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Miun äijäin ja mummoin
Anja Hedman-Järvinen

Meil kaikil on olt kaks äijää ja mummoo. Karjalan Kannaksel, Viipurin läänis
isoissää sanottiin äijäks ja isoäitii mummoks. Isäni Williamin vanhemmat olliit
Mikko Kustaanpoika Mentu, synt. 1860 ja Anna Juhanantytär Huuhka, synt. 1871.
Ida-äidin vanhemmat Antti Heikinpoika Paksu, 1876 ja Helena Matintytär Pekka-
nen, synt 1882.

Mikko-äijää mie en muista yhtää. Hän lienöö kuolt kevättalvel 1936. Väinö
veljein sano muistavansa jonkin verran, hän ko ol minnuu vähän vanhemp. Issäin
huasto, jot äijäl ol hyvä lauluään.

Hää ol mukan laulukuoros ja muutenkin laulel usjast töitä tehessään, enimmäk-
see virsii ja osas niitä paljo ulkomuistist. Väinö lienee perint äijält sen hyvän laulu-
ja messuäänen ja pappi hänest sit tulikin. Mikko lienee ollut niitä ensimmäisiä
oppilaita Raudun kansakoulussa, joka tuli Rautuun vuonna 1876. Äijä harrasti
lukemista, jatkuvasti lainaten kirjastosta kirjoja, joita luki pitkät iltakaudet.

Anna-mummon miekin muistan oikein hyväst. Hän ol äijää nuoremp ja joutu
kuolemaan Pieksämäel, evakkon olles 10.7.1944. Hän kerkes näkemää elämässään
kolme sotaa. Ensin ns. ensimmäinen maailmansota vuosina 1914–1918, johon liit-
tyi myös Suomen vapaussota vuonna 1918. Toinen oli talvisota vuosina 1939–1940
ja kolmas jatkosota vuosina 1941–1944.

William ja Ida (o.s. Paksu) Mentu sekä lapset Väinö ja Anja
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Evakkoonlähtö
Kaik hyö assuit Raudussa, Vehmaisten kylässä, silloin ennen talvisotaa. Toisen
maailmansodan alettua 1.9.1939 yleinen ilmapiiri Euroopassa oli erittäin jännitty-
nyt. Neuvostoliitto vaati meiltä tukikohtia, jolloin rajaseudun lapsia ja vanhuksia
siirrettiin, evakuoitiin, sisämaahan suojaan, mahdollisen sodan varalta. Anna-mum-
mon kans myö jouvuttiin mänemään lokakuus 1939 Naarajärvelle, oikein syrjäiseen
korpikylään, veljein Väinö, mie ja Milja-serkku. Miljan Emilia-äiti lähti meitä
viemään sinne.

Lokakuussa 1939, neuvottelujen alettua, Suomi ryhmitti joukkonsa puolustus-
asemiin. Niihin joutuivat rauhan aikana palveluksessa olevat, siis varusmiehet ja
kantahenkilökunta sekä reserviläiset, yleensä ikäluokat vuosina 1900–1918 synty-
neet, niiden mukana myös isä William Mentu ja neljä enoa, Matti, Toivo, Armas ja
Eetu Paksu, samoin serkkumme Tauno Johanneksenpoika Mentu. Tauno kaatui
12.9.1942 Maaselän kannaksella.

Kun sitten sotaa ei tuntunut tulevankaan, saivat lapset ja vanhukset luvan palata
takaisin kotiin.

Meidän Anna-mummo ja toisiakin vanhuksia jäi vielä Pieksämäelle, ilmeisesti
paluusiirtoja oli tarkoitus suorittaa asteittain. Väinö ja minä lähdimme Emilian ja
Miljan kanssa kotimatkalle.

Iltamyöhäl 29.11.1939 ol jo ihan pimiä, myö tultii sit Raudun asemalle. Meijän
isä ol pääst “sielt toimipaikastaan” meitä junalle vastaan. Ida-äiti oli hevosen ja
reen kans meitä uottamas. Isä ei voint viipyy sen pitempään, muuta ko kiireest nost
miut hevosen rekkeen, sylissään kanto.

Väinö veljeni suurempan selvis jo paremmin omin voimin, vaik väsynthä ol
Väinökin pitkäst matkast. Ida-äidin kans ajettii sit kottiin ja kyl meil oli ollutkin jo
ikävä.

