. Luul-
tavasti tietoja vaihdettiin myös Ruotsin, Viron, 
Ison-Britannian ja Puolan kanssa, mutta tästä ei ole 
jäänyt todisteita arkistoihin.
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kallista ja pätevän henkilökunnan koulutus vei aikaa. 
Kaluston saamiseksi Hallamaa on kertonut vieneensä 
Talvisodan alla matkalaukullisen venäläisten käyttä-
miä salakirjoitusmenetelmiä Tukholmaan ja vaih-
taneensa ne radiotiedustelun käyttämiin radioihin 
ja suuntimiin. Sekin aineisto lienee saatu haltuun 
salaisen tiedustelun keinoin. Suomi sai vaihdossa 
sata uutta amerikkalaista RCA-radiolaitetta.

Radiotiedustelun keskusasema oli aluksi Raudun 
naapurissa Valkjärvellä Polkupyöräpataljoonan 2:n 
yhteydessä, josta se 1936 siirrettiin Lahdenpohjaan. 
Vähitellen radiotiedusteluasemaverkkoa täydennet-
tiin useilla muilla asemilla, ja myös radiotieduste-
luauto saatiin käyttöön. 

Radiotiedustelu tuli aikaa myöten yhä tärkeäm-
mäksi tiedusteluvälineeksi. Muun muassa Talvisodan 
syttymisajankohta saatiin selville päivää ennen so-
dan syttymistä, kun pystyttiin avaamaan venäläisten 
salakirjoitussanoma. Avattu viesti sisälsi panssaripri-
kaatille käskyn hyökätä rajan yli Rautuun. Varsinkin 
Jatkosodan aikana radiotiedustelu oli korvaamaton-
ta, mutta se on jo eri juttu.

Kymmenen kysymystä Raudusta

1.Raudun asema oli suurimpia Suomessa. Se alennettiin 
rautatiehierarkiassa pysäkiksi. Olosuhteiden pakosta. 
Tämä tapahtui
a) talvisodan alussa
b) jatkosodan aikana, kun liikenne alkoi uudelleen
c) Raudun asemaa ei koskaan alennettu pysäkiksi

2. Rautuun perustettiin kunnalliskoti vanhuksia varten 
a) 1908
b) 1918
c) 1938

3. Rautuun saatiin oma kunnanlääkäri 
a) 1915
b) 1925
c) 1935

4. Jos lähdit ostoksille Raudun osuuskauppaan ja pyysit 
kirassia, niin sait
a) lamppuoljyä
b) rinkeliä
c) kermaa

5. Mitä yhteistä on manerkalla ja kuksinoilla?
a) maito
b) riijaaminen, riiustaminen
c) vilja

6. Jos setakka osoittautuu kulassiksi ja jos hältä ostat 
sorokoskan, niin mitä mahdat saada?
a) pirtupullon
b) sokeripussin
c) puoli hehtaaria peltoa.

7. 1937 Raudussa oli vielä useita hovirakennuksia, osa 
kylläkin purettu ja pienennetty, mutta niissä paikoissa 
asuttiin kyllä. Vehmaisissa Jorot, Leinikylän hovissa Ave-
rin, Sumpulan hovin paikalla Jalmari Koskinen, Korleen 
hovin kohdalla Simo Myöhänen, Miettilässä Hännikäiset, 
Potkelan hovissa Hilda Koskinen mutta ketkä asuivat 
Maanselän hovissa 1937?
a) Fock 
b) Loponen
c) Asomaa

8. Raudussa oli useita myllyjä, suhteellisen pienenkin 
joen voima saatiin oikealla sijoittelulla valjastettua 
vesivoimaa käyttäväksi myllyksi. Tuulimyllyjäkin oli 
aiemmin, viimeisin oli 1920 luvulla pystyssä
a) Miettilässä
b) Palkealassa
c) Kaskaalassa

9. Suojeluskunta rakensi käyttöönsä ampumaradan ja 
se valmistui 1926. Tämä rata oli
a) Sirkiänsaarella
b) Aseman alueella
c) Raasulissa

10. Raudussa asuttiin todella aivan maan rajalla, lä-
himmät talot alle sadan metrin päässä rajasta. Lähin 
tällainen talo oli
a) Köninkien talo Korleella
b) Peltolan talo Petrolassa
c) Pietisen talo Koskitsassa

Vastaukset sivulla 27
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Tarinan olen koostanut kirjeenvaihdosta ja lehdessä 
olleesta jutusta. Menemme talvisodan aikaan kirjeen-
vaihdon kautta, jota Maanselän hovin ihmiset keskenään 
kävivät. Aleksander Fock oli Maanselän hovin isäntä, 
hän muutti Maanselän hoviin Sumpulan hovista, kun 
Sumpula paloi maaliskuussa 1918 punaisten tykkitulen 
sytyttämänä.

Kirjeet ovat Tuula Riiheläisen kokoelmissa, niistä 
kumpuaa ainutlaatuista tunnelmaa talvisodan melskeistä 
siviilien, evakkoon lähteneiden näkövinkkelistä.

Ensimmäinen kirje on päivätty 19.12.1939 Summan 
kartanossa, jonne Aleksander Fock on siirtynyt sotaa pa-
koon. Kesti varmaankin kauan ennen kuin kirje saavutti 
Maanselän rengin Juho Bergin vai saavuttiko tämä kirje 
koskaan määränpäätään ja vasta seuraava meni perille.
Rautu asema Maanselän hovi

Juho Berg
Pyydän ilmoittamaan tämän postikortissa mitä on hovissa, 

onko rakennuksia vielä seisoa, missä on hevosia ja kuinka 
on pakkatun tavaran kanssa. Mihin te mänitte ja miss on 
teidän perhe? Paljon terveisiä teille kaikille. Hauska Joulua 
ja Jumalan siunasta.

