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Takerrunko
menneisyyteen?
Jo lapsuuteni kodissa sekä isovanhempien luona opittuun tapaan kuuntelen
kotona ollessani jumalanpalveluksen radiosta, näin tehtiin meillä ennen,
pyhittäen lepopäivä ja omalta osaltani olen näin tehnyt sunnuntaisin kotona
ollessani. Ei mistään pakosta vaan siitä, että se antaa minulle turvallisuuden
tunteen eletystä elämästä ja lapsuudesta.
26.7 saarnassaan pappi totesi, ettei ihmisen pidä jäädä kiinni menneisyyteen, vaan päästää irti menneestä ja katsoa tulevaisuuteen. Jäin miettimään.
Näin varmasti on ainakin niiltä osin, jos ajattelee elämänsä aikana tehtyjä
vääriä valintoja. Varmasti meillä useimmalla on menneisyydessä asioita,
jotka tekisi toisin mikäli paluu niihin olisi mahdollista. Ehkä niihin asioihin
itsensä syyllistäminen on turhaa ja kannattaakin olla armollinen itselleen
ja pyrkiä eteenpäin.
Onko sitten Karjalaan takertuminen väärin? Pitäisikö siitäkin päästää
irti? Menneisyydestä irti päästäminen itselläni ainakin Karjalan kohdalla
on mahdotonta. Elän ja olen koko aikuisiän elänyt Karjalasta ja Karjalalle.
Enkä koe olevani ainut, yksinkertaisesti meillä ei ole siihen mahdollisuuttakaan ja vielä vähemmän halua. Karjala on osa identiteettiämme mitä
haluamme siirtää jälkipolville. Se on myös menneisyyden kunnioittamista
esivanhempiamme kohtaan. Kuinka voisimmekaan jättää Suomen maineikkaamman maakunnan unholaan.
Olkoon kuka mitä mieltä tahojaa, mut täs asjas mie takerru menneisyytee,
olkuo sit hyväs tai pahast.
Lehdessämme on juttuu Raudun sainoist yhtenä rajan kulttuurista. Issäin
äijä Antti Paksu ol yks pitäjän kuuluisista nikittelijöistä. Mummoin kerto,
jot erräänä uamun Antti otti miun issäin Arvin kerallie kirkol sainoihi. Tul
ilta kymmene eikä höit kuulunt takasi. Mummoin lähti etsimää, ja siin hovin
kulmil hyö tulliitkii vastaa. Eihä mummo uskaltant apeltaa mitenkää kyssyy,
jot mite työ näi kauva viivyittä.
Arvilt hää sit kysy, jot mite se äijä näi kauva viipy laps keral? Eik siul käynt
aika pikäks? Arvi vastas jot eihä miul mittää hättää olt, äijä rynttys saijuu ja
ost miul litessii...(karamelleja)
Antti ol jatkant matkaa ja Lopose pojat olliit kyntämäs. Heil ol olt jo pöytäviinaa. Hyö huusiit Antil, jot tule ryypyl. Antti otti hörpyt ja kasso putelii
ja totes: jot ihmeaine ko se tekköö nii metka olon syvänallaa...
Hyvät ystävät. Olemme päättäneet pitää 22.-23. 8. Pitäjäjuhlat täällä Mikkelissä, yhdessä Mikkelin Karjalaisten kanssa, samalla se on myöskin Kaiken
kansan karjalainen päivä -tapahtuma.
Mikkelin Karjalaiset täyttää tänä vuonna 80 v. Juhlaohjelma on lehdessä
aikatauluineen, erillisenä ilmoituksena. Muistoloin Ilta rautulaisille järjestetään upseerikerholla.
Huomioittehan että mikäli virusepidemia aiheuttaa uusia rajoitteita, niin
joudumme huomioimaan sen.
Tapaamissi, mikäli se on mahdollista...
Nikitellään :) t. Markku
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Markku Vauhkonen

Kiviniemen markkinoilla
Kun Käkisalmen markkinoilta ennen sotia
väärän vitosen isä toi kotia.
Sanoi, että raha meille onnen suo,
rikkautta, rakkautta pirttiin tuo…
Näin menee Veikko Lavin sanat Väärä vitonen
laulussa. Käkisalmen markkinat olivat käsite ja se
oli kuuluisa tapahtuma Kannaksella. Rautulaiset
pääsivät paljon lähempänä Kiviniemessä markkinatunnelmaan, jossa pidettiin markkinoita kaksi kertaa
vuodessa alkaen 1919. Ja laulukin on sävelletty mutta
esitystä ei vielä ole kuulunut.

Johan on markkinat
”Oli markkinat ja täynnä kadut. Oli kansaa, kalua,
sirkukset, elävätkuvat ja sitten se ihmeellinen hyrrä,
karuselli. Painimestareitakin.” kertoo Kiviniemen
markkinoista Karjalan Aamulehti 1921.
Väliotsikon sanonta lienee tullut aiheesta ja tuon
ajan markkinameininki on ollut varsin riehakasta,
kun lueskelee vanhoja sanomalehtiä. Vuoden 1922
syysmarkkinoista kertoo Käkisalmen sanomat, että
tällä kertaa markkinat vihdoinkin sujuivat moitteettomasti. Uusi paikka Kesäajorata OY:n kuuden
hehtaarin lankkuaidalla aidatulla alueella saatiin
järjestyksen suhteen pysymään kunnossa.
Lehteen kirjoittanut Markkinamies toteaa Käkisalmen sanomien olleen syypää jatkuvaan mustamaalaamiseen Kiviniemen markkinoita kohtaan: ”Sen
mielestä ei näet koskaan vielä ole mitään hyvää ollut
koko Kiviniemen markkinoissa. Aikaa sitte se on alkanut
Kiviniemen markkinain ruumisvirttä mojottaa, milloin
minkälaisilla tekosyillä ja suuri pelko sydämessä, että
joskon vain tuokin lapsi siellä Kiviniemessä kehittyy ja
varttuu, niin pian se Kiviniemi liikenteen suuruudessa
ponnahtaa sivu vanhasta harmaasta Käkisalmesta.”
Naapurikateuden piikkiin Markkinamies siis aikaisemmat arvostelut pistää.
Mitäs siellä sitten aiemmin oli? Aikaisemmin
”ryteiköissä ja rämeiköissä” pidetyt markkinat olivat
olleet varsinaiset riekkujaiset ja viinaa kului. Saman
vuoden kevätmarkkinoista 1922 kirjoitetaan näin:
”Kiviniemen markkinat muodostuvat siveelliseksi turmelukseksi koko paikkakunnalle. Yleisöä oli tullut erittäin
runsaasti läheltä ja kaukaa. Varsinaisia markkinahuijareita oli tullut sadoittain Viipurista ja Helsingistä asti.
Viinakauppiaita, korttihuijareita ja huonomaineisia naisia oli markkinoilla lukuisasti luvattomia ammattejaan
harjoittamassa. Sirkuksia, povareita ja kaikenlaisien
ala-arvoisten rihkamain kaupustelijoita oli kymmenittäin. Kotiteollisuutta ja eläimiä, joiden kauppa varten
markkinat ovat olevinaan, ei ollut kuin nimeksi.”
Kevätmarkkinat pidettiin laivarannan ja osuuskaupan välisen maantien varrelle ja järjestyksen

Kiviniemen markkinoilla 1938.
Vas: Palkealasta Jussi Sidoroff, Johannes Nuija, sisarukset
Lempi ja Maija Loponen, edessä Maikki Karrela ja takana
oikealla veljensä Niilo Karrela. Karrelat ovat Pyhäjärveltä.
Kuva Pitäjäseura.
pito oli mahdotonta. Niinpä läheiset metsät olivat
”täynnä viinakauppiaita ja muita luvattoman ammatin harjoittajia.”
Samassa lehdessä on myös uutinen, että Pyhäjärvellä oli otettu markkinoita edeltävänä päivänä sinne
matkalla olleilta pirtutrokareilta 10 pulloa ja kaksi
kanisteria virolaista pirtua. Miesten nimiä ei mainita.

Rautulainen näkökulma
Niilo Karrela kirjoittaa Rautulaisten lehdessä Kiviniemen markkinameiningistä vuonna 1938:
”Kiviniemessä oli joka vuosi kevät- ja syysmarkkinat,
rautulaiset kävivät ahkerasti niissä. Kaikki olivat menossa markkinoille, liekö markkinapäivinä kotiin jääneet
muut kuin lapset ja vanhukset. Markkinameininki oli
silloin Kiviniemessä karnevaalimeininkiä. Siellä oli
hevos-, vaate,- ym. kauppiaiden lisäksi viihde- ja huvipuolikin. Rautulaiset olivat tässä omavaraisia: Raudun
viihde- ja huumorimies Jussi Pappinen oli aina harmonikkoineen mukana. Paitsi se, että hän oli Kannaksen
parhaita harmonikan soittajia, oli hän vertaansa vailla
oleva humoristi. Jussi soitti ja jutteli hauskoja juttuja
saman aikaisesti ilman että se olisi tahtia haitannut,
eikä Jussin ympäriltä yleisöä puuttunut. Väliajoillakin
juttua piisasi.”
Sakkolan Kiviniemen markkinat olivat seudun
suurtapahtuma ja markkinaheilaakin aina etsittiin.
Vanhalla pyöränrisalla jos markkinoille meni, ei
heilarintamalla tapahtunut mitään mutta kun liinakkotammalla hurautti paikalle, lykky oli jo paljon
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parempi, kertoo Niilo.
Meno on ollut melko railakasta, ainakin rivien
välistä voi Niilon kertomusta siten tulkita. Markkinoiden yhteydessä tanssittiin ja ne humut olivat
Röykkylässä, paikallisen Työväen yhdistyksen tiloissa. ”Syksyisin ja keväisin Kiviniemen markkinoiden
aikaiset markkinatanssit olivat tungokseen asti täynnä
huvittelun haluisia markkinavieraita”, kertoo Sakkola.
fi sivusto.
Rautulaiset kävivät markkinoilla ahkerasti.
Markkinakuvia on jonkin verran säilynyt, koska
markkinoilla oli valokuvaajia, jotka maksua vastaan
kuvasivat ryhmissä ja erikseen lavasteen edessä
poseeraavia. Kiviniemen markkinoilla tutustuttiin
myös siveellisemmin toiseen sukupuoleen, ostettiin
kihloja ja luotiin pysyviä suhteita. Kaiken kaikkiaan
merkittävä tapahtuma.

Riita markkinapaikasta
Vuoden 1925 aikaan kinasteltiin Kiviniemessä, missä
markkinat pidettäisiin, toinen puoli oli sitä mieltä,
että markkinat pitää olla kosken pohjoispuolella ja
toinen tietysti eteläpuolella.
Eräillä syysmarkkinoilla oli sattunut niin, että
kosken pohjoispuoliset olivat varanneet markkinapaikan aseman läheisiltä pelloilta ja eteläpuoliset
olivat vuokranneet paikaksi kilpa-ajoradan.
Markkinamiehet tulivat ja asettuivat ensin
pohjoispuolelle, mutta kun kaupanteko ei oikein
sujunut, muuttivat kilpa-ajoradalle. Tuon episodin
jälkeen kilpa-ajorata vakiintui markkinapaikaksi.
Kilpa-ajorata sijaitsi Röykkylään menevän tien alkupäässä, heti junaradan itäpuolella.
Ongelmia alkoi sitten syntyä puolestaan siitä,
että Kiviniemen asemalta kilpa-ajoradalle oli kolme
kilometriä matkaa, joten kaupustelijoille ja yleisölle tuli kalliiksi tuon välin kulkeminen, varsinkin
jos kauppatavaraa tuotiin junan avulla paljonkin.
Sakkolan isäntämiehet vastaavasti saivat lisäansioita rahtaamisessa, mutta sekin loppui kun ”kaiken
maailman auton omistajat olivat saaneet tietoonsa
tämän epäkohdan ja kiirehtivät tarjoamaan palvelustaan Kiviniemen kaupunkiin saapuvalle markkinarahvaalle.”
”Sepä vasta oli pörinää, kun puolensataa autoa huristaa pitkin kapeaa maantietä!” pakinoi Timo aikanaan
Käkisalmen sanomissa. Rumihia ei kuitenkaan tullut,
vaikka poliisinkin avulla ruuhkia selviteltiin. Tuliko
rumihia sitten viinan avulla, siihen Timo vihjaa:
”Mutta se viina olikin pääasia, viina ja naiset. Sitä tavaraa oli markkinoilla niin runsaasti, että vaikka poliisi ja
sotilaspatrullit alinomaa rahtasivat humalaisia putkaan,
joksi oli saatu kauppias Koppasen perunakellari, niin
sittenkään ei niistä saatu loppua.”
Koppasen kivikellarista pakinoitsia Timo saa mukavan mietteen: -Viinaa on tähän saakka sanottu
Viron perunoiksi, nyt saa humalaisia sanoa Koppasen
perunoiksi.
Sen verran noiden markkinoiden aikaan sattui
vahinkoa, että ”Koirasen auto hyppäsi Saijejokeen,

jossa sattumuksessa Valkjärven neitoset katkoivat luitaan ja repivät lihaksiaan.” Tuon ajan lehtien tyyliin
tapaus selostettiin varsin tarkasti ja kaikki saivat tietää, kuka ajoi, ketkä olivat kyydissä ja keneltä katkesi
mikäkin luu. Muun muassa Toivo Tuokko Sakkolan
Petäjärveltä sai takalihaksiinsa vaikeita haavoja.
Kevätmarkkinoiden jälkeen seutu rauhoittui ja
jäätiin odottamaan syysmarkkinoita.