Meille, niinkuin muihinkin taloihin, oli majoitettu talo täyteen sotilaita ja upsee-
reita. Äiti-Ida paisto usjast heil ryynipiirakkoi ja perunakakkaroi. Hyvilt kuulemma
ne olliit maistuneetkin, vaik monet heist eivät olleet sellasiin tottuneet. Sotilaat
olivat eri puolelta Suomea, mutta varsin hyvin yhteiselo oli sujunut ja rauhan
toivossa luotettiin tulevaisuuteen.

Toinen lähtö
Niin siinä kävi, että yksi vajaa yö saatiin olla kotona, me, jotka edellisenä iltayönä
olimme saaneet luvan saapua takaisin kotiin Rautuun. Seuraavana aamuna klo 7.00,
30.11.1939 alkoi Suomen talvisota. Raudun kirkolta oli matkaa noin 15 km ryssän
rajalle ja meiltä noin 20 km.

Miun tekköö miel kertoa siit lähöst sillo 30. marraskuut. Se oli silviisii, et
meijän äit joutu mänemää aikasin navettaa, ko emakkosika ol kohta niiko porsimas.
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Ei olt kauan kestänt, ko äit ol juossut kiireest takasin tuppaan ja herättänt sotilaat
sanomal, et kuulkaa pojat, nyt on vissiikin sota syttynt, ko ryssän puoleinen taivaan-
ranta on punanen niinko tulimeri. Niin kiire ol sotilail tult, et kukkaa ei kerent
äidille hevostakaan valjastaa. Se ol ko pyssyn suust lähtö, pakko männä. Jonkun
ajan kuluttua oli sotilas ratsuhevosen selässä laukannut sellaista vauhtia, että “val-
koinen vaahto” valui hevosen kylkiä pitkin. Viestintuojat sodan syttymisestä olivat
liikkeellä. Meilt olliit sillo jo sotilaat rynnänneet sinne jonnekin, mihin heille oli
ilmeisesti tilanteen varalta jo ohjeet annettu.

Siin mei äit sit seiso kotkartanol ja mietti, et mihin päin täst nyt pitäis lähtee. Äit
koitti kerätä jotain tavaroita siihen pieneen kirkkosuahkaan, johon nyt ei paljon
mahtunutkaan, muuta ko joku vaatesäkki. Äit käi hevosen ohjaisiin, mie olin tietyst
keral, veljein Väinö ja Nypelön Jussi ajoit lehmii, Jussi suurempan oli Väinöl tuken
ja turvan. Kaik muut kotieläimet joutu jäämää sinne navettaan.

Vehmaisten Seuratalol otettiin Sviilin Ainon vaatesäkki meijän rekkeen. Aino
itse koitti aijaa lumisohjosta tietä pitkin polkupyöräl peräst. Meijän Antti-äijä siel
Paksulast ja Aino-täti olliit samas evakkojonos hevosel ajamas. Koko ajan ulvoivat
ryssän pommikokoneet ja pommittiit, minkä kerkisiit.

Sit ko lähestyttiin Kiviniemeä, meitä “pakoon pyrkijöitä” oli loputtoman pitkät
jonot, kuka milläkii kyyvil ja ryssä pit surumusiikist huolen.

Neuvostoliitto yritti kaikin konstein saaha sitä Kiviniemen siltaa säpäleiks, jol-
loin heidän mielestään Suomen sotajoukot tuhoutuisivat viimeistään siihen Kivinie-
men kuohuvaan koskeen ja sinnehän sitä hukuttu oltais myö siviiliväestökin. Mein
äit ko ol Paksun Antin tyttö, ni hän osas kyl pittää hevosen ohjaksist sen verran
hyväst kii, et elläinki luotti ajajaansa ja matka joutui. Sit ko oltiin ylitetty Kivinie-
men silta, juostiin johonkin kellariin pommitusta pakoon. Se kellar oli tupaten
täynnä vanhuksia, äitejä ja lapsia. Äidit makasivat lapsiensa pääl ja rukoilivat, et ko
kuoltais kaik yhtaikaa, ettei jäätäis kukkaa kitumaan. Luojan varjelusta ol, et sil
kertaa ei pommit osuneet ja hengis selvittiin etsimään jostain junaa, millä päästäis
johonkin turvaan.

Sitten vuonna 1942 pääsimme lyhyeksi ajaksi takaisin kotiin Rautuun, mutta
lähes täydellisesti tuhottuun kotiseutuumme, useimmat rakennukset olivat palaneet,
kodit, kirkko, asema, myös useimmat koulut. Merkityksellistä niille vuosille 1942–
44 oli se, että me, jotka talvisodan alkaessa olimme liian pieniä muistamaan paljoa-
kaan syntymäseudustamme, saimme sinä lyhyenä aikana tallentaa mieliimme muis-
toja, joita ei kukaan, eikä mikään voi meiltä riistää eikä tuhota.