Kunnioittaen Aleksander Fock
Vastauksen Fock sai vasta, kun 23.2.1940 saapunut 

kirje tuli Summan kartanoon. Sen oli kirjoittanut Inkeri 
Berg, Juhon tytär.

Herra A.Fock
Hyvää päivää ja paljon kiitoksia kirjeestänne. Kyllä minä 

kävin silloin iltasilla hovissa ja kaikki oli vielä paikoillaan. 
Teidän rakennus oli ihan ehjänä. Siihen tammien väliin oli 
yksi kranaatti tullu ja räjähtäny mutta se ei tehny mitään 
pahaa. Meidän asunnosta oli ikkunat ja ovet rikki, Heinosen 
talo oli palanu kaikki rakennukset. Mutta minä en saanu 
mukaani kuin yhdet kenkät silloin käydessäni. Me olemme 
olleet kaikki terveinä ja kyllä meidän toiset saavat valtion 
apua, mutta minä en saa.

Tytöt ovat terveenä ja Saara käy yläkoulun toista luokkaa 
ja Eeva on koulun lopettanu hän käy jatkokurssia. Viime ke-
väänä kävivät kumpikin tyttö täällä kolme viikkoa koulua ja 
Saara sai luokan ja Eeva sai päästötodistuksen. Joko herra on 
saanu tietää mitä siitä hevosesta Annista. Minä en ole saanu 
mistään tietää. Minä kävin Haukivuorella Tuomas Monnon 
luona. Anni Köninki oli heitä ihan lähellä Haukivuoren 
kunnalliskodissa mutta nyt on Anni Köninki jo kuollu. Minä 
sain siellä tietää Nasta Jalometsän osotteen. Se on Nummi 
Leppäkorpi Teunu.

Minulla on ollu paljon ompelemista. Ostin nyt vähittäis-
maksulla uuden ompelukoneen. Eilen talon Isäntä toi sen 
asemalta pois. On oikein hyvä kone. Tähän asti ompelin talon 
koneella. Ei se häiritse yhtään meitä kun Te kirjoitatte. On 
aina hauska ja hyvä tietää miten Herra aina jaksaa. Onko 
Katri Kankkunen käyny Herran luona. Nyt täytyy lopettaa. 
Hyvästi nyt ja voikaa hyvin. Paljon terveisiä meiltä kaikilta 
Herralle ja kaikille tunnetuille. 

Inkeri B.

Kirjeitä Nasta Jalometsän kanssa
Aleksander Fock saa myös tätä kautta Nasta Jalomet-
sän osoitteen. Hän on kuitenkin jo aiemmin ollut 
Nastan kanssa kirjeenvaihdossa. Syvennytään tähän 
tarkemmin.

Anastasia Jalometsä oli työssä Maanselän hovissa. 
Nastan vastuulla on ollut varmaan navetan asiat, kos-
ka he käyvät Fockin kanssa niitä kirjeitse edelleen läpi.

Anastasian ensimmäinen Fockille lähettämä kirje 
on päivätty Vesilahdella 25.1.1940. Siinä Nasta kertoo 
lehmien myynnistä ja mainitsee kolmen naisen ni-
met, jotka ovat varmaankin olleet lehmien hoitajina: 
Mari Järvenranta, Jenny Jutila sekä Dunja Sorvali. 

Kirjeenvaihto on hidasta ja tieto kulkee verkkaises-
ti. Seuraavan kirjeen Fock saa Nastalta helmikuussa. 
Silloin 23.2.1940 on pidempi kirje lähetetty Vesilah-
delta, jossa puhutaan Nasta Kamasen hautausmak-
susta. Nasta kertoo, että Juho Berg on Pieksämäellä ja 
hänen vaimonsa Maria on kuollut. Juho oli syntynyt 
1870 ja vaimonsa Maria vuonna 1882. Juho oli Maan-
selän hovin renki, näin Rautu sivujen tieto kertoo.

Edelleen tässä kirjeessä Nasta kertoo luutnantin 
menneen Saksaan, Berliiniin. Maanselän hovissa oli 
työnjohtajana Saksassa syntynyt Sigfried Schaub, 
hän meni Raudussa naimisiin Sievi Kekin kanssa. 
Tämä Siegfried on voinut olla se puheena ollut luut-
nantti.

Nasta ilmoittaa, että lehmiä on myyty ja niistä on 
saatu 6000 markkaa. Miina, Lahja, Raita, Lilja, Nätti, 
Riemu, Muurikki, Rusko, Manteli ja Sirpukka myytiin. 
Jäljellä ovat vielä Kaunotar, Lilja, Somikki, Rauha, 
Rannikki, Kesta, Kukka ja Sonni. 

Kun seuraava kirje kirjoitettiin, talvisota oli jo 
päättynyt ja Anastasia on huolissaan monesta asiasta.

Vesilahdelta 26.3.1940 lähtenyt kirje: edelleen 
myyty kaksi lehmää Somikki ja Rannikki yhteishin-
taan 3000 mk ja Anastasia kyselee Maria Sorvalin 
palkan suuruutta. Ilmeisesti lehmien myynnistä 
tulleista rahoista maksettaisiin Marian palkka. Sitten 
kirjeessä Nasta kertoo, että äiti on hävinnyt, on joko 
kuollut pommituksessa tai vankina. Anastasian muu 
perhe on Jokioisissa. 

Tästä Nastan äidistä onkin sitten ihan oma tari-
nansa. Tutkaillaanpa seuraavaksi, miksi Katri, Jeka-
terina Jalometsä on kadoksissa. Seuraava juttu oli 
Rautulaisten lehdessä 3/1991 lyhentämättömänä, 
tässä lyhennettynä: 

Simo Pirnes talvisodan Raudussa
Simo Pirnes joutui vahingossa talvisodassa jäämään 
kotikonnuilleen Rautuun neuvostoarmeijan tykis-
töasemien keskelle.