Markkinajenkka
Olavi Huuska on säveltänyt aikanaan Kiviniemen
markkinoilla -jenkan. Olavi Huuska syntyi 1916 Sakkolassa, Viiksanlahdessa, lähellä Kiviniemeä. Hänen
sanotaan saaneen syntymälahjanaan absoluuttisen
sävelkorvan ja polttavan halun oppia soittamaan. Jo
12 vuotiaana hän Kiviniemen kasarmilla läpäisi armeijan soitto-oppilaskokeen. Sodan jälkeen Huuska
erosi armeijan soittokunnasta ja jatkoi muusikon ja
säveltäjän uraa.
Ennen sotia Huuska kuului armeijan soittajista
koottuun Hottipojat nimiseen orkesteriin ja he
vapaa-ajallaan kiersivät lähiseudun tanssipaikoissa.
Sittemmin 1940 luvun lopulla Olavi Huuskan yhtye
oli tuttu levytysstudioissa ja niihin aikoihin ilmestyi
tiuhaan tahtiin Huuskan omia sävellyksiä. Esimerkiksi Kalajoen Kaisa, Pisaroita, Capriccio, Kaikkihan
se jenkantahti valloittaa jne.
Olavi Huuska työskenteli Reino Helismaan
kanssa ja silloin syntyi Pikku maalari -laulu. Olavin
sävellyksiä ovat levyttäneet mm. Olavi Virta, Henry
Theel, Veikko Tuomi, Eero Väre, Reino Helismaa
ja Rauli Somerjoki.
Olavi Huuska oli myös taitava säestäjä ja häneen
luotettiin aina ulkomaisia esiintyjiä myöten.
Tuo oheinen Huuskan sävellys ei ole päätynyt
levylle, mutta aito se on. Nuotit tulivat parikymmentä vuotta sitten isälleni Timo Vauhkoselle siten,
että Kiviniemessä syntynyt Erkki Käppi toi isälleni
Suvannon seutu -lehden, jossa nuotit olivat. Kului
paljon aikaa ja pari vuotta sitten isäni näytti nuotteja
minulle ja sanoi harjoittelevansa kappaletta.
Isäni on nyt 87 vuotias, soittaa edelleen mutta ei
ole vielä suostunut kappaletta siten esittämään, että
se saataisiin videoitua. Ja ensiesitys vaikkapa nettiin.
Sen verran näppärä tietokoneen käsittelijä kuitenkin
on, että kirjoitti nuottiohjelman avulla nuotit puhtaaksi ja ne ovat nyt tuossa kuvana mukana.

Viimeiset markkinat
Kiviniemen markkinat loppuivat kevään 1939 markkinoihin, jotka pidettiin 10.5. Silloin paikalla oli
paljon väkeä ja tavaraa. Hevoset olivat olleet kalliita
ja hevoskauppoja syntyi vähänlaisesti. Juopuneita
kerrotaan olleen vain 15 pidätettynä eikä rikoksia
nyt tapahtunut.
Syysmarkkinat piti olla 11.9.1939, mutta ne
peruttiin, koska katsottiin ajankohta markkinoille
soveltumattomaksi maatöiden ollessa suurelta osin
kesken. Ilmoitus oli sanomalehdessä aivan viime
tipassa markkinoita edeltävänä päivänä.
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1.
Kiviniemen markkinoilla ennen Kannaksella nuorena sen silloin kokea mä sain.
Kansa oli karjalaista murre samanlaista, kaikki oli lustia se silloin ain.
Oli porsasparisniekkoi siellä Sakkolasta tullu rotuporsaita ne aina olliitkii.
Sillo sirmakkaki soitti mies ois hää iha hullu, Kolme Aapeliksi sitä sanottii. Jot
Kiviniemen markkinoilla ennen Kannaksella nuorena sen silloin kokea mä sain.
Kansa oli karjalaista murre samanlaista, kaikki oli lustia se silloin ain.
2.
Hevosia vaihtoi siellä mustalaisen Kalle, heimo oli siinä aina mukana.
Tumma nainen korteistansa katsoi kohtaloita, kauppa oli aina varmaan kannattavaa.
Oli helppoheikki suustansa niin runollinen heppu, kauppa kävi kaikki meni kaupaksi.
Kyllä heilui siellä tytöilläkin iloisesti peppu, sitten pantiin Saurantalol tanssiksi.
Kiviniemen markkinoilla ennen Kannaksella nuorena sen silloin kokea mä sain.
Kansa oli karjalaista murre samanlaista, kaikki oli lustia se silloin ain.
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Veikko Vaikkinen

Georg Elfvengren –
kuka hän oli?

Georg Elfengren. Kuva Kansallisarkisto.

Puhuttaessa vuoden 1918 sodasta Raudussa voi tuskin ohittaa upseeria nimeltä
Georg (Yrjö) Elfvengren. Hänellä oli merkittävä osa valkoisen puolen sotilasoperaatioissa paikkakunnalla. Hän oli täysin tuntematon ennen sotaa, jonka jälkeen
hän poistui paikkakunnalta. Seuraavassa kerrotaan, kuka tuo salaperäisen oloinen
ja palavakatseinen sotapäällikkö oli, mistä hän tuli ja minne meni.

Tausta
Georg Vilhelm Elfvengren syntyi Haminassa 8.
syyskuuta 1889. Omien sanojensa mukaan hän oli
kuitenkin syntynyt Sortavalassa. Hänen isänsä oli
suomalainen Venäjän armeijan eversti Uno Eugen
Elfvengren, joka toimi 1900-luvun alussa sotilasviroissa Suomessa. Äiti oli Adele Elfvengren, omaa
sukuaan Scharinski. Äidin on sanottu olleen osaksi
kaukasialaista rotua, mikä voi olla totta päätellen
siitä, ettei pojankaan ulkonäössä juuri ollut isovenäläisen tai pohjoisen rodun piirteitä.
Georg Elfvengren opiskeli aluksi 1900-1906
Pietarissa kadetti- ja merikadettikoulussa. Tuohon
aikaan kadettikoulussa alettiin opiskella jo melkein
pikkupoikana. Hänellä on sanottu olleen vaikeuksia
puutteellisen venäjän kielitaitonsa vuoksi. Kuitenkin 1908 hän pääsi Pietariin arvostettuun Nikolain
ratsuväenkouluun, josta valmistui elokuussa 1911.
Sen jälkeen hän palveli kornettina Pavlovin kaartin
kyrassieerirykmentissä (raskaan ratsuväen rykmentti) Hatsinassa Pietarin lähellä.
Rykmentin komentaja antoi hänestä seuraavan
luonnekuvan 1912 (käännös venäjän kielestä):
”Elfvengren on etevä rivistöupseeri (tarkoittanee
nuorempaa upseeristoa). Hän pitää sotapalvelusta
ja tekee kaikki hänelle annetut tehtävät erittäin
hyvin. Hän on hyvissä väleissä sotilaiden kanssa.
Hyvä komentaja, pitää varsinkin tiedusteluteh-

tävistä ja huolehtii tiedustelun kehittämisestä
eskadroonissa (komppanioissa). Elfvengren pitää
hevosista ja urheilusta. Hyvä toveri. Juonittelun
vastustaja. Terve ja kestävä. Häntä voidaan pitää
erinomaisena aliupseerina.” (Aliupseeri on tässä
ehkä käännösvirhe, toisessa käännöksessä todetaan
hänen olevan erinomaisen kelvollinen vanhemman
upseerin arvoon.)
Kun tiedetään, ettei armeijassa kaunistella asioita,
voitaneen todeta Elfvengrenin olleen moitteeton
sotilas.

Toiminta ensimmäisessä
maailmansodassa Venäjällä
Elfvengren palveli keisarillisen Venäjän armeijassa
menestyksellä tiedustelutoimissa vihollisen selustassa. Hänet palkittiin Venäjän arvostetuimman
sotilasritarikunnan, Pyhän Yrjön ritarikunnan neljännen luokan ristillä, eli Yrjönristillä. Se oli korkea
kunniamerkki saajan ikään ja sotilasarvoon nähden.
Todettakoon, että Carl Gustaf Mannerheimille
suotiin Venäjän armeijassa sama kunniamerkki 1914
hänen olleessaan jo 47 -vuotias kenraalimajuri. Haavoituttuaan Elfvengren joutui olemaan jonkin aikaa
Tsarskoje Selon sotilassairaalassa Pietarin lähellä.
Nykykielellä sanottaisiin, että Elfvengren oli
taitava verkottuja. Hän oli mm. keisariperhettä
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Elfvengren nuorempana luutnanttitason upseerina tsaarin
armeijassa. Kuvaaja tuntematon.
manipuloineen epämääräisen saarnaaja Grigori
Rasputinin murhaajan, ruhtinas Felix Jusupovin
tuttava. Tämän vuoksi häntä epäiltiin keisarinna
Alexandran ja hänen hovineitinsä Anna Vyrubovan murhan suunnittelusta. Hänet pidätettiin, mutta
vapautettiin helmikuun vallankumouksen jälkeen
maaliskuussa 1917.
Sen jälkeen Elfvengren ryhtyi vastustamaan valtaan nousseita bolshevikkejä monin tavoin Venäjällä
alkaneen pitkän sisällissodan aikana. Hän tiettävästi
osallistui terroriteon yritykseen V.I. Leniniä vastaan
eräiden rintamaupseerien kanssa 14. tammikuuta
1918 ja pestautui kuun lopussa neuvostovaltaa
vastaan taistelevien Krimin tataarien päälliköksi.
Vauhtia ja huimapäisyyttä riitti.