Seuraaville sukupolville voimme kertoa karjalaisten kyynelten teistä, mutta
myöskin sen, miten kaunis on kerran ollut Karjala.

Ote Mentujen suku II -kirjasta
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Vuonna 1953 Ida Mennun 50-vuotispäivillä Siilinjärvellä. Takana vas. Anja Hedman-Jär-
vinen o.s. Mentu, Armas Paksu, Eetu Paksu, Arvo Hokkanen, Väinö Mentu. Keskellä vas.
Eila Paksu, Raili Paksu, Terttu Paksu, Aino Hokkanen o.s. Paksu, Mirja Hokkanen ja
Emilia Mentu ja edessä Ida ja Viljam Mentu

Rovasti Väinö Mentu
haastattelee entistä rau-
tulaista Pitäjäjuhlilla
10.7.1988



220

Väinö Mentu – kansanmies ja rovasti

Raudun Vehmaisissa syntyi 24.2.1930 Viljami ja Ida Mennun perheeseen poika,
joka eli monivaiheisen elämänsä kansanperinteen harrastajana ja kirkonpalvelijana.
Väinö vihittiin papiksi Kuopiossa vuonna 1956, Sonkajärven, Ilomantsin, Pielisjär-
ven, Rautavaran, Nilsiän, Maaningan, Tuusniemen, Tervon, uudelleen Rautavaaran,
Varkauden ja Jaalan seurakunnissa palveltuaan hän jäi eläkkeelle vuonna 1993.
Miltei 16-vuotinen pesti Jaalassa oli merkittävä niin, että hänet valittiin siellä Jalo
Jaalalaiseksi sekä Risto Laiho kirjoitti ystävästään ja tästä ajasta muistelmateoksen.

Muistelmateoksen mukaan Väinö oli välitön, iloinen ja ei koskaan korostanut
papillisuuttaan. Hän tarttui tarvittaessa kaikkiin töihin, lannanluonnista alkaen ja
ilmeisesti huumoria viljeltiin tilanteiden keventämiseksi aina tarvittaessa.

Ajatuksia kansallisena juhlavuotena
Suomalaiset perinteet ovat hyvin mielenkiintoisia ja ilmeisesti osittain ainutlaatui-
sia. Vanhalta kansalta olen saanut sen käsityksen, että sanankäyttö on ollut etupääs-
sä suoraa puhetta. Se on tietysti usein ollut erehtyväistä, mutta kuitenkin oman
mielen mukaista.

Julkisen elämän puhetyyliksi on maailmassa tullut sota-ajan sanaa käyttääkseni
“ropakanta”, taide, jolla on aina tarkoitusperä. Asian täytyy mennä eteenpäin, ei
tarkoituksettomia yhdessäoloja, on puhuttava muustakin kuin ilmoista!

Perinteittensä tähden suomalaisista on tullut todesta ottajia. Muualta maailmasta
tulleet aatteet ja sanat, joita alkuperämaissa ei ole tarkoitettukaan täydestä otetta-
vaksi, saavat täällä uskollisia kuulijoita ja seuraajia. Tarvittaisiin lisää tulkkeja, ettei
tapahtuisi kohtalokkaita käännösvirheitä.

Suhtautuminen useimpiin elämän vaikeuksiin on meillä ollut myös poikkeuksel-
lista. Se on ollut joko leikitöntä jäyhyyttä tai huumoria. Ne ovat sama asia. Kum-
mankin tarkoitus on ollut auttaa kestämään elämän myrskyjä joko tanakkuudella
kuin honka tai taipumalla kuin nuori koivu.

Yleismaailmallinen tapa on huutaminen ja valittaminen kaikesta, aina ja joka
paikassa. On vaikea ottaa osaa suruihin, joita ei ole olemassakaan.

Hyvin suuressa osassa maailmaa elämän korkein arvo on säätyjako. Siihen näh-
den suomalainen on jermu, taipumaton. Herra voi olla vain se, joka on ihmistä
ylempi. Käsitykseni mukaan myös Raamattu, jonka juhlavuotta vietetään, tukee
voimakkaasti näitä asioita.

Tulevaisuus on tuntematon, mutta jos kuulee suoraa puhetta, kohtaa jäyhää tai
huumoripitoista suhtautumista elämän vaikeuksiin eikä tarvitse olla suuruudenhul-
lujen seurassa, niin uusi vuosi on onnellinen ilman toivotuksiakin.