Evakkoon piti lähteä, mutta sodan alku eteni no-
peasti ja Simo ja neljä muuta jäivät loukkuun Jous-
seilaan koko talvisodan ajaksi.

Elämää talvisodan aikana

Koonnut Markku Vauhkonen
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Simo 19 v oli ollut Orjansaaressa linnoitustöissä 
ja sai sieltä vapaata. Hänen tarkoituksensa oli tehdä 
marraskuun viimeisenä aamuna vielä kotitalonsa töitä 
Palkealassa. Palkeala alkoi olla jo tyhjä asukkaista mut-
ta kun sota alkoi, Simo vielä hääräsi hommissaan. Hän 
oli palaamassa kotiinsa, kun sotilaat kielsivät menon. 
Simo haki kuitenkin vaatteita ja tärkeitä papereita ja 
kävi naapurissa Sidoroffeilla katsomassa, onko talo 
tyhjä. Emäntä Anni Sidoroff ja 15 vuotias Jussi olivat 
vielä kotona. Simo lähti heidän kanssaan Joussein 
kylän suuntaan, mukaan otettiin lehmä ja vasikka. 

Palkeala oli jo tulessa ja Jousseilassa saavuttiin 
Jalometsän taloon, josta talon väki oli poistumassa.  

Jonkin ajan kuluttua talon emäntä Katri Jalometsä 
tuli hevosella takaisin Katri Painokankaan kanssa 
hakemaan ruokaa ja karjaa. Tykkitulta riitti iltaan 
saakka ja koko seurue päätti jäädä yöksi Jousseilaan 
ja lähteä vasta aamulla liikkeelle. 

Simo Pirnes ja Jussi Sidoroff kohtasivat aamulla 
ensiksi kymmenen venäläisen ratsumiehen kanssa, 
kun pojat olivat etsimässä lähitaloista muita suo-
malaisia. Pojat otettiin kiinni ja vietiin Palkealaan 
ja sieltä edelleen Lempaalan puolelle, jossa alkoivat 
kuulustelut. Seuraavana aamuna mentiin Raudun 
aseman luo, jossa kuulustelija osasi myös suomea. 
Aikansa kuulusteltuaan pojat saivat oleskeluluvat ja 
palasivat Jousseilaan katsomaan kuinka naisille oli 
käynyt. Jalometsän talo oli tyhjä mutta naiset löy-
tyivät perunakuopasta. Naiset olivat joutuneet myös 
kuulusteltaviksi mutta saaneet oleskeluluvat.

Ensimmäinen kuukausi meni perunakuopassa, etu-
linja oli melkoisen lähellä, kun armeijat ottivat yhteen 
läheisellä Taipaleen alueella, Suvantojärven rannoilla 
ja jäällä. Tykit jyskivät ja talo tärisi. Joulukuu oli 
epätoivon aikaa. Talo oli tien lähellä ja venäläisiä oli 
koko ajan tupa täynnä. Suomalaiset saivat puuttuvia 
ruokatarpeita kuten suolaa, sokeria ja ryynejä. Lisäksi 
he saivat hoitaa omaa karjaansa. Venäläiset hoitivat 
itse muissa taloissa sinne jäänyttä karjaa.   

Taipaleen rintamalinja oli lähimmillään noin vii-
den kilometrin päässä ja siellä käytiin yhtä maailman 

historian rajuimmista jalkaväkitaisteluista. Jousseilan 
lähistöllä oli paljon venäläisten tykistöasemia, Jous-
seilassa oli myös sotilassairaaloita ja sinne tuotiin 
jatkuvasti haavoittuneita venäläisiä. Haavoittuneiden 
valitus kuului Jalometsän talolle saakka.

Sairaalan toiminta oli suoraviivaista, vainajat hau-
dattiin aivan sairaalan lähelle joukkohautoihin.

Simo ja Jussi saivat liikkua melko vapaasti, kunhan 
lupapaperit olivat mukana. Sodan etenemisestä he 
saivat tietoa ja esimerkiksi Viipurin valloitus kerrot-
tiin heille heti. Samoin tieto rauhasta tuli Jousseilaan 
nopeasti.

Sodan päätyttyä heidät aiottiin viedä pois, mutta 
he saivat kuitenkin jäädä Jousseilaan. Sodan aikana 
venäläiset käyttivät naisia propagandaan, sillä eri puo-
lille suomalaisten asemia pudotettiin lentolehtisiä, 
jossa mummelit seisoivat Jalometsän talon portailla 
ja sanoivat, että heillä on hyvä olla ja pyysivät kaikkia 
sukulaisia tulemaan kotiin.

Rauhan tultua heitä pidettiin sotavankeina ja 
luovutettiin vasta kesäkuun puolivälissä virallisessa 
sotavankien vaihdossa. Jousseilan viiden henkilön 
lisäksi luovutettiin yksi vanhahko Länsi-Kannaksella 
sodan ajan viettänyt mies. Tiettävästi Kannaksella ei 
sodan aikana muita suomalaisia ollutkaan.

Takaisin kirjeisiin
Seuraava Anastasia Jalometsän kirje Vesilahdelta 
24.5.1940: Nasta kertoo laittaneensa Maria Sorvalille 
900 markkaa palkkana, kuten Fock määräsi.

Sitten Nasta siirtyy Haukivuoreen, Saksalaan. Ja 
kirjoittaa heti uuden kirjaan Fockille. 

26.5.1940: Muutettu Haukivuoren pitäjään. Jäljellä 
2 lehmää, jotka Nasta Jalometsä pyytää itselleen, koska 
eivät saaneet yhtään lehmää mukaan. Nasta lupaa 
maksaa myöhemmin lehmät ja hän kertoo myyvänsä 
Sonnin. Nasta kyselee Fockilta sonnin sukuselvitystä 
ja mistä se on ostettu. Näin sonnista saisi paremman 
hinnan. Lopuksi Nasta lähettää Fockille Palkealan 
kirkkoherralta Paavo Rajamolta terveisiä.