Paluu Suomeen ja Raudun taistelu
1918
Tässä vaiheessa Elfvengren katsoi parhaaksi palata
Suomeen ainakin toistaiseksi. Hän liittyi 12. helmikuuta 1918 Suomen valkoisiin kenraali Mannerheimin alaisuuteen. Tämä tapahtui siis Suomen vapaus-/sisällissodan jo ollessa käynnissä. On arveltu,
että Suomen itsenäisyyttä enemmän Elfvengreniä
kiinnosti kuitenkin Venäjän bolshevistivallan kumoaminen.
Hänet määrättiin Karjalan rintamalle maaliskuus-
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sa uudelleen järjestetyn Karjalan ryhmän (Armeijakunnan) 1. rykmentin (käytetty myös nimeä 1.
Karjalan rykmentti) komentajaksi Raudun ja Valkjärven rintamakaistalle ratsumestarin (kapteenin)
arvoisena upseerina. Hän saapui komentopaikalleen
Kiviniemeen 14. päivänä maaliskuuta pienen ratsuväkiosaston kera.
Rautulaiset tuntevat Raudun taistelun ja tietävät Elfvengrenin juuri tästä yhteydestä. Asiasta on
kirjoitettu aika ajoin myös Rautulaisten lehdessä.
Siksi tässä ei kerrata tuon taistelun yksityiskohtia
tai merkitystä.
Se kuitenkin on aiheellista todeta, että Elfvengren
osoitti Raudun taistelussa kiistämätöntä aktiivisuutta
ja tilanteen hallintaa. Hän halusi aktiivisella toiminnalla ehtiä vihollisen edelle, mistä oli valkoisen
puolen sodanjohdon hyväksyntä. Tultuaan rintamanosan komentajaksi hän järjesti viestiyhteydet,
tiedustelutoiminnan ja joukkojen elintarvikehuollon
toimiviksi. Hänen määräyksestään pienehkö osasto
kävi 25.-26. maaliskuuta tuhoamassa Venäjän puolella olevan Viisjoen rautatiesillan ja toisella yrittämällä Sahajoen rautatiesillan estäen näin venäläisten
lisävoimien lähettämisen junalla Rautuun. Samaan
aikaan jo helmikuussa alkaneet taistelut aseman ja
kirkonkylän hallinnasta jatkuivat.
Jo ennen kaikkien apujoukkojen saamista paikoilleen hän maaliskuun viimeisinä päivinä yritti tiedustelutulosten nojalla yllätystä hyväksikäyttäen saada
aseman seutua haltuunsa. Tämä yritys epäonnistui.
Ratkaiseva hyökkäys punaisia vastaan aloitettiin 4.4.
iltapäivällä. Asemalla saarroksissa olleet ja raskaita
tappioita kärsineet punaiset lähtivät epätoivoisina
murtautumaan motista seuraavana aamuna. Raudun taistelu, joka oli sodan molemmille osapuolille
erittäin verinen, päättyi valkoisen puolen voittoon
huhtikuun 5. päivänä 1918.
Raudun taistelun jälkeen Elfvengrenin komentama rykmentti osallistui 24. huhtikuuta Terijoen
valtaukseen, ja hänestä tuli Terijoen rajakomendantti
27.4.1918. Tästä tehtävästä hänet kuitenkin erotettiin jo viikon kuluttua. Syynä lienee ollut omapäisyys
vangittujen punaisten lukuisine teloituksineen.
Terijoen rajakomendantin toimesta erottamisen
jälkeen Elfvengren muutti Viipuriin. Avioliiton hän
solmi siellä helmikuussa 1919 eversti Nikolai Kukolin tyttären Nataljan kanssa, joten sotatoimien
ohella myös siviiliasioita oli ehditty hoitaa. Ilmeisesti
pikavauhdilla niitäkin. Avioliiton myöhemmistä
vaiheista ei ole tietoa.
Elfvengrenin oli luonteeltaan kiihkeän levoton,
kunnianarka ja toimissaan myös omavaltainen ja
hän pyrki ottamaan saavutetuista menestyksistä
kunnian itselleen. Tästä on näyttöjä sekä Raudun
että Terijoen ajalta. Hänen suomen kielen taitonsa on
sanottu olleen puutteellisen. Marsalkka Mannerheim
mainitsee muistelmissaan Elfvengrenin selostaessaan
lyhyesti Raudun taistelua.

>
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Inkerin vapaussodassa
Venäjän vallankumouksen aikoihin alkoi Inkerin
suomalainen väestö herätä kansallistunteen innoittamana tavoittelemaan parempaa hallinnollista
asemaa tai peräti itsenäisyyttä. Liittolaista tähän
haettiin sekä Viron että Suomen suunnalta. Itsenäisyyshaaveet eivät toteutuneet, mutta inkeriläiset
eivät hevillä luovuttaneet. Lopulta liikehdintä ja
aseellinen toiminta huipentui Karjalan kannaksella
Pohjois-Inkerin tapahtumiin, jotka meillä tunnetaan
”Kirjasalon tasavallan” muodostumisena Raudun
naapuriin Venäjän rajan taakse.
Everstiluutnantiksi edennyt Elfvengren hankkiutui Kirjasalon pienen vapaajoukon johtajaksi ja
aloitti heinäkuussa 1919 hyökkäyksen venäläisiä
bolshevikkejä vastaan Pohjois-Inkerissä. Tällaisella
sotatoimella ei ollut menestystä. Elfvengren erotet-

Ratsumestari Elfvengren (neljäs oikealta) esikuntansa
kanssa Kiviniemessä Raudun taistelun aikoihin. Kirjoittajan
huom: Elfvengrenin hihassa on tässä luultavasti majurin
arvoa osoittavat nauhat. Rinnassa on Venäjän armeijan
palveluksessa ansaittu 4. luokan Yrjönristi.
Kuva on Kansallisarkistosta ja siellä kuvatekstiksi on laitettu
seuraava: Georg Elfvengren ja Urho Seitola ryhmäkuvassa
Sakkolan Kiviniemessä. Kuvan taakse kirjoitettu: ”Karjalan
Armeijan I rykmentin esikunta Kiviniemessä 1) Elfvengren
2) kuulu Seitola.” Urho Seitola oli Sakkolan nimismies ja
suojeluskuntajärjestön Yhdeksän pitäjän liiton päällikkö.
tuohon aikaan. Kuvaaja tuntematon.
tiin päällikkyydestä, mutta hän ei luovuttanut.
Hän teki salaisen sopimuksen bolshevikkejä
vastaan taistelleen venäläisen valkokenraali Nikolai Judenitshin kanssa hyökkäyksestä Pietariin ja
sai vastineeksi huomattavan summan rahaa, jolla

Inkerin erikoispataljoonan upseereita majoittuneena Suvenmäen kansakoululle 1919-1920.
Istumassa vasemmalta luutnantti
Hinkka, kapteeni Tirranen, everstiluutnantti Elfvengren, vänrikit
Eonsuu ja Kuusela.
Kuva V. Nahkuri / Rautuseura.
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hän varusti inkeriläisjoukon paremmin sotatoimia
varten. Suomalaiset aktivistit eivät lähteneet tähän
mukaan puhumattakaan Suomeen valtiojohdosta
ja armeijasta.
Elfvengren aloitti uuden hyökkäyksen lokakuussa
1919 Suomen armeijan kiellosta huolimatta. Hyökkäys tyrehtyi Lempaalan itäpuolen ja Metsäpirtin Tapparin tasolle. Oli taas palattava takaisin lähtöasemiin.
Sotatoimen seurauksena inkeriläisten kärsimykset
lisääntyvät ja yli 8 000 pakolaista saapui Suomeen
bolshevikkien kostotoimien seurauksena. Kirjasalon
tasavalta kuihtui pian omaan mahdottomuuteensa ja
sen joukot vetäytyivät Suomeen joulukuussa 1920.

Takaisin Venäjälle ja kuolema
Elfvengren ei luovuttanut vieläkään, vaan siirtyi
Venäjälle, jossa hän ryhtyi yhteistyöhön mm. Etelä-Venäjän valkokenraali Pjotr Wrangelin kanssa
bolshevikkihallinnon kukistamiseksi edelleen jatkuneessa Venäjän sisällissodassa. Jälleen esimerkki
vaikutusvaltaisesta verkottumisesta.
Elfvengren sai vastavallankumouksellisilta sotapäälliköiltä korkeampia sotilasarvoja, joista viimeisin
oli 1921 kenraali Wrangelilta myöntämä kenraalimajurin arvo.
Kesäkuussa 1921 Elfvengren perusti Varsovassa
yhdessä venäläisen Boris Savinkovin kanssa Isänmaan ja Vapauden Suojelun Kansalaisliiton tavoitteena neuvostovallan kukistaminen. Elfvengrenin
vastuulla oli Luoteis-Venäjällä, Suomessa ja Baltiassa
tapahtuva maanalainen toiminta. Järjestö ei epäillyt
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tarttua väkivallantekoihin tai niiden suunnitteluihin
neuvostodiplomaatteja vastaan Sveitsissä.
Venäjän sisällissota päättyi bolshevikkien voittoon
1922, ja Elfvengren matkusti Suomeen toimien täällä
jonkinlaisena liikemiehenä.
Palava into neuvostovallan kukistamiseen ei ollut sammunut vieläkään, vaan hän matkusti 1925
väärällä passilla Venäjälle maanalaisen työn kehittämiseen. Hän kuitenkin paljastui ja vangittiin Tverin
alueella. Selvää oli, että Neuvostovenäjän salaisen
poliisin Tsekan järjestämässä ”oikeudenkäynnissä”
hänelle luettiin vain yksi mahdollinen tuomio. Hänet ammuttiin kidutettuna Moskovassa 6.9.1927.
***
Sellainen mies oli Raudun taistelusta rautulaisille ja suomalaisille tunnetuksi tullut Georg Yrjö
Elfvengren, joka kuollessaan ei vielä ehtinyt täyttää
38. vuottaan. Sotilas, seikkailija, idealisti ja peluri
vailla vertaa.
Kirjallisuutta:
J.O. Hannula: Suomen vapaussodan historia, WSOY 1956
Mirko Harjula: ”Ryssänupseerit”: ensimmäisen maailmansodan Venäjän asevoimien suomalaistaustaiset upseerit
1914-1956, Books on Demand 2013
Tapio Kangasniemi: Tappajan muotokuva, Heikki Kaljunen
ja muutama muu, 2014, julkaistu vain internetissä.
Antti Komonen: Karjala vapaussodassa II, Otava 1934
Jussi Niinistö: Heimosotien historia 1918-1922, SKS 2016

Toimituksen savotalta
Tämä Rautulaisten lehti tehtiin nopeutetulla aikataululla, jotta saataisiin siirtyneen juhlaviikonlopun ilmoitukset
pikkuisen aikaisemmin lehdessä julkaistua.
Lehden sisältö on edelleen varsin historiapainotteinen, koska pandemian takia ei rautulaisiakaan tapahtumia
ole ollut. Nyt on tulossa Pitäjäseuran vuosikokous ja Muistoloin ilta sekä Kaiken kansan karjalainen juhla samana
viikonloppuna. Toivotaan, että nämä saadaan pidettyä, eikä tule uusia rajoituksia.
Edellisessä lehdessä kerroin valokuvakirjan tekemisestä, sen aikataulusta ja siitä, että edelleen valokuvia kaivataan lisää. Sen jutun ansiosta tuli useita yhteydenottoja ja valokuvalähetyksiäkin. Niissä oli oikeita aarteitakin
mukana ja niiden avulla kuvakirjan sisältö vain paranee.
Edelleen uudistan valokuvien metsästysintoni ja otan tarvittavat välineet mukaani 22.-23.8 tapahtumiin, jotta jos kuka mukanaan kuvia tuo, ne saataisiin heti skannattua.
Viimeksi eilen 31.8. sain puhelinsoiton ja soittaja kertoi taustastaan Niittyjärvellä. Ja hänellä pitäisi olla myös
kuvia sieltä. Aikaisemmin Niittyjärveltä ei ole ollut yhtäkään valokuvaa arkistoissa.
Lehden loppuosaan laitoin näytteitä tulevan kuvakirjan sivuilta. Kuvakirjassa on nyt yli 1200 valokuvaa Raudusta ja rautulaisista. Tuon ajan valokuvaus keskittyi paljolti kuvaamaan ihmisryhmiä ja eri tapahtumia ihmisten
kautta. Näin ollen kirjassa on paljon ryhmäkuvia mutta niissä kuvissa on myös monesti nimetty kaikki henkilöt.
Raudussa vaikuttanut, valokuvaajana toiminut maanviljelijä ja suojeluskuntamies Lauri Halonen on hyvin
edustettuna valokuvillaan kirjan sivuilla. Ja tämän lehden kansikuvassa. Hänen ottamansa kuvat erottuvat edukseen ja häntä saadaan kiittää hyvistä, terävistä Raudusta sekä sen tapahtumia kertovista kuvista. On jännittävä
huomata, että olen alkanut tunnistaa Lauri Halosen kuvat jo pelkästään vedosten laadusta ja niissä olevista
yksityiskohdista, jotka jäävät kuvan ulkopuolelle. Lauri Halosen kuvia on monella kotialbumeissaan, niitä tehtiin postikorteiksi ja kun joku vähänkin suurempi tapahtuma Raudussa oli, oli Laurikin paikalla kameroineen.
Missähän lienee Lauri Halosen koko arkisto vai onko se hävinnyt jo aikojen saatossa?
Kuvakirjan julkaisuaikatauluun, tilaamiseen ja hintaan palataan seuraavassa lehdessä.
Markku Vauhkonen
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Rautulaissyntyinen opettaja Aapo Nuora. Kuva
Sylvi Paukkunen.