Kuitenkin kaunista tapaa noudattaen: Onnellista uutta vuotta toivottaen
Väinö Mentu
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Kansanperinteen keräystä ja muita harrastuksia
Väinö haastatteli useita vanhoja ihmisiä, savolaisia ja myös rautulaisia. Kasetteja
on löytynyt hänen arkistoistaan 22 kappaletta ja Risto Laiho on purkanut esimerkik-
si tämän Jaalassa asuvien Anna ja Aukusti Vuohelaisen haastattelun vuodelta 1986:

Väinö: “Muistat sie Anna Mar mittää miun mummost, Huuhkan mummost?” “Kyl-
hää mie muistan. Mummois tulliit Inkerin maalta Rautuu, ei hänel olt omaisii.
Korkkeinmäk olt kylän nimi. Hää siel pit paikkaa, hää siel lypsiit lehmii. Hänel
olliit, hää pit sellaist hartsoonaa, jossa reissumiehet yöpyit. Simo Huuhka olliit
mummon veljenpoika. Mummois hää tulliit Rautuu hyvin nuoreen. Mummois isä
olliit kiharapäin. Kesäl muutettii Holmaa.”
Aukusti Vuohelainen: “justeersaha olliit, mil mehtää kaavettii. Niit tappiloi sanot-
tii vetimiks. Kaikenlaisii puit kaavettii. Pokasahal niit siit ylleesä pölkytettii. Ko-
toon viilattii sahan terät, hyväks viilattiikii.”
Väinö: “Sie Anna Mar ossaat selittää varmaan saippuan tekkoo?”
“Jo veikkosein. Saippuaa ko tehtii, puhkottii ja halottii sian suolet ja pantii talveks
laatikkoo, sit vast kevvääl keitettii ne. Lipeäkivvee ja suopaa sekkaa. Sit sanottii
kotkeittosaippuaks. Valkii saippua olliit paremplaatuist. Ruskia olliit joskus sauna-
saippuaa. Suopoo käytettii kehnoloihe työvaatteihe pesuu. Vuuen kaheksatoist so-
van jälkee ei olt mittää valoneuvoo, käytettii vaa pärreit. Se pit olla oksatont puuta,
mist sai hyvvii pärreit.”
Väinö: “Mites lapsii hoijettii?”
Anna Mari: “Lapsiiha ko liekutettii vasus. Katos orre varas olliit kaks narruu, mink
varas se vasu liekkuit. Tietyst täyty olla liekuttaja. Niit vasuloi ja koriloi osas tehhä
vaa miehet.”
Väinö: “Kuis se kuppaus käi?”
Anna Mari: “Aukustin äete kuppas. Lyötii kuppakirveel selkeet reijät ja sarvel,
elläimen sarvel, imettä paha ver pois. Se sylettii kuivattuu sian rakkoo. Saunaa
lämmitettii ja potilas kylvetettii hyväst. Olliit siel muitakii kupparloi. Metso Anna ol
yks. Järvensuon Helenan äiti olliit myös hyvä hieroja. Vanhat vaa kuppoittiit, ei
nuoris ol mittää vikaa. Kuppar sai siihe aikaa 20 pennii tai kopekkaa. Kaikkii
parast ruokaa annettii kupparil ja tietyst kahvii.”
Väinö: “Puhuttiikos Rauvus leikkii?”
“Rauvushaa aina puhuttii vitsii ja leikkii. Kaik ei ymmärtänt leikkii. Olliit kerra iso
talo. Tytöt nukkuit yläkerras poikii kans. Isäntä heräs ja ajjoit ne pojat pois nii
vauhil, ei höil ollu aika eis kenkii jalkaasa laittaa. Nii vauhil ne pojat män, jot
kynnet rep siit irti! (Väinön ja Annan herevää naurua).
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Musiikki oli Väinön yksi harrastus ja siitä on meille osoituksena hänen sanoitta-
mansa laulu.