3.7.1940 Pieksämäellä, Pulliaisen kauppa: Pyhä-
järvellä olleet lehmät on myyty. Nasta kysyy, onko 
Fock antanut viljaa valtiolle ja saanut rahaa niistä ja 
muusta irtaimistosta vaikkapa kärryistä. Nasta pyytää 
valtakirjaa voidakseen hoitaa asiaa Fockin puolesta.

13.7.1940 Pieksämäki, Nasta kertoo, että Maanse-
län hevosista yksi on löytynyt Ypäjältä. Se on siellä 
Maria Engmanin nimellä, hevosen tunnukset: Rautu, 
Maanselän hovi nro 2381 S.K.P. 

Toinen hevonen on Pieksämäellä Nurmisella ja 
sille on ostaja. Nasta pyytää hinnoittelua ja ilmoitusta, 
jos se myydään. 

Viimeinen lenkki tähän kirjeenvaihtoon 
31.3.1941 Nummi, Leppäkorpi: 
Lehmät ovat meidän perheen luona.
Äiti tuli vasta keväällä.

Siinäpä sitä tarinaa Anastasia Jalometsän matkan 
varrelta. Anastasia kuoli Mäntyharjulla 3.6.2006. 
Aleksander Fock kuoli Haminassa 14.10.1941.

Anastasia Jalometsä, syntynyt Raudussa, Joussein kylässä 
24. 7. 1914. Kuva Rautulaisten lehti. Täytti 90 v vuonna 2004.
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Viime ja tänä vuonna on Kannak-
sen rajaseudun pitäjiin puolustusmi-
nisteriön toimesta ja valtion kustan-
nuksella rakennettu suojeluskuntata-
loja. Nämä talot ovat tarpeelliset ei 
yksistään suojeluskuntatoiminnan, 
vaan vakinaisen sotaväenkin työs-
kentelyn takia. On nimittäin huo-
mattava, että tällaisia suuria kes-
kustaloja näissä pitäjissä kaivataan 
suurien juhlien, taisteluharjoitusten 
y.m. sotilaallisten harjoitusten takia. 
On myöskin luonnollista, etteivät 
köyhät rajaseudun suojeluskunnat 
koskaan olisi pystyneet omin voimin 
tällaisia taloja rakennuttamaan ja  
kohtuutonta sitä niiltä olisi vaa-
tiakin, sillä kuitenkaan se korvaus, 

Käkisalmen sanomien 6.10.1934

jonka ne mahdollisesti olisivat saa-
neet kadetti- ja sotakorkeakoulujen, 
suurempien joukko-osastojen j.n.e. 
majailemisesta niissä, ei olisi kor-
vannut sitä velkataakan painoa, 
joka suojeluskuntain hartioille olisi 
uusien talojen valmistumisen kautta 
laskettu.

 Raudussa on tällainen  
 suojeluskuntatalo vasta  
 valmistunut.
Tosin sitä ei vielä ole luovutettu 
suojeluskunnan hallintaan, mutta 
siitä huolimatta voinemme sitä 
sanoa suojeluskunnan taloksi. Talo 
sijaitsee Leinikkälän järven koillis-
rannalla, luonnonihanalla paikalla 
petäjikkökankaalla, josta näköala 

Leinikkälän järvelle on silmää hive-
levä. Paikka sellaisenaan puolustus-
linjojemme takana on erinomainen, 
sillä siihen voidaan tarpeen tullen 
rakentaa urheilukenttä, hiihtomäki 
y.m. urheilullisia laitoksia. 

 Itse talo on Kannaksen  
 juhlataloista upein, 
yhdellä sanalla sanottuna. Se on hir-
sistä rakennettu ja kaksikerroksinen. 
Rakennustyöt pantiin alulle myö-
hään viime syksynä ja rakentajana 
toimi Oy. Pyramid ja rakennustöitä 
valvoi rakennusmestari Laitinen. 
Talo sisältää 12x20 m. laajan juh-
lasalin, 7,5x10 m. laajan näyttämön 
ja sitä paitsi on alakerroksessa 6x20 
metriä suuri ravintola, 6x8 metriä 

TALON ON RAKENNUTTANUT PUOLUSTUSMINISTERIÖ, MUTTA 
SUOJELUSKUNTA JOUTUNEE SEN SISUSTAMAAN.

Upea suojeluskuntatalo 
valmistunut Rautuun.

Kaksikerroksinen hirsitalo keskuslämmi-
tyksineen, 12x20m. suuruisine juhlasaleineen, 
7,5x10m suuruisine näyttämöineen

Talo sijaitsee Leinikkälän järven rannalla,

kauniilla paikalla.
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suuri keittiö, 6x18 metriä suuri 
sisäeteinen, jossa on myös vaattei-
den säilytyssuoja, 5x6 metriä suuri 
ulkoeteinen josta raput menevät 
yläkerrokseen, paikallispäällikön 
asunto, suojeluskunnan kanslia, 2  
huonetta ja pieni keittiö ynnä eräitä 
pikkuhuoneita. Yläkerroksessa on 
erinäisiä varastosuojia, kaksi huo-
neistoa upseerien majoitusta varten, 
vahtimestarin asunto, suuri aula ym. 

Tämä upea talo on tullut mak-
samaan noin 600,000 mk. Talo 
on varustettu keskuslämmityksellä 
sijaiten pannuhuone perustusker-
roksessa, mihin myös on muurattu 
lämpimän- ja kylmän pitävät liha-, 
maito- y.m. varastohuoneet. 