Aapo Nuora - karjalainen valistusmies
Abraham Aapo Nuora syntyi Raudun Haukalassa
14.12.1864. Tuolloin oli vielä lahjoitusmaa-aika
voimissaan mutta Aapon lapsuus ja nuoruus sattui
aikaan, jolloin lahjoitusmaa-aika päättyi ja lahjoitusmaahovit yksi toisensa perään lunastettiin valtiolle.
Sitten valtio jakoi tai oikeammin möi maat takaisin
talonpojille perintötiloiksi. Raudussa lahjoitusmaat
lunastettiin 1873-1880.
Toukokuun 11. päivänä 1880 sai Simo ja Abraham
Antinpoika Nuora sekä Matti ja Juho Tahvonpoika
Paukkusen kanssa perintökirjan Haukkala 2 ½ talosta. Toinen puolikas 2 talosta meni Juho Kukolle.
Aapo Nuora on hyvä osoitus siitä, että savutorpastakin voi nousta opetuksen ja yritteliäisyyden avulla
tärkeisiin yhteiskunnallisiin toimiin. Aapo Nuora oli
Raudun kirkonkylän koulussa opettajana 1890-1902.
Nuora oli myös kansanedustajana vuosina 1909-1910
ja 1911-1914 ja vielä 1922-1924.
Koulutus ja koulunkäynti on hänen taustallaan
ollut suurin vaikuttaja. Harvinaista se on tuohon
aikaan ollut.

Aapon nuoruus
Nuoran vanhemmat olivat Anders Nuora ja Maria
Liira.
Sakkolan Petäjärven lahjoitusmaahovissa oli mai-

den lunastus valtiolle tehty myös ja sinne perusytettiin karjanhoitokoulu 1.11.1880, jonne Aapo Nuora
nuorena miehenä meni 1882.
Uusi Suometar kirjoittaa: ”Petäjärven hovissa,
Wiipurin läänissä on awattu karjanhoitokoulu, jossa
kahdeksan oppilasta nauttii opetusta waurastuaksensa
taitawiksi eläintenhoitajiksi ja karjarengeiksi.”
Aapo valmistui Petäjärven koulusta 1884.
Oppilaitoksen, Petäjärven karjanhoitokoulun
taival jäi lyhyeksi ja se lopetettiin jo vuoden 1884
lopussa ja Petäjärven hovi vuokrattiin 25 vuodeksi
tilanhoitaja Arthur Granfelt´ille. Emäntäkoulu Petäjärvellä alkoi vasta 1926, se onkin sitten kokonaan
toinen juttu.
Käkisalmen sanomat 1910: ”Karjanhoitokoulun
käytyään yritti Aapo Nuora, vaikka vähävaraisena, oppia
ja tietoa haluavana Sortavalan opettajaseminaariin, josta
saikin päästötodistuksen 1890.” Aapo Nuora avioitui
samana vuonna 1890 Maria Kristiina Poutiaisen
kanssa.
Opettajaseminaariin pääseminen ja käynti ei tuohon aikaan todella ollut tavanomaista vaan se edusti
korkeaa koulutustasoa. Sen jälkeen hän oli kotikunnassaan 12 vuotta opettajana Raudun tuohon aikaan
ainoassa kansakoulussa Raudun kirkolla.
Koulu toimi rakennuksessa, joka oli ”Ruukkovan
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rouvilta” ostettu. Tämä Ruukkovan rouva oli Katrina Strukoff ja hän omisti vuonna 1875 Paksupolvi
eli Variksela 1 talon. Strukoffia aiemmin talon oli
omistanut nimismies Forell.
Kansakoulu perustettiin Rautuun lähestulkoon
samaan aikaan kun lahjoitusmaa-aika päättyi 1876.
Aapo Nuora kävi varmasti tätä kansakoulua heti ensimmäisestä vuodesta alkaen. Ja tuli sitten opettajaksi
omaan kouluunsa 1890 ja oli opettajana, kunnes
ensimmäinen varsinainen kansakoulurakennus
valmistui kirkolle 1902.
Raudusta Aapo Nuora muutti lähipitäjän Muolaan
Pölläkkälään, kauppaneuvos Hackman ja Kumpp.
perustaman Sahankoulun opettajaksi, jossa oli opettajana 1902-1929.

Kansanedustajan ura
Aapo Nuora oli kansanedustajana ensin Nuorsuomalaisten 1909-1910 ja myöhemmin 1911-1914, ja
kolmannen kerran 1922-1924 Kokoomuksen listoilta
Viipurin läänin itäisen vaalipiirin edustajana. Presidentin valitsijamieheksi Aapo Nuora valittiin 1925.
Käkisalmen sanomat kertoo 1910 ehdokasasetelmasta näin: ”Aapo Nuoran vaalipiirissään nauttimaa
suosiota osoittaa sekin, että hän on asetettu ehdokkaaksi
viiden valitsijayhdistyksen listalle, joista neljällä: Raudun numero 23, Walkjärven numero 30, Muolan ja
Heinjoen numero 32 ja Kivennapa numero 52 ensimmäisellä ja Käkisalmen kihlakunnan numero 29 listalla
toisella sijalla.”
Elettiin aikaa ennen itsenäistymistä, se kannattaa
muistaa seuraavaa lukiessa.
Aapo Nuoran kansanedustajaehdokkaan esittelyjutun loppu Käkisalmen sanomissa 1910:
”Ei voi syyttää edellisen yksikamarisen jäseniä siitä,
etteivät olisi suutaan soittaneet. Monet edustajat eivät
valtiopäivillä ole muuta tehneetkään kuin pitäneet
eduskunnan puhujalavalta agitatsionipuheita. Mutta
tällä lailla koreilla kiitospuheilla ei mitään pysyväistä
saada aikaan. Hiljainen, uuttera työ yksin on hedelmää
tuottavaa. Sellaista työtä kaivataan Suomen oikeutta
järkevästi puolustettaessa, vain sellainen työ voi synnyttää kaipaamiamme uudistuksia. Suomen kansa
tarvitsee tällä hetkellä eduskunnan, joka todella on
työhön pystyvä ja joka ei tuhlaa aikaa turhanpäiväisiin
agitatsionipuheisiin. ”
Aapo Nuora ei päässyt 1910 valtiopäiville ja eduskuntatyöhön tuli silloin vuoden tauko.

Nuorisoseuratyö
Nuorisoseura lehti nro 16-17 22.12.1914 kirjoittaa
Nuorasta hänen 50 -vuotisjutussa:
”Opettaja Nuora on ollut innostunut koulumies.
Mutta hänen harrastuksensa ja toimintahalunsa ei ole
rajoittunut yksistään koulutyöhön. Edistyksen eteenpäin
vienti kaikilla aloilla on ollut hänelle aina sydämen
asiana. Niinpä hän Raudussa olleessaan toimi pitkät
ajat kuntakokouksen puheenjohtajana. Myöhemmin,
yksikamarisen eduskunnan aikana on hän ollut kahdesti valittuna eduskunnan jäseneksi. Mutta erityisesti
on opettaja Nuoran julkisesta toiminnasta huomattava
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se harras into, jolla hän on maakunnan nuorisoseuraliikettä neljännes vuosisadan ajan merkittävällä tavalla
avustanut.”
Raudussa Nuora oli perustamassa nuorisoseuraa jo
heti opettajaksi tultuaan. Nuora tunnettiin lennokkaista
ja lämminhenkisistä puheista, joilla hän ”on nuorille
elämän ihanteita selvitellyt ja kasvatustyöhön nuoria
kannustanut.”
Hän oli Etelä-Karjalan nuorisoseurapiirin esimies
ja kuului johtokuntaan useita vuosia. Niissä kokouksissa hän on ”hartaasti seurannut kokouksen
kulkua, pitänyt alustuksia ja puheita väsymättömällä
tarmolla.”
Vuoksen nuorisoseurapiirin johdossa opettaja
Nuora oli pitkät ajat ja kuului myös Muolaan nuorisoseurapiirin johtokuntaan.
”Opettaja Nuora on vielä hyvissä voimissa, ja nuorisoseuratyöhön yhtä innostunut kuin nuoruutensa
päivinä. Omasta puolestamme olemmekin vakuutettuja,
että Aapo Nuoran uhkuva innostus Karjalan nuorison
valistamiseen ja kasvattamiseen ei ole vuosienkaan
vieriessä lakastuva.
Ja siksi me uskomme op. Nuoran vielä kauan nuorisoseuran riveissä työskentelevän ja runsaasta kokemusvarastostaan nuorisolle neuvoja ja ohjausta antavan.
Onnittelemme 50-vuotista harrasta työmiestä!”
päättää Nuorisoseura lehti.
Aapo Nuora kuoli Äyräpäässä 25.2.1934
Markku Vauhkonen

Nuora, Abraham (Aapo)
S. 14.12.1864 Rautu
K. 25.02.1934 Äyräpää
Vanhemmat maanviljelijä Anders Nuora, Maria
Liira,
Puoliso Maria Kristiina Poutiainen 1890 Ura: kansakoulu, karjanhoito- ja meijerikoulu
1884, kansakoulunopettaja 1890 (Sortavalan
seminaari) kansakouluopettaja Raudussa 18901902, kansakouluopettaja Muolaassa, sittemmin
Äyräpäässä 1902-1929, Raudun kantakirjaston
hoitaja 1890-1902, lauluseuran johtaja 28 vuotta,
puhuja ja luennoitsija Etelä-Karjalassa,
Nuorsuomalaisen puolueen kansanedustaja
Viipurin läänin itäinen vaalipiiri 01.06.1909 28.02.1910, Viipurin läänin itäinen vaalipiiri
01.02.1911 - 01.02.1914,
Kokoomuksen kansanedustaja Viipurin läänin
itäinen vaalipiiri 05.09.1922 - 30.04.1924
Sivistysvaliokunta
presidentin valitsijamies 1925
Raudun kuntakokous (pj)
Etelä-Karjalan nuorisoseurapiiri (esimies); Etelä-Karjalan nuorisoseuran johtokunta; Karjalan kannaksen komitea
julkaistu 19.8.2009
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Raudun ajokalu- ja korjauspaja
Raudussa toimi 1930- luvulla paja, joka valmisti erilaisia hevosvetoisia ajopelejä. Tärkein myyntiartikkeli oli patentin saanut rehukärry
Voitto, jonka suunnitteli ja valmisti Nikolai Podluskij. Eino Joro
muistaa pajan ja tunsi omistajaperheen.
Nikolai Podluskij tuli Rautuun Inkerin sodan aikana
1920 tienoilla. Lähtöpaikka oli Lempaalan hovi.
Lempaalassa oli useita hoveja 1900 luvun alussa,
tarkempaa tietoa lähtöpaikasta ei ole. Podluskij
tuli Rautuun ja asettui Keripataan, Keripata oli yksi
Raudun ortodoksikylistä. Nikolai perusti Raudun
ajokalu- ja korjauspajan, jota myös vähitellen laajensi ja hankki kalustoa lisää tarpeen mukaan. 1930
luvun alussa Podluskij suunnitteli rehukärry Voiton,
jonka patentoi. Podluskij valmisti rehukärriä omassa
konepajassaan ja kärryt todettiin käytössä varsin
kelvollisiksi ojitetuilla pelloilla. Pienipyöräinen kärry
voitiin vallan mainiosti ajaa ojien yli, vaikka se oli
täyteen lastattu. Pyörien pudotessa ojaan, alustan
jalakset ottivat painon vastaan ja liukuivat maata
vasten ja kun pyörät ottivat taas ojan penkkaan, niin
hevosvoimalla kärry nousi takaisin saralle. Näiden
rehukärryjen käyttö yleistyi maanviljelijöiden keskuudessa.
Viimeisen kuvan kärryt ovat Kiviniemen Maatalousnäyttelyissä esittelyssä. Eino Joro kertoo nähneensä
juuri nuo samat kärryt näyttelyssä.
- Näyttelyä varten ne maalattiin valkoiseksi, muuten ne olivat sinisen eri sävyjä, kertoo Joro.