Pentti Järvisen mukaan Väinö Mentu osallistui ajan salliessa rautulaisten kylä- ja
pitäjäjuhliin toimien jumalanpalveluksissa liturgina tai saarnaajana. Viimeisen ker-
ran hän piti kenttäjumalanpalveluksen Raudussa kulttuuritalon portailla vuonna
1993. Väinön harrastuksista hän mainitsee tärkeimpänä suomenkieliset murteet ja
lisäksi kirjallisuus, vironkieli, kuorolaulu ja tähtitiede.
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Ahaa... sanoi Antti Paksu

Tällaista sanontaa kerrotaan Antin käyttäneen. Antti syntyi Raajun kylässä (Ruajun
niiko meil sanottii) Metsäpirtissä. Muistitiedon mukaan Antti tuli kasvattipojaksi
sedälleen Raudun Vehmoisii, koska sedän ainut lapsi oli hukkunut läheiseen Paha-
lampeen. Näinollen hän aikanaan peri tilan Vehmoisissa. Antti avioitui Helena o.s.
Pekkasen kanssa ja he saivat seitsemän yhteistä lasta; Iida, Matti, Armas, Eetu,
Toivo, Aino, Ainon kaksoissisko Anna menehtyi pienenä.

Antin kerrottiin olleen nk. tosimies, joka ei paljon akkojen höpinöihin osallistu-
nut. Helena oli peräkammarissa Ainoa saamassa, mutta koska Antti oli tottunut
käymään päivittäin Hinkkasen zainoissa sajun juonnissa, valjasti hän hevosta ja
mennessään huuti vastapäätä asuneille Karhusille, jot mänkää käymää tuol meil, jos
niil naisil sattus olemaa jottai asjaa. Illalla palatessaan totesi perheen lisääntyneen
kahdella tytöllä, joista kuten edellä totesin, toinen menehtyi. Tuskin Antti oli poik-
keus, eiväthän miehet siihen aikaan juuri synnytyksiin osallistuneet.

Antin maaomaisuus oli silloisen mittapuun mukaan varsin kohtalainen - 113
hehtaaria maata eri puolilla Rautua viljelystilan sijaitessa kuitenkin Vehmoisissa.

Helena Matintytär Pekkanen s. 26.7.1882 ja Antti Heikinpoika Paksu s. 24.12.1876
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Maanviljelyksestä Antti ei niinkään perustanut, vaan hän lukeutui niihin kauppa-
miehiin, jotka harjoittivat Pietarin kauppaa. Kahdesti viikossa hän kuljetti vehmois-
laisiin maitoa Pietariin ja puhui sujuvasti nk. kannaksen venättä.

Maidon kuljetuksesta kerrotaan seuraavaa. Antti tykkäsi suuresti kermasta ja
hänellä oli aina muki keralla, jolla hän kuori maidon päältä kerman (liuhkin) ja
hörppäsi sen, vajeen hän korvasi hevosten juottopaikalla vedellä (luultavasti hän
kauppamiehenä kuori kerman vain naapurien tonkista). Mummoni Lempi, Antin
miniä kertoi, että Antille piti kuolinvuoteellekin viedä kermapullo.

Pietarin kaupan tyrehdyttyä rajan sulkeutumiseen Antti keskittyi hevoskauppaan,
jonka seurauksena romaniväestö muisteli Anttia vielä sodan jälkeen Savossa, jonne
Antti perheineen evakkona saapui.

Lapsenlapsia Raudussa ehti syntyä neljä Arvi, Anna, Väinö ja Anja. Anja muiste-
li äijää lämmöllä kertoen, että vaikka Antti oli ehkä juron oloinen, oli hän varsin
hetas (herkkä pieniä lapsia kohtaan) ja oli kunnia-asia, kun äijä tuvassa kilautti
lusikalla kupin laitaa - silloin tiesi et vorrii vettä pit kiiättää äijän kuppiin.

Sirkka Mentu muisteli Anttia ja kertoi, että Antti Paksu oli niitä  harvoja 1900-
luvun alussa, jolla oli jo polkupyörä. Antin kerrottiin taluttaneen pyörää Leiniky-
lään päin ja puhelleen mennessään, jot ei isä puota poikajaa, eihä isä poikajaa puota
ja Matti istui ojanpenkalla Kannikansillassa - oli puot kyydistä jo muutama sata-
metriä sitten.