Siinä Käkisalmen sanomien tarkkaa selostusta suu-
resta hirsisestä harjoitustalosta. Harjoitustalo ei eh-
tinyt olla kuin viisi vuotta käytössä, kun se paloi tai 
poltettiin talvisodassa. Miten ja minä päivänä tuho 
tuli, se ei taida ihan selvää olla. Joka tapauksessa, kun 
suomalaiset palasivat Rautuun 1941 loppukesästä, 
harjoitustaloa ei enää ollut.

Tuo Käkisalmen sanomien lehtijuttu on mainio 
esittely talosta. Talo ehti olla kovassa käytössä. Valo-
kuvat ovat kuitenkin suhteellisen vähissä. Tein tuon 
taiton kaikkine krumeluureineen kuten alkuperäi-
nen Käkisalmen sanomien juttu oli taitettu. Neljää 
erilaista otsikkoa myöten, kuvatkin ovat samat ja 
samoin sijoitettu. 

Rakentamisesta
Puolustusvoimat tarvitsivat kunnollisen paikan jo-
kavuotisille harjoituksille ja niinpä talo aikoinaan 
tehtiin. Raudun suojeluskunta oli ehtinyt suunnitella 
taloa jo Sunikkalaan, lähelle asemaa, mutta hanke 
pysäytettiin, kun puolustusvoimat ottivat ohjat 
käsiinsä.

Tässä ote Raudun suojeluskunnan paikallispääl-
likkö Kustaa Loukolan haastattelusta vuonna 1933: 

Millä kannalla on Raudun suojeluskunnan talo-
hanke nykyisin?

Niin kuin jo aikaisemmin on kerrottu, osti Raudun suoje-
luskunta aikoinaan Raudun aseman ja kirkonkylän väliltä 
Sunikkalasta 11 hehtaaria käsittävän kenttäalueen 25,000 
markan hinnasta. Tälle alueelle oli tarkoitus rakentaa suo-
jeluskuntatalo sekä urheilukenttä ja ravirata, viimemainittu 
yhdessä paikallisen hevosystäväin seuran kanssa. Maatalous-
ministeriön välityksellä hankittiin Veikkolan kruununpuistosta 
suojeluskuntataloa varten 600 runkoa ja veistettiin niistä 2500 
juoksumetriä hirttä. Näin olikin talohankkeemme päässyt 

Talo on vielä, kuten sanottu, 
valtion ja urakoitsijayhtiön hallus-
sa, mutta se luovutettaneen kohta 
Raudun suojeluskunnan hallintaan. 
Suojeluskunnan tehtäväksi jäänee 
sisustaa se. Yksistään tämä sisus-
tustyö vaatii suuria kustannuksia ja 
suojeluskunnalla tulee olemaan täysi 
työ varojen hankkimisessa siihenkin. 
Toivomme kuitenkin, että Raudun 
rajakansa jaksaa tämän uhrauksen 
kantaa. Onhan heitä nyt kannusta-
massa toimintaan tämä upea talo, 
josta suojeluskuntatoiminta saanee 
yhä voimakkaampaa virikettä.

Raudun sankaripatsas

Harjoitustalo Leinikylässä

Karttasuurennos, jossa on lyijykynällä piirretty harjoitusta-
lon sijainti, ympyröin kohdan. Paikka ei ole tarkka mutta 
hyvän vinkin se kyllä antaa. Kuva MV

hyvään alkuun, mutta kun puolustuslaitos tämän vuoden 
vaihteessa siirtyi aluejärjestelmän kannalle, vaikutti se, että 
talohankkeemme on toistaiseksi täytynyt jättää avoimeksi. 

Aluejärjestelmä nimittäin edellyttää, että puolustuslaitos 
rakennuttaa Rautuun tarpeellisen rakennuksen kerran vuodessa 
pidettäviä reserviharjoituksia varten. Luonnollisinta tietysti 
olisi yhdistää suojeluskuntatalohanke tähän, sillä suojeluskun-
tahan voisi taloa käyttää suurimman osan vuodesta.

Olemmekin olleet neuvotteluissa talokysymyksestä puo-
lustuslaitoksen kanssa, mutta nykyinen maa-alueemme on 
valitettavasti puolustuslinjalla, niin että sille rakennettava 
talo joutuisi puolustuslinjan eteen. Näin ollen olemme jääneet 
toistaiseksi odottavalle kannalle ja rakennustarpeemme olemme 
varastoineet.  

Näin siis Kustaa Loukola vuotta ennen talon valmis-
tumista Leinikylään. 

Talon paikka on hieman vielä hakusessa mutta noi-
ta vinkkejä alkaa olla sen verran paljon, että varmasti 
kivijalka ja kellarikin löytyy. Alueella on rakennuksia 
ja pihoihin pääseminen voi olla hankalaa.  Milloin-
han tuonne Rautuun taas pääsee? 

Markku Vauhkonen
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Mauno Hännikäinen, 
kaatui kohta kuvan 
ottamisen jälkeen, 
Jussi Saarinen ja Toi-
vo Monto 1941. Kuvat 
Rautulaisten lehti

Tässäpä hieman taustaa Toivo Aleksanterin elämästä:

Hän syntyi Anna-Maria ja Paavo Monton en-
simmäisenä lapsena kymmenpäisen lapsikatraaseen 
Raudun Potkelaan Monnonmäelle 1.7.1917

Topi osallistui jo talvisotaan 6. rajakomppanian 
hiihtojoukkueessa luutnantti, Valo Mäkelä komp-
panian päällikkönä Teuvo Kuparisen toimittaman 
kirjan mukaan: 6. Rajakomppania; Isäni talvisota 
8.10.1939 - 20.4.1940 Raudussa, Sakkolassa ja Vuok-
selassa.