Hän muistaa, miten heinää ajettiin tukuttain
Raudussa latoon, kekoon tai pielekseen reen kanssa
kesällä. Siihen tuli muutos, kun uudet kärryt valtasivat alaa.
- Nämä rehukärryt olivat mainiot, sillä niillä voi
ajaa ojan yli täyden kuorman kanssa. Näissä kärryissä
oli leveät, suhteellisen pienet pyörät ja lavan alla
paksut lankut, jotka toimivat jalaksina, kun kärryt
ajettiin ojaan, Joro kertoo.
Raudussa tuskin oli hehtaariakaan salaojitettua
peltoa. Joron mukaan maantiellä rehukärryjä oli
rastas vetää, koska ne eivät sopineet kapeisiin kiessin raiteisiin. Näin ollen kaikilla sivuteillä oli syvät
raiteet.
- Meille kotiin Raudun Vehmaisiin ostettiin ensimmäiset rehukärryt vuonna 1931 ja toiset vuotta
myöhemmin. Tällaisia käteviä rehukärryjä en nähnyt
Länsi-Suomessa. Somerolla oli tuuppuri, eräänlainen heinähäkki, jossa oli naruaisat. Vastaavat, joita
käytettiin hevosvetoisissa hankmoissa, sanoo Joro.

Pajan paikka kadonnut
Podluskijn Raudun ajokalu- ja korjauspaja oli Keripadassa. Jostain syystä vanhassa kartassa sen paikkaa
ei ole. Eikä Rautu ja Rautulaiset
3 kirjakaan tunne paikkaa. Sen
sijaan Eino Joro muistaa paikan
ja pajan. Einon mukaan paja oli
Honkasen kauppaa vastapäätä
siinä kohden, jossa nykyisin lähtee tie kohti Sosnovon sairaalaa.
Toiselta puolen risteystä lähtee tie
Orekhovon suuntaan ja Sosnovon
ortodoksiselle kirkolle.
- Paja sijaitsi Kirkonkylän koulupiirissä, Honkasen kauppaa vastapäätä, tien toisella puolella. Tämä
paja ja asuintalo ovat jääneet pois
kartoista, harmittelee Joro.
Paja työllisti isännän lisäksi
ainakin kolme miestä. Seppä oli
alasimen vieressä ja kolme työmiestä ajokalupuolella. Pajassa
tehtiin raudoitettuja tukkirekiä,
nelipyöräkärrejä eli telekoita ja
noita kuvien rehukärrejä.
Mainos 29.4.1933. Käkisalmen sanomat
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Rautulaiset rehukärryt. Suunnittelija
ja valmistaja N. Podluskij, kuvassa
3. vasemmalta. Vasemmalla Viljo
Brandtell ja oikealla pyöränsä kanssa Santeri Vaskelainen. Hän kaatui
Taipaleessa 26.2.1940.
Podluskij tuli Rautuun Lempaalasta ja perusti pajan ja laajensi
toiminnan korjaamosta tuotantoon.
Pajassa tehtiin raudoitettuja tukkirekiä, nelipyöräkärrejä eli telekoita
ja noita kuvan rehukärrejä. Kuva
Rautulaisten lehti.

Podluskijn pajasta eteenpäin on karttaan merkitty
seppä Holttisen talo, kirkolle menevän tien eteläpuolella. Tämä oli eri paja mutta kuten kuvasta näkyy,
korjaamo V. Holttisen lähes vastaavat kärryt on
Raudun ajokalupajan kärryjen vieressä Kiviniemen
maatalousnäyttelyssä esillä. Selitys voisi olla se, että
kärryjen menekki oli niin suuri, että viereinen paja
sai alkaa tehdä samaa mallia.

Koti pajan vieressä
Eino Joro kertoo, että pajan vieressä oli kaunis omakotitalo, jota vaimo Maria hoiti hienolla venäläisellä
maulla. Eino Joron mieleen ovat jääneet sisustuksen
erikoisuudet.
-Ihmettelin, kun pöytäliinat olivat plyysiä tai
nukkaista ryijyä ja ulottuivat aivan lattiaan asti.

Nukkaisia ryijypöytäliinoja olen nähnyt vain Hollannin kahviloissa. Ehkä tämä tapa on tullut Venäjältä
heille, muisteli Eino.
Talon jokaisessa huoneessa oli nurkassa pyhäinkuva, ikoni. Nikolai Podluskij oli ison talon poika
Venäjällä ja päässyt vallankumousta pakoon. Hän
oli myös jalkainvalidi ja käytti aina keppiä.

Sodan jälkeen
Podlutskij siirtyi sotien jälkeen Helsinkiin ja piti siellä
pyöräkorjaamoa.
- Kun sotien jälkeen venäläisiä valtuuskuntia lappoi Helsingissä, niin hän tapasi siellä nuoruudentuttuja joukossa ja herätti huomiota kauniilla venäjän
kielellä, tietää Eino Joro Podluskijen myöhemmistä
vaiheista.

Raudun ajokalupajan tuotteita. Vieressä tumma kärry on lähes samanlainen, takana teksti Korjaamo V. Holttinen. Kärryt
todettiin käytännössä erittäin hyviksi, sillä niillä voi ajella pellolla ojienkin ylitse. Kiviniemen maatalousnäyttelyt olivat
16.-18.8.1935. Kuva Kerttu Ilonen.
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Markku Vauhkonen

Sainoi – rautulainen erikoisuus
Raudun suuri suru.

Sainoi siellä ja sainoi täällä

Kun aamu valkeni niin heti
se Raudun miehen kirkonkylään veti,
siell´ol´ kauppiaalla suuri tupa
ja siinä istua ol´ aina lupa
kun tsaijun tilasi
ja ilta vasta pidot pilasi
kun täytyi kotiin tallustella.
Ja hyvin siinä juttu luisti
kun kaataa tsaijua vaan muisti,
paloi limanitsat, sydänalaan
tsaiju metkan tunteen valaa,
ja onnellisna ukot hikosi
ja eukot työssä likosi
kotona, ettei kaatuis talo.
Mutt´ nyt on musta syömmen soppi
näät tsaijun juonnista tul’ toppi,
ei sitä kauppias nyt enää anna,
näin meni ukkoloilta onnen manna,
näin suurta surua
ja syömmen purua
ei ukot tunteneet oo koskaan.
Kun nyt aamuin laulahtavi kukko,
raskaasti huokaa Raudun ukko,
nyt aikaa töitäkin ois toimitella
kun tsaijulla ei saa aikaa kulutella,
mi lienee edessä
ol´ onni ennen tsaijun edessä,
nyt alkanut, on paha piinaviikko.
Sakeri
Sakerin runo Ampiainen -lehdessä 19.6.1915.
Raudun historia -kirjassa ei kerrota juuri mitään sainoista ja rautulaisesta tavasta viettää pitkiäkin aikoja
teetuvassa nikittelemässä. Jotain kuitenkin: ”Sajutuvat olivat keskeisiä miesten kokoontumispaikkoja.
milloin ei oltu ajossa, juotiin sajutuvissa päiväkaupalla sajua ja kerrottiin kaikenlaisista asioista, joissa
tietenkin aina oli joku prosentti valhettakin kuin
kalamiesten tarinoissa. Yhä uudelleen saattoi kuulua
kehoitus: Paa akka sajuves kiehumaan!”
Pilkkaruno Ampiaisessa tuossa edellä kertoo siitä,
että vaimot pitivät taloja pystyssä. Rautulainen sananparsi Raudun historia -kirjan mukaan: ”Ei niin
huonoo akkoa, jot ei yhtä ukkuo elätä ja kahta kolmii
pientä lasta”.
Sainoissa selviteltiin tietenkin virallisempiakin
asioita ja Vilho Kiesiläisen pakinassa sainoita sanotaan ”Rauvun evuskunnan kahvilaksi.” Mutta mitä
sainoissa tehtiin ja missä niitä oikein oli?

Sainoita oli useita, osaltaan sainoit liittyivät rajaliikenteeseen, koska sainoi oli samalla myös ruokailuja levähdyspaikka ainakin Raasulissa, jossa kauppias
Myöhäsellä oli sainoi myymälänsä yhteydessä.
Kuvan Kermisen sainoi oli myös Raasulissa. Anna-Marin sainoi puolestaan oli Nuijalan notkossa
ja siellä sen palveluja käyttivät Nuijalassa puunlastauksessa ahkeroivat. Rata tuli Nuijalaan asti ja siellä
oli puun lastauspaikka. Anna-Marin sainoi taisi olla
enemmänkin ruokailua varten.
Asemalle kun tullaan, niin ainakin Pekkasella ja
Liuksella oli sainoit, Vilho Kiesiläisen mukaan myös
Pyykön sahan luona olisi ollut sainoi.
Koirasen kaupalla myös sai teetä juodakseen.
Koirasen sainoita Kiesiläinen nimittää Sovinnon
sainoiks, koska samassa talossa pidettiin käräjiä ja
kun oikein riitainen asia oli kyseessä, laittoi tuomari
istunnon tauolle ja riitapukarit menivät sajulle, jolloin monesti sovinnon alku löytyi ja päästiin asiassa
käräjäsalin puolella eteenpäin.
Kerran vanha tuomari sätti riitapukareita: ”Työ
hävyttömät, ensikkii työ sijan ketättä ja sit viell tulette sen nahal tän riitelemmiä. Ei sikkua sua kettiä,
se pittiä syyvä nahkonie.”
Tuomari kumosi tämän jälkeen kanteen turhana
ja aiheettomana ja määräsi isännät sovinnon sajulle
sainoin puolelle.
Kirkkoahon ympärillä olivat ne kuuluisimmat sainoit: Hinkkasen
sainoi ja Osuuskaupan
sainoi. Kauppias Kermiselläkin oli sainoi,
myös Loposen sainoi
mainitaan, joten myös
kilpailua Kirkkoaholla oli
ja valinnanvaraa.

Nikittely
Raudun historia -kirja
ei sanaa nikittely tunne
ja muutamassa Rautulaisten lehdessä asiaa
on selvitelty. Sen verran
kulttuurihistoriaa on tässä asiassa, että nykyisen

Hokmannin tippoja, ne sisälsivät käytännössä eetteriä
ja spriitä. Kuumassa vedessä
eetteri haihtui ja sprii jäi.
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Rautu-hotellin drinkkilistalla löytyy Nikitnii-niminen juoma-annos: kuppi kuumaa teetä, sokeria ja
vodkalasi sekoitettavaksi teehen.
Sainoissa juotiin teetä mutta miksi sitten miehet
viihtyivät niin hyvin, jopa koko päivän sainoissa.
Entiseen aikaan sainoissa istumiseen liittyi myös
alkoholi. Väkeviä siellä ei myyty, mutta tuomisia sai
olla. Ennen kieltolakia se oli pirtua. Sitten kieltolain
aikaan apteekista sai alkuun reseptillä pirtua, jota sai
ottaa lusikallisen lääkkeeksi. Lusikan kokoa ei oltu
määritelty ja kun oli iso puulusikka, sai sillä kaataa
pirtua teen sekaan lääkkeeksi ihan laillisesti.
Tämä aika loppui, apteekkipirtun saanti tyrehtyi
ja uudet keksinnöt otettiin käyttöön. Apteekista sai
ostaa ilman reseptiä alkoholia sisältäviä lääkkeitä,
jotka olivat erilaisia tippoja. Yhtä lajia sai ostaa vain
viisi annosta, tai jokaista lajia yhden. Kun ostaja ei
muistanut eri lääkkeiden nimiä, riitti kun sanoi apteekkarille: ”Antakaa koko poikue.” Sillä sai sallitun
määrän.
Näitä sanottiin myös nikitiksi, ehkäpä sydämen
tykytykseen. Tavallisimmat tipat olivat Hokmannin
tippoja, ne sisälsivät käytännössä eetteriä ja spriitä.
Kuumassa vedessä eetteri haihtui ja sprii jäi.
Sitten oli Anistipat, anisöljyä ja spriitä. Sekoitettuna kuumaan teehen, anisöljy nousi pintaan, se
lusikalla lautaselle ja teen kimppuun.
Pärekorin tipat sisälsivät oopiumia ja spriitä.
Valkeat kamferitipat sisälsi eetteriä ja spriitä, Mikstuura, eli punainen kamferi sisälsi mustikan väriä ja
spriitä, Valeriaanassa oli valeriaanaa ja spriitä. Vielä
oli Pyhänpuunlastuviina, jossa nimensä mukaisesti
oli spriissä liotettuja punaisia puun lastuja.
Bruno J. Tiainen muistelee, että kun liialliset nikit
saivat tasapainoelimet sekaisin, auttoivat kaverit
miehen rekeen ja tamma osasi kyllä tuoda miehen
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Kermisen sainoi Raasulissa. Kuva L. Kiesi.
illansuussa kotiin vaikka ohjastaja jo nukkuikin.
Melkoisia kemistejä nuo rautulaiset miehet juomiensa kanssa. Tämä nikittely jatkui, vaikka kieltolaki loppui. Lähimmät viinakaupat olivat Viipurissa
ja Käkisalmessa. Noihin aikoihin apteekistakin alkoholipitoisten lääkkeiden vapaa saanti vaikeutui, kun
apteekit alkoivat tehokkaasti kontrolloida tippojen
myyntiä.