Antti oli legenda jo eläissään. Savossa ihmiset katsoivat ikkunasta, kun Antti
ajoi hevosella kotiinpäin, markkinat olivat loppuneet jo kaksi päivää sitten. Totesi-
vat - näyttää markkinat loppunee ko Paksu Anttikii männöö jo kottiipäi.

kuultuihin tarinoihin tukeutuen kirjoitti Markku Paksu

Antti Paksun kotitalon paikka v. 2013
Markku Paksu merkitsee Antti
Paksun asuinsijan v. 2015
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Helena Paksu s. 26.7. 1882,
Ida Paksu s. 3.6. 1907, Aino
Paksu s. 14.2. 1920

Matti ja Armas Paksu Viipurin maa-
talousnäyttelyssä 23.6–2.7.1932
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Matti Jalmari Paksu s. 22.10.1905 ja Lempi Maria Hakulinen s. 9.8.1906. Oikea kihlaku-
va, vasen hääkuva vih. 24.6.1928

Antti ja Helena Paksun kotitalon luona v. 1936 Paksun veljekset vas.
Matti, Toivo, Armas ja Eetu sekä Matin poika Arvi
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Antti Määttänen 90 vuotta
Vilho Kiesiläinen

Mikkelin mlk:n Hiirolassa 90 vuotta 2.11.1975 täyttänyt ent. maanviljelijä Antti
Määttänen on syntynyt Raudussa, jossa hän viljeli tehokkaasti ja suurella asiantun-
temuksella Vehmaisten kylässä sijaitsevaa maatilaansa.

Antti Määttänen varttui lapsuudestaan mieheksi silloisen lahjoitusmaahovin var-
jossa. Maakuntansa ja alaistensa parasta ajatellen olivat useat hovien haltijat niinä
aikoina alkaneet toimeenpanna maanviljelykseen ja talouteen kuuluvia parannuk-
sia. Niinpä sekin hovin haltija, jossa Antti Määttänen palveli, oli innokkaimpia
uudistuksen suosijoita. Uskottuna palvelijana ja tarmokkaana miehenä joutui Antti
paljon näitten asioitten kanssa tekemisiin. Kaukonäköisenä ihmisenä hän huomasi,
mikä etu näissä uudistuksissa, etenkin maatalouden suhteen on takapajuisuudesta
kärsivälle paikkakunnalle ja sen maanviljelijöille.

Kun hovien maat v. 1912–14 joutuivat valtion välityksellä jaettavaksi paikka-
kuntalaisille asutustiloiksi, oli Antti ensimmäisiä hakijoita. Saatuaan haltuunsa asu-
tustilan hän viipymättä ja ennakkoluulottomasti alkoi sovelluttaa hovissa saamiaan
kokemuksia ja ideoita pienemmissä olosuhteissa. Muutamassa vuodessa muuttuivat
jussikkonotkot runsaasti kylvöheinää tuottaviksi niityiksi ja puolittain joutomaina
olevat, hovin karjahakoina käytetyt lepikot jalostettua viljaa tuottaviksi pelloiksi.

Antti ja Darja Määttäsen talo Vehmaisissa
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Rinnan viljelysmaiden kohentu-
misen kanssa kohosivat tilan keskei-
simmälle paikalle mallinsa puolesta
aikaansa edellä olevat käytännölliset
asuin- ja talousrakennukset. Näitten
viljelysmaiden kunnon ja rakennus-
ten tarkoituksenmukaisuuden ohella
ei unohdettu myöskään maatalouden
voimatekijää metsää. Metsä oli hy-
vin hoidettu ja sitä hakattiin järke-
västi metsänhoidolliset tekijät huo-
mioon ottaen. Hedelmä- ja kasvitar-
ha, jotka olivat kylän ensimmäiset,
saivat myös osansa isännän huoleh-
tivasta kädestä ja suunnittelutaidos-
ta. Niinpä puolessatoista vuosikym-
menessä kehittyikin Antin hoidossa
»mallitalo». Useat maata-lousseuro-
jen retkikunnat kävivät talossa tu-
loksia katsomassa ja oppia ottamas-
sa. Lukuisat olivat myös ne kurssit,
harjoituspäivät ja koulutustilaisuu-
det, jotka talossa pidettiin.

Tehokkaasti talon isäntä Antti ja muukin talon väki osallistui maamiesseuran,
marttayhdistyksen ja maatalouskerhon toimintaan. Avoinna olivat myös talon ovet
seurakunnan, nuorisoseuran tai maanpuolustusväen kokoontumista varten.

Vuosi 1939 mullisti meidän kaikkien karjalaisten elämän. Näitten tapahtumien
johdosta Antti Määttänenkin joutui jättämään kauniin talonsa ja hyvin hoidetut
maansa sinne Rautuun. Hän sai korviketilan Mikkelin maalaiskunnasta joutuen
näin tutustumaan Savon kivisiin maisemiin. Jatkosodan aikana hän uskoen menete-
tyn kotiseutunsa tulevaisuuteen, muutti takaisin Rautuun. Kauan ei kuitenkaan
tilanne kestänyt ja Anttikin joutui takaisin Savon korviketilalleen.