Talvisodasta Topi selvisi vammoitta. Jatkosodassa 
Topia hieman kraappaisi Salmissa, mutta se oli kovin 
vähäinen nirhaisu. Jatkosodassa hän palveli JR 22 
kuten alkuajan myös nuorempi veljensä Arvi Mon-
to, kirjoittajan isä. Arvi Monto hakeutui sittemmin 
Lauri Albin Kokon 17.div. sissi-osastoon. Molem-
mat rytinät pienellä nirhaisulla, mutta sitten Topi 
hakeutui rajavartioston palvelukseen. Siitä sitten 
hän kertoo itse:

- Molemmat jalat (jalkaterät) tuhoituivat, jalkoja 
jouduttiin amputoimaan pala palat, kunnes sitten 
se viimeinen amputaatio vei molemmat jalat nivus-
taipeesta. Samoin kädet vammautuivat, toinen käsi 
oli jäykistetty, ja toisen liikerata oli hyvin rajallinen.

Topi asui äitinsä kanssa Valkealan Kirjokiven 
Hevosojan kylässä, jonne heille osoitettiin uusi 
evakkopaikka.

Ensimmäinen evakkopaikka oli Joutsan Pekkasten 
kylässä, tämän tilan he jättivät, kun Hersalon mie-
het vapauttivat Raudun. Uusi asevelitalo rakentui 
asevelitalkoilla, rakentamisesta on jopa valokuva. 
Mutta sitten noin 2 vuoden jälkeen tuli uusi evak-
ko kesäkuussa 1944, tämä taival päättyi Valkealan 
Kirjokiveen.

Topilla oli ankaria särkyjä amputoidussa jaloissa, 
hän joutui käyttämään ajoittain jopa morfiinia. 
Proteesit eivät olleet parhaat mahdolliset.

Mutta Topi oli sitkeä mies, hän viljeli pientä maati-
laansa. Kari Saarenpää ihmetteli kovasti sitä, kuinka 
ylipäätään Topi pääsi Pikku-Valmetinsa kuskinpukille 
ja teki kaikki peltotyöt, niin vammaisena kun oli. 
Kädetkin liikkuivat vain ranteista. 

Hänellä oli myös moottoripyörä MZ 125. Sen Topi 
sai moottoripyörä- ja autoverosta vapaana. Sisua tar-
vitaan myös siihen, että hän toimi Kouvolassa teol-
lisuusvarijana öisin, siis illalla junaan ja Kouvolaan. 
Yö töissä ja sitten aamujunalla takaisin Kirjokiveen, 
pienet torkut ja sitten maa- ja metsätöihin!

Anna-Maria äiti kuoli 30.12.1968, Topi jäi yksin 
asumaan Kirjokiveen. Elo oli hyvin työlästä tämä 
invaliditeetin vuoksi, samoin herkullinen kohde 
rosvoille, mutta Topi oli hyvin varautunut. Topi nuk-
kui iso ladattu pistooli tyynyn alla. Ei tosin koskaan 
joutunut asetta esiin ottamaan.

Mutta kyllä vain Topi putsattiin, kaksi kodinhoita-
jaa tekivät tempun. Toinen pesi ja putsasi, ja toinen 
etsi rahat. Ja kyllä sitten jäivät teostaan kiinni, niin 
loppui se pesu ja puuni.

Lähinaapuri Kari Saarenpää kävi melko usein To-
pia jututtamassa sekä auttelemassa elossa, josta on 
annettava iso kiitos. Sitten kun Kari joutuu Pyhän 
Pietarin eteen ja Pietari kysyy mitä olet tehnyt lä-
himmäisesi hyväksi, niin Kari voi hyvin sanoa, että 
autoin muuan Toivo Monto nimistä miestä.

Toki kyllä Topista huolta kantoi hänen veljensä 
Vilho (Ville) ja hänen vaimonsa Helli ja lapset Mark-
ku ja Riitta auttoivat minkä jaksoivat.

Ville sai sitten pitkien keskustelujen seurauksena 
Topin pään käännettyä niin, että haetaan paikkaa 
Kauniaisten sotavammasairaalasta ja niin sitten 
Topi muutti Kauniaisiin, jossa oli ammattitaitoinen 
henkilökunta avustamassa elossa.

Se vieläkin korpeaa, kun Topi haki sähköavusteista 
pyörätuolia, niin valtiolla ei ollut siihen varjoja, vaan 
Topi osti sen omillaan.

Vaikka Topi oli pahasti vammautunut, niin pää 
pelasi viimeiseen hetkeen asti hyvin, hän kävi usein 
Vermossa raveissa, kyyti invataksilla ja liikkuminen 
motorisoidulla pyörätuolilla.

Topi sai kutsun myös linnan itsenäisyyspäivän 
juhliin 80 - luvulla ja osallistui myös.

Toivo nukkui pois Kauniaisissa 24.3. 1988 ja hänet 
on haudattu sukuhautaan Valkealan Mäntysaareen.

Toivo Monto

Seppo Monto
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Onnittelemme

90 vuotta 2.12.2020

Pekka Partanen
Pekka syntyi Raudun Orjansaaren kylässä Liisa ja 
Matti Partasen nuorimpana lapsena. Varhaislapsuu-
tensa hän vietti onnellisena maalaistalon kasvattina. 
Orjansaaren kansakoulua hän kävi vuoden 1939 syk-
syyn saakka. Lokakuun puolivälin paikkeilla luokan 
opettaja ilmoitti, että koulu loppuu. Valtiovallalta oli 
tullut kehotus naisten, lasten ja vanhusten evakuoi-
misesta Keski-Suomeen. Koti oli kuuden kilometrin 
päässä Neuvostoliiton rajasta ja sieltä tulevaa hyök-
käystä pelättiin.

Evakkojuna kuljetti Partasen perheen äidin ja 
kolme lasta Pieksämäelle. Sieltä perhe sijoittui syr-
jäkylän pieneen taloon. Vähän ennen talvisodan 
alkua he muuttivat Jäppilään ja olivat siellä evakossa 
syyskuulle 1940 saakka. Perhe pääsi muuttamaan 
omaan kotiin, kun Liisa ja Matti Partanen ostivat 
Joroisista maatilan. 