Sainoin tunnelmia
”Osuuskaupan Teetupa” luki komeasti joskus laudankappaleessa osuuskaupan omistaman jo silloin
satavuotiaan ja huonokuntoisen talon päädyssä. Se
oli ihan tavallinen, nelinurkkainen pärekattoinen,
punaiseksi maalattu tupa. ”Ei sitä ois akkomaine sainoiks luutkua”, toteaa pakinoitsija Vilho Kiesiläinen
Rautulaisten lehdessä.
”Varsinaine sainoi ol tuva puolell ja porstuva
peräll oll sulana. Tuvass oll vasemmall puolell ovvii
suur kirpitsöist tehty leipäuun. Sen uuni yhteyves oli
liitta mill saijuu keitettii”, kertoo Kiesiläinen.
Kalustuksena sainoissa oli kolme pitkää pöytää ja
niiden kahden puolen penkit. Pöydän päässä istujalle
oli kopeljakku tai tuperetka, niitä oli tuvassa useampia. Vaatteille ei ollut naulakoita tai muuta paikkaa.
Kun istujalle tuli ”palava, ni hiä sai visata turkkisa,
tai pomppasa ovensuu naulua.”
Sainoissa sai olla millaisessa puvussa tai asussa
tahtoi. Käytännön sanelema määräys oli, että ainakin
toisen käden rukkanen oli juodessa riisuttava.
Kun tuo Osuuskaupan teetupa aikanaan purettiin
ja uuteen mentiin, ei enää saanut istua hattu päässä,
ei syljeskellä ja eikä kiroilla.
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Kirkkoahoa Raudussa. Ensimmäinen talo oikealta on Hinkkasen kauppa ja majatalo sekä kuuluisa Hinkkasen sainoi.
Seuraavana on kaksi taloa, Simo ja Jalmari Loposen talot.
Niiden jälkeen näkyy suuri talo, kauppias Väinö Kermisen
talo ja sen takana Loposen Kangas- ja lyhyttavarakauppa.
Tien toisella puolen on Pekka Loposen talo ja seuraavana
häämöttää apteekkari Hall:n apteekki. Kuva Voitto Haukka.
Vas: Tässä on jatkosodan aikainen Raudun Osuuskaupan
kahvila 1943, lähestulkoon samalla paikalla kuin Osuuskaupan sainoi aikaisemmin oli. Toivo Kuparinen muisteli,
että tuossa kevytrakenteisessa sainoissa oli jopa levysoitin
tunnelmaa luomassa. Kuva Seija Pullinen.
Sainoin hoitaja oli samalla keittäjä, tarjoilija, portsari, vesijohto, siivooja, tiskaaja, viemäri ja paljon
muuta. Sen lisäksi hän hoiteli asiakkaiden antamia
yksityisasioita kirkonkylässä, mikäli virkaansa kuuluvilta muilta talonmiehen tehtäviltään ehti. Sainoi
aukesi aamulla kun hoitaja pani esiliinan vyölle ja
kun illalla otti esiliinan pois ja meni nukkumaan, oli
sainoikin suljettu siltä päivältä.
Osuuskaupan Sainoi oli paikka, joka muuntui moneksi: Evuskunnankahvila, kun kunnan valtuusto
kokoontui tauolle, Liikeväekahvila kun porsasparisniekat ja lehmänostajat tulivat, ampaarissa kävijät ja
apulannanostajat muuttivat sen Hotell Muaseuvuks
ja Osuuskaupan ja kirkon rakentajat kun tulivat, niin
nimeksi pantiin Rakennusmiehii ravintola. Illansuussa nuorten liikkuessa se oli Nuorisopuari. Joutoväkeä
ja lättähattuja ei Raudussa kuulema ollutkaan.
Sainoita käyttivät siis kaikki ikään, kokoon, sukupuoleen tai väriin katsomatta. Asiakkaiden ohella sainoissa pidettiin hyvää huolta asiakkaiden ajopeleistä
ja kulkuneuvoista. Suksille oli oma paikkansa, pol-

kupyöriä oli vähän mutta hevosille oli oma sainoin
jatkoksi tehty katos, sainoin kujama. Kujaman päässä
oli läävä sainoin hoitajan lehmiä varten. Läävän
vieressä oli pieni lamakattoinen koppi, jonka ovessa
ei ollut kukon eikä kanan kuvaa, mutta kukaan ei
paikasta erehtynyt.
Vilho Kiesiläinen lopettelee pakinaansa siihen,
kun alkoivat isommat talkoot 1939 ja he olivat
samaa saikkasakkia Sakkolan miesten kanssa. Siinä
porukassa joivat monet aamusajut.
Solidaarisuutta ja suvaitsevuutta on sajun juonti
varmasti lisännyt maailmassa. Englannissa juodaan
iltatee, aamutee ja kello viidentee. Samalla tavalla
Raudussakin juotiin, joskin innokkaammat joivat
näitä kaikkia yhtämittaa, toteaa Kiesiläinen. Hän
muistaa taloja, joissa ”sainiekka oll kokopäivä liita
piäll kuuman.” Siitä sitten otettiin välillä kupillinen
janoon koko päivän hyväksi hautunutta ja myrtynyttä teetä.
”Se oll nii mustuakii ko terva ja ni pahua ko karhupaska.” kehuu Vilho Kiesiläinen.
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Myöhäsen sainoin kohtalo
Myöhäsen talo Rautu-Raasulissa kirjoittanut Pekka Kääpä vuonna 1958
Elias Myöhänen (isoisoisäni, 1.9.1862-3.6.1918) oli
noin 20-vuotiaana lähtenyt kodistaan Metsäpirtin
Koukunniemestä kauppiaaksi Rautuun, ensiksi aivan
rajalle Venäjän puolelle ja myöhemmin Raasulin kylään Suomen puolella, Suomen tullista n. 200 metrin
päähän, jossa harjoitti kohtalaisen suurta kauppaa
ja laajaa maanviljelystä.
Kaupan yhteydessä piti hän myös ”tsainoita”
(=teeravintolaa), jota oman ja lähipitäjien maidon ja
maatalous-tuotteiden Pietariin kuljettajat käyttivät
levähdyspaikkana. Pietariin mennessään matkamiehet tilasivat teen lisäksi ”keittiä”, hapankaali-,
hernerokka- tai perunakeittoa, sen mukaan, mitä sinä
päivänä talossa valmistettiin. Joskus keiton lisäksi
tilasivat määräämänsä annoksen keitettyä sianlihaa,
jonka mukana piti olla kosolti sinappia. Kun palattiin
kaupungista rikkaampana, niin oli silloin mieliruokana ”seläntkä”, s.o. keitettyä sianlihaa paistettiin
palasina pannussa ja siihen lisättiin kananmunia
niin monta kuin tilaaja halusi. Iso tupa olikin monasti täynnä Pietarista tulijoita ja sinne menijöitä.
Tavarat kauppaan hankittiin Pietarista ja Viipurista. Pietarin matkat tehtiin Pargolovon aseman
kautta, jonne oli hevosmatkaa 40 km. Viipuriin
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matkustettiin Raivolan asemalta, jonne Raasulista
oli 66 km. Näin ollen kaupunkireissut eivät olleet
mitään huvimatkoja, jonka tähden kaupunkimatkat
tehtiin harvemmin ja tavaroita ostettiin suuremmissa erissä. Pietarista ostettiin raskaampi tavara, kuten
viljat ja rehut. Syksyisin hankittiin sieltä koko talven
varastot ja kuljetettiin laivoilla Laatokkaa pitkin
Taipaleenjoen suuhun. Viipurista ostetut tavarat,
sokerit, kahvit, kankaat ym. kuljetettiin hevosilla
Raivolan asemalta.
Vuonna 1918, punakapinan aikana, Rautu oli punaisten vahvempia paikkoja. Heidän avukseen rajan
yli tuli venäläisiä aateveljiä. Siksipä Elias Myöhäsen
oli jätettävä kotinsa ja kauppansa punakaartilaisten
haltuun ja siirryttävä Metsäpirttiin veljiensä luo.
Hän menehtyi Helsingin Kirurgisessa sairaalassa
pahaan vatsasyöpään jo kesäkuun 3. päivänä 1918,
55 vuoden ikäisenä. Hautaus tapahtui Metsäpirtin
hautausmaalla.
Elias Myöhäsen jälkeen kauppa, jonka punakaartilaiset olivat tyystin tyhjentäneet, oli lopetettava.
Huoneusto vuokrattiin Raudun Osuuskaupalle. Maanviljelystä koettivat jälkeenjääneet leski Hanna Myöhänen (Eliaksen 2. vaimo) sekä Aune- ja Anu-tyttäret
edelleen harjoittaa. Naisihmisille se oli ylivoimainen
tehtävä, joten sekin yhdeksän vuoden kuluttua oli
lopetettava. Talo ja tila myytiin v. 1927 liikemies Komoselle, joka talon pellot ja niityt myi tai vuokrasi
pienissä erissä kyläläisille. Myytyään parhaan osan
metsistä, jätti hän maapohjan itselleen.

Tässä talossa oli Myöhäsen kauppa ja sainoi. Toiminta oli lopetettava, kun punaiset tyhjensivät 1918 koko puodin ja
liiketoimet menivät sekaisin. Sitten vielä kauppias Myöhänen itse kuoli saman kesän aikaan. Myöhäsen leski ja tyttäret
jatkoivat viljelyä aina 1927 asti. Tässä kuvassa Kannaksen Martat ovat kokoontuneet retkellään Myöhäsen talolle. On
elokuun 23. 1922. Ainoa mies joukossa on Eino Rahikka, joka oli oppaana retkellä ja piti puheen Kannaksen martoille.
Rautulaisia Marttoja kuvassa ovat ainakin rouvat Relander, Vesalainen, Kytö, Orloff, Kosonen, Myöhänen, Ihalainen ja
neidit Kyllästinen ja Monto. Aune Myöhänen on takana 3. vas. Retkestä kirjoitti seikkaperäisesti Emäntälehti numero 9,
1922. Kuva Pitäjäseura, kuvaaja Lauri Halonen.
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Juttu Rautulaisten lehdessä numero 13, syyskuu 1959.