Tämä ikävä tapahtumaketju, joka tuli meidän karjalaisten osaksi, ei paljoakaan
liene vaikuttanut Antin valoisaan ja elämänmyönteiseen maailmankatsomukseen,
vaan iloksemme näemme hänet korkeasta iästään huolimatta ryhdikkäänä, virkeänä
ja lähimmäisystävällisenä keskuudessamme.

Mieluisampia tehtäviäni onkin Sinulle Antti meidän kaikkien kanssaihmisten
kanssa toivottaa onnea merkkipäivänäsi ja toivoa Sinulle vielä paljon onnekkaita
elinvuosia.

Rautulaisten lehti 6-1975

Antti ja Darja Määttänen
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Antti ja Darja Määttänen

Vehmaisten poikia vas. Lauri ja Olavi Määttänen sekä Arvi Paksu ja
Saku-koira
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Nypelön nimi mainitaan Raudun Vehmaisten kylän verokirjoissa jo vuonna 1591,
jolloin Ruotsin hallitsija Juhana III:n käskystä 25-vuotisen sodan jälkimainingeissa
alettiin hävitettyä Rautua asuttaa uudelleen. Paavali Nypelö asettui Vehmaisiin ja
sen jälkeen suku pysyttelikin Raudussa 350 vuotta.

Mikko Nypelö syntyi Raudun pitäjän Vehmaisten kylässä 6.9.1900 vanhempien-
sa Yrjö Heikinpoika Nypelön ja Anni Tahvontytär o.s. Honkasen neljäntenä lapse-
na. Isosisko Helena oli 12-vuotias ja Antti-veli kuuden vanha. Seitsemän vuotta
aiemmin syntynyt Maria oli kuollut 19 päivän ikäisenä tuhkarokkoon. Perhe asui ja
viljeli maata omistamallaan Hyvösenmäki-tilalla lähellä Hovijärveä. Tällä paikalla
Nypelöt olivat olleet 1800-luvun alkupuolelta saakka ja suvun aikaisemmin asutta-
ma Nypelönmäki oli jäänyt 1850-luvulla asukkaiden kuoltua toisten asuttavaksi.

Perheen isä Yllö menehtyi vuonna 1905 vain 53-vuotiaana ja Anni jäi lasten
kanssa jatkamaan elämään eteenpäin. Yhdessä töitä tehden sekä sukulaisten ja
naapurien avustuksella selvittiin vuodet eteenpäin ja Helenan ja Antin avioiduttua
tahoillaan heille lohkaistiin mökinpaikat tilasta. Mikko jää hoitamaan päätilaa äitin-
sä kanssa.

Nuorena miehenä Mikko työskenteli jonkin aikaa rataa rakentaneessa “rautaroi-
kassa”, mutta vuoden 1918 sodan keskeytettyä työt ja poikaporukan löytämän am-
muksen räjäyttäminen ja siitä aiheutunut käsivamma siirsi Mikon kotitöihin. Hän
oli kiinnostunut urheilusta ja äitinsä esimerkin innoittamana lukeminen oli mieluisa
harrastus koko elämän ajan. Vuonna 1919 perustettu Vehmais-Haukkalan nuoriso-
seura Sampo sai Mikosta aktiivisesti toimivan järjestysmiehen ja näyttelijän. Anni-
äiti välillä valittelikin, että “miks mei Mikko saap ain ne höntön osat”.

Amalia Sviili syntyi 4.9.1898 Vehmaisissa vanhempiensa Antti Pekanpoika Svii-
lin ja Anni Matintytär o.s. Heikkosen kuudentena lapsena. Vanhemmista lapsista
ainoastaan seitsemän vuotta vanhempi Helena oli tuossa vaiheessa elossa. Myö-
hemmin perheeseen syntyivät vielä veli August ja pikkusisko Aino. Antti-isä oli
syntynyt Metsäpirtin (Sakkolan) Paloniemessä ja tullut Venäjän kautta Rautuun,
jossa asettui vävyksi vaimonsa kotitaloon elättäen perheensä maanviljelyksen ohel-
la puuastioiden ja tuohitöiden teolla.

Sviilin sukua on ollut toki aikaisemminkin Raudussa, sillä 1760-luvulla muutti
Yrjö Sviili perheineen Jaakkiman Paikjärveltä Haukkalaan. Yrjö itse tosin oli kotoi-
sin vielä kauempaa, sillä hänen tiedetään olevan Liivinmaalta lähtöisin.