Koti-Karjalaan perhe palasi, kun Rautu uudessa 
sodassa vallattiin takaisin. Sieltä tuli parin vuoden 
päästä 1944 äkkilähtö sotaa pakoon. Palattiin Jorois-
ten maatilalle ja siellä alkoivat uuden elämän työt. 
Rakennettiin uudet rakennukset, tehtiin tiet uuteen 
kuntoon ja raivattiin viljelysmaita.

Kotitilalla työskenteli kolme poikaa ja niin Pek-
ka hakeutui poliisikouluun. Helsingistä hän meni 
poliisiksi Kuopioon, sieltä noin kolmeksi vuodeksi 
Keiteleelle ja 1960 Rautalammille, jossa palveli vii-
meiset 29 vuotta jääden 1.1.1989 täysin palvelleena 
ylikonstaapelin virasta eläkkeelle.

Pekka muutti vaimonsa kanssa eläkepäiviksi 
Helsingin Laajasaloon kerrostaloon. Kesät kuluivat 
Rautalammin kesämökillä. Hyväkuntoisena pap-
pana Pekalle ovat Laajasalon ihanat lenkkipolut ja 
merenrannat tulleet tutuiksi. Vielä nytkin hän saa 
päivittäin niistä hyvää kuntoa, elämän virtaa, iloa 
ja reippautta.

Pekan lapset Leena ja Taina

Isännän viiri 

hinta 50 euroa+ postikulut

Tilaukset:

pitajaseura@rautu.fi

 puh. 044 925 9765
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Ystävälle, lapsille

Joululahjaksi Rautulaisten lehti

Lehti ilmestyy 6 kertaa vuodessa. 

Vuosikerran hinta 30 euroa

Tilaaja on samalla myös
Rautulaisten pitäjäseuran jäsen

Tilaukset Veijo Moilanen, sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

puhelin  040 848 2759

Kutsu 

Rautuseura ry:n syyskokoukseen 7.1.2021 

Karjalatalon Laatokka saliin klo 18. 

Käsitellään syyskokousasiat ja käsitellään sääntömuutos toisen kerran. 
Toivottavasti ei tule esteitä kokouksen pitämiseen. 

Tervetuloa
        Hallitus

Rautulaisten pitäjäseuran puurojuhla

Mikkelin Upseerikerholla

12.12.2020 klo 12-16

on peruttu 
pahentuvan koronatilanteen vuoksi.
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Vielä ehtii pukinkonttiin rautulaisia 
tuotteita:

Leinihovin salaisuus  
15 e

Raudun historia  
38 e

 Rautu ja Rautulai-
set III 25 e

Vehmaisten kyläkirja    
30 e

6. Rajakomppania               
20 e 

Rautu teepaita    
15 e

Toimituksiin lisätään 
postikulut

Tilaukset:

pitajaseura@rautu.fi

 puh. 044 925 9765

Tuubihuivi  7 e

Suvannon seutu 1917-21
30 e
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Surunviestit

Sokolov, Aleksandr Nikolajevits 
14.7.1946 - 12.10.2020.

Raudun, nykyisen Sosnovon, entinen kunnanjohtaja 
on poissa. Tutustuin Aleksanteriin ystävyyskuntatoi-
minnan yhteydessä. Hän oli aina hyvin ystävällinen 
ja asiallinen. Hän otti meidät aina avosylin vastaan, 
kun poikkesimme hänen toimistossaan ohimennen 
tai varta vasten asioilla. 

Kaksi kertaa Sokolov ehti käydä ystävyyskunta-
vieraanamme ensin Lempäälässä ja toisen kerran 
Punkalaitumella. Hän oli aikaisemminkin käynyt 
Suomessa. Hän kertoi joskus olleensa Mynämäellä 
ja yöpyneensä poliisin luona. Paikallinen poliisi oli 

ottanut Aleksanterin kanssa vodkaa illalla vähän 
normaalia enemmän eikä uskaltanut lähteä aamulla 
autolla liikenteeseen. 

 - En ymmärrä, mitä poliisi pelkäsi. Eiväthän po-
liisit voi koskaan jäädä kiinni rattijuopumuksesta, 
ihmetteli Sokolov. 

Erään kerran vietimme pienellä porukalla iltaa 
Sokolovin kotona Leinikylänjärven rannassa. Nau-
timme Aleksanterin vieraanvaraisuudesta myöhään 
alkuyöhön ja mietimme, mistä saisimme taksin pääs-
täksemme takaisin Sakkolan Kiviniemeen. Aleksandr 
tarjoutui viemään meidät hotellille omalla autollaan. 
Ihmettelin matkalla, miten hän uskaltaa ajaa autolla, 
vaikka oli ottanut vodkaa saamaan tahtiin kuin me 
muutkin. 

 - Ei ole mitään hätää. Kaikki miliisit tuntevat 
minut täällä Käkisalmen alueella, mutta Viipurin 
alueelle en uskalla lähteä, tuumi isäntämme. 

Usein pohdimme yhdessä maailman menoa 
keskustelimme politiikastakin. Silloin, kun Tarja 
Halonen vuonna 2000 valittiin Suomen presiden-
tiksi Aleksandr tuumi, että eikö Esko Aho olisi ollut 
parempi vaihtoehto.

 - Olisi Aho ollut minunkin mielestäni parempi 
vaihtoehto, mutta meillä on demokratia, naures-
kelin. 

Joskus meille tuli puhetta Suomen ja Neuvosto-
liiton välisistä sodista sekä tsuhna- ja ryssävihasta. 
Päädyimme Aleksanterin kanssa yhteiseen näkemyk-
seen: Miksi me pienet ihmiset vihaisimme toisiam-
me, kun toisen suku pakotettiin lähtemään alueelta 
ja toisen suku pakotettiin sinne muuttamaan.  