Anissa ja Mikula
He asuivat Nuijalan notkossa. Vakkilan rikkaalla
Kuparisella oli siellä komea metsäpalsta ja sen yhteydessä olevalle pienelle peltoaukeamalle he olivat
rakentaneet pienen mökin. Heidän sukujuuriaan ei
tunnettu, eikä heidän sukunimeäänkään usein lausuttu, joka kyllä heillä lienee ollut. Anissa ja Mikula,
näillä nimillä heidät lähiympäristössä tunnettiin.
Puheessaan käyttivät he Suomen kieltä, vaikka lienee
venäjäkin ollut heille tuttua. Uskonnoltaan olivat
he kreikkalaiskatolilaiseen kirkkokuntaan kuuluvia
ja Palkealan kirkko heidän kirkkonsa.
Se mökki oli sisäänlämpiävä savupirtti. Kooltaan
se oli noin 4x4 metriä ja siitä neljännen osan vei iso
uuni. Uuni oli rakennettu hirsilavalle ja sen alle jäi
jonkinmoinen ontto tila, jossa tavallisesti pidettiin
kanoja. Siellä oli niillä lämmin olopaikka talven
pakkasillakin ja joskus ne sieltä päästettiin pirttiin.
Itse uuni oli hyvin tilava, ihminen mahtui hyvin
sinne ryömimään ja siellä istumaan. Siellä käytiinkin
peseytymässä tarpeen vaatiessa. Etenkin pikkulapsia
siellä pestiin usein.
Uunin edessä oli jonkinlainen lava, johon hiilet
uunista vedettiin. Sen yllä riippui pari koukkua,
joihin kattilat ripustettiin vettä tai mitä tahansa
keitettässsä hiilien kuumuudessa. Näissä koukuissa
oli useita lovia, joiden avulla voitiin kattilaa nostaa
tai laskea lähemmäksi hiiliä, tarpeen mukaan. Uunin
päällä oli tasainen pankko, jossa sai oleskella, jopa
nukkuakin. Vieressä leveä penkki, istumista tai nukkumista varten. Tuvan laessa oli reppänä, jota voitiin
avata ja sulkea tarpeen, mukaan. Uunin lämmetessä
oli reppänä avattava ja lisäksi oli usein ovikin silloin
pidettävä avoinna.
Savupirtin seinät ja laki olivat noesta pikimustat
ja savun haju tarttui asukkaiden vaatteisiinkin. Pirtin lattia oli leveistä, veistetyistä hongista ja niiden
välistä näkyi paljas maa sieltä täältä. Seinillä oli kaksi
pientä neliruutuista akkunaa. Kalustona pöytä, sän-

ky, penkit kahdella seinällä ja jakkaroita. Saaveja,
ämpäreitä ja muita tarpeellisia astioita oli lattialla.
Tuvan edessä oli pieni eteinen ja vieressä pieni
navetta, rehu- ja halkosuojat. Saunakin oli hyvin
etäällä pellolla, puron varrella, sisäänlämpiävä, pieni
rakennus, savun mustuttama.
Kovin pieni ja vaatimaton oli tämä sanotun
pariskunnan asunto, mutta tyytyväisinä he siinä elelivät, kasvattivat lapsiakin. Ihmisen elämän onni ei
riipu siitä, kuinka korkean orren alla hän asuu, kuinka paljon hänellä on maallista rikkautta ja kunniaa,
vaan siitä, miten hän suhtautuu itse elämään, omaan
osaansa, lähimmäisiinsä ja Luojaansa. Osaansa tyytymätön ihminen on onneton, kulkekoompa hänen
tiensä miten korkealla tahansa. Tässäkin pienessä
mökissä kasvoi kunnon kansalaisia.
Syrjäinen, asiaa tuntematon voi usein ihmetellä,
millä nämä mökin asukkaat elivät. Peltopala oli
kovin pieni ja ”Anissan niitty” siellä Koskijärven
päässä vielä pienempi. Näistä sai osan heiniä ainoa
lehmän talvirehuksi. Lisäksi sitä hankittiin muualta.
Järvenrantakaislikot koottiin lisäksi ja tehtiin kerppuja, lehtivihkoja. Marjoja, sieniä kerättiin metsästä
ja myytiin. Muurahaisen munia koottiin, kärpäsen
ruutia, vastoja, metloja, päreitä kerättiin, tuohta
kiskottiin. Valmistettiin koreja, vakkoja tuohesta
ja päreestä, niitä myytiin. Kaikkea sellaista pientä
tehtiin, josta kertyi vähän yhdestä ja toisesta. Ahkeruutta se vaati, mutta leivissä kestettiin. Vähään
tyydyttiin, niin päästiin päivästä toiseen.
Talvisin kulki Mikula kelkkoineen kylillä, talosta
taloon myi tekemiään koreja, pyttyjä, saaveja. Mökkiinsä palatessaan toi jauhoja, ryynejä, teetä, sokeria ja muuta tarpeellista. Anissa kehräsi naapurien
villoja, pellavia, hoiti lapsia ja lämmitti savupirttiä.
Näin he elelivät vuodesta toiseen, kunnes sattui jotain, joka järkytti kovin koko pienen perheen elämää.

Savutupa tarinan aikoihin, siitä läheltä Raasulista.
Kähärin savutupa, jonka myös Samuli Paulaharju
matkoillaan ikuisti. Kuva Armas Kähäri.
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Muistojen ilta Mikkelin Upseerikerholla
22.8.2020 Klo 18.00 - 23.30
Tarkk’ampujankuja 1 B, 50100 Mikkeli
Tervetuloa pitäjäseuran järjestämään Muistojen iltaan
nauttimaan yhdessäolosta ja hyvästä ruuasta.
Illan ohjelma koostuu ruokailusta karjalaisesta pitopöydästä ja mukavasta seurasta. Karjalaisjuurinen Ninna Mustonen (muusikko ja
musiikinopettaja) tulee soittamaan ja laulattamaan
tuttuja yhteislauluja kanssamme.
Esillä myös viimeisimmät pienoismallit. Kyllä siellä puheitakin
pidetään ja tanssitaan.
Kynnysraha, joka sisältää myös ruokailun
30,00 euroa/hlö.
Ilmoittautumiset Muistojen iltaan 17.08.2020 mennessä sihteerille
Seija Rädylle s-posti seija.raty@pp.inet.fi
p. 0405772728/tekstiviesti mielellään iltaisin tai
Pekka Intkelle s-posti pintke57@gmail.com
p. 0452630365/tekstiviesti.
Ilmoittautumisen yhteydessä muistathan mainita erityisruokavaliot.
Tervetuloa ja otathan ystäväsikin mukkaa !

”Ihmisen elämän onni ei riipu siitä, kuinka korkean orren alla hän asuu, kuinka
paljon hänellä on maallista rikkautta ja
kunniaa, vaan siitä, miten hän suhtautuu
itse elämään, omaan osaansa, lähimmäisiinsä ja Luojaansa. Osaansa tyytymätön
ihminen on onneton, kulkekoompa hänen
tiensä miten korkealla tahansa.”
Mikula lähti Pietariin kevättalvella. Meni hankkimaan lisää elämisen apua, puistamaan rikkailta,
kuten sanottiin. Oli hän käynyt siellä ennenkin ja
se oli hänelle tuttu kaupunki. Edellisen kesän ansiot
olivat huvenneet kovin vähiin ja aikoi hän puistamisella saada vähän lisää.

Tällä kertaa kävi huonosti. Hän ei palannut
koskaan. Eräät tuttavat olivat häntä Pietarissa nähneetkin ja matka oli hänelle hyvin onnistunut. Oli
saanut kokoon 20 ruplaa, joka oli siihen aikaan pitkä
raha. Oli kehunut tuttavilleen ja sanonut lähtevänsä
kotiin.
Kotimatkalla oli hänet ryöstetty ja murhattu.
Turhaan odotti Anissa häntä savumökkiinsä. Ei edes
hänen ruumistaan saatu siunata Palkealan hautausmaalle. Tuntemattomana lienee hänet haudattu
johonkin Pietarin monista hautausmaista.
Monet Pietarin tien kulkijat olivat tietävinään,
kuka ryöstömurhan oli tehnytkin. Oman kylän miestä epäiltiin ja nimikin lausuttiin. Miitren Kostiksi
sanottiin, mutta viranomaisten tutkittavaksi ei asia
koskaan joutunut.
Mutta kukapa tietää. Eiköhän hänkin ole jonkinlaisen rangaistuksen katalasta teostaan kärsinyt.
Rangaistuksen sellaisen, joka on ulottunut aina kolmanteen ja neljänteen polveen saakka…
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Kymmenen kysymystä Raudusta
1. Minkä vuoksi vietettiin Raudussa Iljan päiviä,
Iljan kokot soittoineen ja tansseineen 20.7.?
A) Vakkilan Tsasouna oli pyhitetty profeetta Eliaan
muistolle ja sitä silloin juhlittiin
B) Ilja Repin maalasi yhden kesän aikana Leinikylän järven maisemia
C) Haluttiin polttaa uudet kokot Juhannuksen
jälkeen heinäkuussa Vakkilan Pylkönaholla.
2. Israel Pipinen tuli Raudussa kuuluisaksi 1860
luvulla, mutta miksi?
A) Hän oli kovaotteinen lahjoitusmaahovin vouti
B) Tarkastusmatkoillaan hän vaikutti Raudun
rotuporsaiden jalostukseen
C) Samolan kartanon herra, joka myi koko Sumpulan savotan tuotannon ja toi hyvinvointia Rautuun
3. Raudun läheinen sijainti Pietariin oli apuna
Pietarin kaupalle. Kaupankäynti loppui kuitenkin
kuin seinään, koska
A) Suomi itsenäistyi ja raja sulkeutui 1918
B) Pietarin vallasväestö sai kehnosta maidosta kulkutaudin ja ostajat kaikkosivat ja kauppa kiellettiin
C) Raudun alueelle tuli nälänhätä ja kaikki elintarpeet tarvittiin itse
4. Raudussa ei ollut sairaalaa eikä synnytyslaitosta.
Ida Ihalainen oli kätilönä ja avusti vuosikymmenet synnyttäviä äitejä. Hän oli suorittanut myös
koneellisen lapsenpäästötutkinnon. Tutkinto on
A) Tärkeä lisäoppi, kuinka saadaan perätilassa
oleva lapsi käännettyä
B) Siinä opiskeltiin synnytyspihtien, kirvoituspihtien käyttö
C) Opiskeltiin keisarinleikkaus koska sairaalaolosuhteita ei ollut saatavissa
5. Raudussa hoidettiin ja kasvatettiin paljon Pietarin ylimysten orpolapsia, koska
A) Raudun olosuhteet olivat kelvolliset ja Rautu
oli lähellä

B) Orpolapset oli tuotu vastasyntyneinä lastenkotiin ja he tarvitsivat imettäjiä ja kasvattajia, joka
työ oli palkallista ja näin oli myös yksi elinkeino
Raudussa
C) Rautu katsottiin hyväksi kotiseuduksi ylimysten lasten varttua maaseudun olosuhteissa
6. Vapaussodan päätyttyä Rautu muuttui rajaseuduksi ja Rautuun tuli sotilaita vartioimaan
aluetta. Varuskunta perustettiin
A) Leinikylän harjoitustalolle Leinikylän järven
itäpuolelle
B) Kiviniemeen
C) Metsäpirttiin, Terenttilään, joka sitten talvisodassa tuhoutui
7. Mäkrän osuuskassan sanotaan olevan Suomen
ensimmäisiä. Osuuskassa tarkoituksena oli
A) Myöntää lainaa osakkaille, vaikkapa pellonraivaukseen tai ojan kaivuun ja pellon saveamiseen
B) Jakaa avustuksia kunnan vähäosaisille
C) Toimia Raudun Osuuskaupan kassavirtojen
hallitsijana
8. Raudun asema tuhoutui vapaussodassa ennen
kuin ehti edes valmiiksi, koska
A) Punaiset polttivat sen lähtiessään pakoon
asemalta
B) Valkoisten tykkituli tuhosi ja poltti puolivalmiin rakennuksen aseman valtauksen yhteydessä
C) Raudun asema räjäytettiin, koska valkoiset
luulivat sen olevan ansoitettu
9. Rautatieliikenne Pietarista Raudun aseman ohi
aina Käkisalmeen saakka alkoi
A) Heti 1919, kun Hiitola-Raasuli rata vihittiin
B) Talvisodan jälkeen 1940, kun rauha oli solmittu
Suomen ja Neuvostoliiton välille
C) Vuoden 1945 jälkeen, kun Kiviniemen silta oli
saatu liikennöitävään kuntoon
10. Mikä seuraavista ei ole ollut hovi Raudussa
A) Kuusaan hovi
B) Miettilän hovi
C) Potkelan hovi
Oikeat vastaukset sivulla 27.