Aleksanteri opetti minulle paljon venäläisistä ta-
voista ja etikettisäännöistä. Kerran Aleksandr tarjosi 
meille lounaan Maaselän ravintolassa. Mukanamme 
oli pari kokematonta Karjalan kävijää, jotka saivat 
kokemuksen venäläisestä vieraanvaraisuudesta. Pojat 
siemaisivat ensimmäiseksi vodkalasinsa tyhjiksi ja 
saivat tietysti heti täydennystä. Sen jälkeen he söivät 
kiireesti koko annoksensa loppuun ja Sokolov tilasi 
pojille uudet annokset. 

 - Emme me jaksa näitä toisia annoksia syödä, 
miettivät pojat.

 - Kyllä teidän pitää nyt nekin syödä, jos ei muuten 
niin kohteliaisuudesta, mutta älkää syökö ihan kaik-
kea. Venäjällä on käsitys, että vieras jää nälkäiseksi, 
jos hän syö lautasensa tyhjäksi, opastin poikia. 

Viimeisen kerran tapasin Aleksanterin pari vuotta 
sitten, kun veimme hänelle kutsun saapua Kivinie-
messä pidettäviin Sakkola juhliin. Hän oli iloisen 
hämmästynyt, että kutsuimme hänet juhliimme, 
vaikkei hän ollut enää virassa. Juhliin jo harmaan-
tunut ja sairauden heikentämä ystävämme ei kui-
tenkaan saapunut. 

Hannu J. Paukku, Sakkola säätiön hallintoneu-
voston puheenjohtaja.
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Yhteystietoja

Pekka Päiviö Loponen
s. 26.4.1964 Haukivuorella
k. 24.8.2020 Riihimäellä

Olemme saattaneet pikkuveljemme, perheemme kuopuksen vii-
meiselle matkalle. On aika muistella menneitä vuosia…

Olin viisivuotias kun Pekka syntyi. Koska isot veljet, Ahti ja 
Markku olivat jo isän apuna pelto- ja metsätöissä, lapsenlikan 
vastuullinen tehtävä lankesi luonnostaan minulle. Sain isältä ja 
äidiltä varmaan useitakin ohjeita, mutta kaksi niistä on jäänyt 
pysyvästi mieleen: Pekasta on pidettävä huolta, ja radalle ei saa 
päästää. Tätä ohjeistusta yritin parhaan kykyni mukaan nou-
dattaa. 

Maatilalla Pitkäahossa riitti töitä kaikille. Vanhemmilla ei äidin 
kertoman mukaan ollut aikaa kasvattaa meitä, me vain kasvoim-
me omia aikojamme. Olimme Pekan kanssa koko ajan yhdessä, 
keksimme omat ajanvietteet, kuljimme paljon metsissä ja raken-
simme sinne leikkipaikkoja. Talvisin teimme hiihtoretkiä, otimme 
pieneen reppuun voileivät ja suksimme lähimetsään syömään. 
Sunnuntaiohjelmaan kuului koko lapsuusajan pyhäkoulu, jota 
naapurin täti ja joskus meidän äitikin piti. Pyhäkoulun jälkeen 
leikittiin kavereiden kanssa tai jäätiin katsomaan televisiosta 
Tarzania, Pekkaa ja Pätkää tai Buster Keatonin mykkäfilmejä. 

70-luvun alussa muutimme Riihimäelle, jossa Pekka asui suu-
rimman osan elämästään. 90-luvun puolivälissä elämä kuljetti 
hänet kymmeneksi vuodeksi takaisin Mikkeliin, lähelle lapsuus-
maisemia. Sieltä hän palasi Riihimäelle kotitaloon pitämään 
huolta äidistä. Pekka nautti kaikenlaisesta ulkona puuhastelusta, 
teki vastoja ja halkoja, lämmitti saunaa, kasvatti perunoita ja kävi 
marjastamassa. Muistamme hänet puumiehenä, taitelijana, joka 
näki millaisia tarve-esineitä oli erilaisten oksien sisällä ja miten ne 
sai esiin vuolemalla ylimääräiset kerrokset pois. Monella meistä 
perheenjäsenistä on Pekan tekemä voiveitsi tai ergonomisesti 
oikein muotoiltu puinen puuronhämmennyslasta. 

Pekka oli sielultaan ja mieleltään rautulainen. Hän kävi muu-
tamilla kotiseutumatkoilla, ja oli aina hengessä mukana minun 
matkoillani. Hän ymmärsi täydellisesti ilman selityksiä millaisia 
tuntemuksia käynnit isän kotipaikalla minussa herättivät. Viimei-
sen Raudun reissunsa Pekka teki kesällä 2014 meidän Markun 
kanssa. Pojilla oli kaikesta päätellen hauska ja antoisa matka, josta 
riitti kertomista pitkäksi aikaa. Erityisen riemukas hetki Pekalle 
tuntui olevan se, kun hän pyysi Kiviniemen kaupassa myyjältä 
”pitskoi”, ja sai sitä mitä tilasi. 

Oma koti oli Pekalle tärkeä paikka, jossa hän viihtyi ja jossa 
hän myös kohtasi maallisen matkansa pään. 

Surun ja ikävän keskellä olemme kiitollisia siitä ajasta, jonka 
saimme viettää Pekan kanssa. Toivomme lempeitä tuulia niiden 
isojen siipien alle, jotka häntä nyt kantavat.

Riitta Henttonen

 

Oikeat vastaukset:
1. B, liikenne alkoi vasta 1944 ja muutama juna ehti käydä Raudussa.
2. C, entinen pappila muutettiin kunnalliskodiksi
3. A
4. A
5. A, manerkka on maitohinkki, kuksinat on maitotonkka

6. A, setakka on kyytiin otettu henkilö, kulassi 
on salakauppias ja sorokoska on pirtupullo
7. A
8. A
9. B
10. A
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