Mäkrän Osuuskassan hallitus
Rahikan puutarhassa 25-vuotiskokouksessa. Vasemmalta kirjanpitäjä Eino Rahikka, Mikko Nahkuri,
Juho Tepponen, Juho Ihalainen,
puheenjohtaja Yrjö Ihalainen ja
Antti Ihalainen. Kuva vuodelta
1929, Rautuseura.
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Kaiken kansan karjalainen päivä ja
Mikkelin Karjalaiset ry:n
80-vuotisjuhla 23.8.2020
Ohjelma:
Tilaisuudet ovat kaikille avoimet, myös ei-jäsenille
10.00		
Messu Mikkelin Pitäjän kirkossa, sekakuoro Crescendo laulaa, 		
		Otavankatu 9.
		
Seppeleen lasku Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille
11.30 Ruokailu ja kahvi, Etelä-Savon ammattiopisto Esedu, Otavankatu 4
11.30 Arpojen myynti ja myyjäiset
13.30		
Päiväjuhla, Ammattiopiston liikuntasali, 2.kerros

Järjestäjät:		
				

Mikkelin Karjalaiset ry
Karjalan Liiton Etelä-Savon piiri ry

Yhteyshenkilöt: Seppo Anttalainen
040 550 3462
				Juhani Arnes		0400 573 866
Ruokalippu 25,00 euroa sis yhden arvan, sis. karjalanpaistin lisukkeineen, leivät ja
voin, veden ja kotikaljan sekä jälkiruokana kahvin mansikkakermakakulla.
			
Kahvi mansikkakermakakulla 5,50 euroa		

Mikkelin Karjalaiset ry:n 80-vuotisjuhla
Aika:

23.8.2020 klo 13.30 liikuntasalissa, 2.kerros

Päiväjuhlan ohjelma:
Tervehdyssanat ja hiljainen hetki
Seppo Anttalainen Mikkelin Karjalaiset ry,
						Karjalan kunnailla/lausuntaryhmä
Kaupungintervehdys			
Timo Halonen, kaupunginjohtaja
Laulua/soittoa				Kaija Hellman
Lyhyt historiikki				
Juhani Arnes, Mikkelin Karjalaiset ry
Runonlausuntaa				Kansalaisopiston lausuntaryhmä
						Tarja Pyhä-Huhdan johdolla
Juhlapuhe					Prikaatikenraali Lauri Kiianlinna
Lauluesityksiä				Sekakuoro Crescendo,
						johtajana Svetlana Pulkkinen
Päätössanat					Aira Kietäväinen,
						Karjalan Liiton Etelä-Savon piiri ry, pj
Yhteislaulu					Karjalaisten laulu
Arpajaisten voittojen jakaminen
Juontaja					Markku Paksu
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Tekeillä olevan Raudun kuvakirjan sivuilta:
Mallisivu Raasulin vartion tiimoilta:

Raasulin vartio rajan puolelta kuvattuna. Kuva Kaarlo
Vainion jäämistöstä. Vainio
oli rajavartijana Raasulissa ja
meni naimisiin Laina Mentun
kansssa.

Tulli- ja rajavartioita Raasulin
rajapuomilla. Vas: Häsänen,
Venesjärvi (ent.Wahrman)
Koppo, Sundberg, Marjanen,
Penttinen, Karonen ja Seppänen. Kuva Amalia Häsänen.

Tullin lapsia 1930.
Kuva Rautuseura.
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Mallisivu yhden traagisen tapahtuman tiimoilta:

Sirkiänsaaren Koskitsan tähystyspaikka. Kuva Ilmi
Pesonen. Kuvan vasen reuna on kastunut. Tornissa
on parivartio, puhelinyhteys Raudun Rv:n kautta
Raudun keskukseen ja Kiviniemeen ja siellä Kiviniemen IPAK:aan. Tämä oli Raudun Sirkiänsaaren ja
Metsäpirtin alueen ainoa talvisotaan liittyvä puolustusrakennelma vielä lokakuussa 1939.

Talvisodan ensimmäisten uhrien muistolaatta
Sirkiänsaarella. Kuva Kaino Rastas. Muistolaatta
pystytettiin 1993. Tuo onnettomuus, jossa ensimmäiset talvisodan kaatuneet tulivat jo ennen sotaa,
oli lähellä tuota tähystystornin paikkaa.

YH-aikaiset sankarihautajaiset Raudussa. Kuva M. Metsola. Tässä on kyseessä Ville Köningin ja Eino
Pekkasen hautajaiset 26.11.1939. Heidät on haudattu Tikatsun hautausmaalle Rautuun.
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Mallisivu yhden perheen kuvien tiimoilta:

Viktor Toivonen ja Maria o.s. Malinen omalla
kotipihallaan Raudun Sumpulassa. Talon nimi on
Harjula. Kuva Aune Toivonen.

Sumpulassa Otto Toivosen talo. Kuva Aune Toivonen.

Potkelan pellolla 1939 heinätöissä. Oikealta Mari
Rastas, Uuno Toivonen, Matti Rastas, Hanna
Haapsaari, Siiri Paavilainen. Kuvan keskellä näkyy
Potkelan pellon lato. Kuva Aune Toivonen.

Toivosen heinäporukka Kaitalan pellolla 1939. vasemmalta Otto Toivonen, Niilo Toivonen haravakoneen päällä, Aune ja Kaarlo- rattaineen ja Anna
Toivonen toinen oikealta. Muut tuntemattomia.
Kuva Aune Toivonen

Taustalla Kirpitsätorppa. Vas Aune Toivonen, Otto
Toivonen, Lempi Rastas ja Anna Toivonen.

Anna Toivonen poikansa Kaarlon kanssa Sumpulassa 1939. Kuva Aune Toivonen.
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Tässä on teemana rotuporsaat:

Yllä: Ainu Loponen ja rotuporsas.
Kuva Eino Loponen. Sama kuva on
Suomen kuvalehdessä 11.8.1923 ja
siinä tekstinä: 4kk vanha Sakkolan
rotuporsas, joka elävänä painaa
110 kg. Sakkolan, Metsäpirtin ja
Raudun pitäjissä saadaan vuosittain
rotuporsaista 1,5 miljoonaa markkaa, eli 1500-1800 mk jokaista 5 ha
suurempaa taloa kohti.

Oik: Emilia Meskanen ja rotuporsaat. Kuva Eemil Meskanen.

Lisää porsastaloutta, kuva Maatalouslehdestä 30.9.1923.
Rautulaisen Antti Paksun 2,5
vuotias itä-suomalainen maatiaisemakko ”Mia”, eläväpaino
noin 85 kg.
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Avoimet ovet Karjalatalossa
26.08.2020 15:00 - 20:00 |
Helsinki, Karjalatalo, Käpylänkuja 1
Karjalatalolla vietetään avointen ovien iltapäivää keskiviikkona 26.8. klo 15-20. Tuolloin on mahdollista tutustua Karjalatalon kirjastoon, sukututkimukseen, äänellä itkuun, karjalaisten vaiheisiin ja myös Karjalan Liiton ja Uudenmaan piirin toimintaan.
Lapsille luvassa on piirakkapaja. Omat leipomukset saa evääksi. Lapsille on myös askartelua ja murretyöpaja. Muusikko Kristiina Olanto laulattaa lapsia karjalankielellä,
ja saavat aikuisetkin osallistua.
Äänellä itku terapoi tämän päivän ihmisen sielua. Sitä voi tulla kokeilemaan
äänellä itkijä Pirkko Fihlmanin ohjauksessa
Särkyneitten sydänten majatalossa.
Esillä on myös Anna-Kaisa Kaartisen täkänä-näyttely ja luento.
Tilaisuuden järjestää Karjalan Liitto, Karjalan Liiton Uudenmaan piiri, Äänellä Itkijät,
Käpylä-Seura ja Opintokeskus Sivis.

Karjalan Liiton SieMie-puoti
Karjalatalon pääsisäänkäynnin oikealla puolella on Karjalan Liiton
SieMie-puoti, jossa on Karjalaan ja
karjalaisuuteen liittyviä tuotteita.
Tuoteostojen lisäksi puodista voi varata Karjalatalon tiloja sekä ilmoittautua
koulutuksiin ja tapahtumiin.
SieMie-puoti avataan jälleen 3.8.2020 klo 10.
Verkkokauppa palvelee normaalisti.

SieMie-puoti palvelee liiton
jäsenkuntaa ja
muita asiakkaita arkisin:
ma-pe klo 10-17 jälleen elokuussa.
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Vastaava toimittaja:
Markku Paksu,
Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
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k. 29.11.2019 Mikkelin Haukivuorella.

Julkaisutoimikunta:

Ystävällisin terveisin
Sirpa Nykänen
tytär

Markku Paksu, puh. 044 925 9765
Ilmoitushinnat: 1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.

Markku Paksu, Pekka Intke, Heikki Malkamäki,
Seija Räty, Päivi Väisänen ja Markku Vauhkonen

markkinointi:

Tilaukset, talous- ja
kirjanpitoasiat:

Toimintakalenteri 2020
Miustoloin ilta

				

22.08.

Veijo Moilanen,
Koulutilantie 14 D, 50670 Otava
puh. 040 848 2759
e-mail: lehtitilaus@rautu.fi

Lehden tili:
Kaiken kansan karjalainen päivä on
Mikkelin Karjalaisten 80-vuotisjuhlan yhteydessä
Perinneruokapäivä 		
Talkoomatka Rautuun

Peruttu		
Peruttu

Kenttäharmaa -konsertti Poleeni, Pieksämäki		

23.08.
12.09.
22. - 24.10.
25.10.

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

Karjalaisten tarina -esitys
25.10.2020 15:00 - 16:30
Juhlavuoden 2020 Karjalaisille kesäjuhlille valmisteltu
Karjalaisten tarina esitetään Karjalatalolla. Ohjaaja Eija
Vilppaan johdolla esitystä oli valmisteltu alkukevään
aikana jo pitkälle, joten sitä ei haluta jättää esittämättä.
Karjalaisten tarina -esitykset
su 20.9.2020 klo 13 ja klo 15.
su 25.10.2020 klo 13 ja klo 15.
Varaa paikat ennakkoon.
Pääsyliput ja ennakkovaraukset
Liput 35 euroa ja Karjala-kortilla 30 euroa.
Liput tulossa myyntiin elokuussa
SieMie-puodin verkkokauppaan.

FI68 5271 0440 1699 78

Painopaikka:
Kopiopiste, Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011, tulostus@kopiopiste.net
AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ 2020:

30.9.

Kestotilaus
Irtonumero

30.11.

30 eur / vuosikerta
5,0 eur + toimituskulut

Yhteystietoja
Rautulaisten pitäjäseura ry.
Mikkeli
Puheenjohtaja:
Markku Paksu,
Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli,
puh. 044 925 9765
Tilinumero: FI86 5271 0440 2600 58

Rautuseura ry.
Helsinki
Puheenjohtaja:
Ilmi Pesonen
Porslahdentie 10 A13, 00960 Helsinki
puh. 040 730 6166
ilmi.pesonen@gmail.com

Rauta-Säätiö
Mikkeli
Puheenjohtaja:
Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli,
puh. 0400 250 289,
ilkka.pietiainen@surffi.fi

Oikeat vastaukset: AAA BBB ABCA

Rautulaisten Pitäjäseuran vuosikokous ja
perinnepäivä
22.8.2020 klo 15.00 – 17.30
Rautulaisten Pitäjäseura ry:n vuosikokous ja perinnnepäivä pidetään Mikkelissä 22.8.2020 klo 15.00 alkaen Mikkelin Upseerikerholla osoitteessa
Tarkk’ampujankuja 1 B, 50100 Mikkeli.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määrätyt
asiat sekä jäsenistön hallitukselle vähintään
7 vrk ennen jätetyt kirjalliset asiat.
Vuosikokouksen jälkeen tilaisuus jatkuu
Pitäjäseuran perinnepäivänä, jonka teemana on:
”Raudun asemanseutu ja radan merkitys pitäjän liikenneyhteyksiin”.
Perinnepäivillä esitellään myös Raudun asemarakennuksen pienoismalli,
jonka ovat rakentaneet Toivo Valkonen ja Jaakko Toitturi.
Myynnissä Aimo Tiaisen kirja (2006) Kertomuksia Raudun asemalta ja
muitakin Rautulaisten Pitäjäseura ry:n tuotteita.
TUUTHA SIEKII !!!!