Amalia varttui perheensä parissa toimeliaaksi nuoreksi naiseksi, joka ei pelännyt
tarttua työhön kuin työhön. Samankyläläisinä nuoret olivat tunteneet toisensa koko
ikänsä ja aikuistuttuaan perheen perustaminen tuli ajankohtaiseksi. Ainakin Amali-
an August-veli suhtautui suosiollisesti Mikon riiureissuihin, koska kerrotaan hänen
kerrankin piilottaneet Mikon oven taakse suojaan vanhempien valvovalta silmältä.

Vehmaisten Nypelöt
Heli-Päivi Nypelö
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Nuoripari avioitui 29.11.1922 ja he asettuivat asumaan Mikon kotiin Hyvösen-
mäelle. Perhe kasvoi tasaiseen tahtiin ja talvisotaan mennessä lapsia oli syntynyt
kahdeksan kappaletta, joista pieni Kauko-poika oli kuollut jo vauvana. Mikon
työskentely pelloilla ja talvisin lisätienestien hakeminen rahdinajosta pitivät per-
heen leivässä ja Amalian hoidellessa karjaa saatiin voita leivälle ja lihapotti uuniin.
Puutarhassa oli useita omenapuita ja marjapensaita (onpa yksi karviaismarjapensas
säilynyt hengissä näihin päiviin saakka) ja Mikon hoidossa oli myös muutamia
mehiläispesiä. Anni-mummo auttoi kotiaskareissa ja lastenhoidossa parhaansa mu-
kaan. Välillä lapset voivat kipaista lähellä olevan äijä-mummon luokse.

Vuodet kuluivat työn touhussa ja vilkkaan kyläyhteisön yhteisiin rientoihin osal-
listuessa. Mikko innokkaana urheilumiehenä osallistui myös urheilukentän raivaus-
töihin ja avajaisjuhliin vei naapurinsa Hyvösen Toimin kottikärryillä, kun Toimi
jalkansa katkaisseena ei muuten olisi päässyt paikalle.

Mikko ja Amalia Nypelö 1950-luvulla

Talvisodan alla suoritettiin ra-
japitäjistä vapaaehtoisia evaku-
ointeja, mutta Amalia ei halun-
nut lähteä kotoaan ennenkuin
30.11.1939 sodan syttyessä oli
pakko. Pienemmät lapset pakat-
tiin rekeen ja mukaan tuli myös
edellisenä iltana kotiin palannut
opettaja Maria Meronen kaksos-
tensa kanssa. Vanhin tytär, 16-
vuotias Eelin jäi ajamaan karjaa
naapurin emännän kanssa. Mik-
koa ei käsivammansa ja ikänsä
vuoksi kutsuttu armeijaan, vaan
hän jäi jälkijoukkoihin huolehti-
maan väen matkaanpääsystä.

Aluksi päämääräksi otettiin
Kaukolan pitäjä, josta opettajan
rouva oli kotoisin. Matkalla soti-
laat olisivat ottaneet hevosen ar-
meijalle, mutta Amalia piti topa-
kasti puolensa ja matkaa päästiin
jatkamaan. Koska sota oli todel-
la syttynyt eikä kyse ollutkaan
mistään lyhytaikaisesta kotoa-
lähdöstä, jouduttiin matkaa jat-
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kamaan junalla ja perheen sijoituspaikaksi tuli Arvelan talo Jokioisissa. Saunatu-
vasta saatiin asunto ja karja talon navettaan. Talon emäntä jäyhänä hämäläisenä
ensin vierasti puheliaita karjalaisia, mutta piirakat ja perunakakkarat sekä karjan-
hoidossa avustaminen sulattivat jäykkyyttä ja sodan päätyttyä isäntäväki olisi toivo-
nut perheen jäävän Jokioisiin. Isäntä varoitteli Savon kivisistä pelloista ja epäili,
ettei siellä ole ruokaa omillekaan ihmisille. Mikko ja Amalia halusivat kuitenkin

Vasemmalta ylhäältä lukien: Seemi, Fanni, Mauno, Martta, Ahti ja Eelin Nypelö
Sievi Sviili ja Amalia Nypelö, Kaarina, Irma ja Mikko Nypelö, tuntematon mieshenkilö
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lähemmäs muita rautulaisia ja perhe siirtyi Virtasalmen Längelmäelle. Kuretmäen
omistaja Vihtori Tarkiainen tuli heti katsomaan uusia asukkaita tuoden perunasäkin
ja jauhopussin todeten, että “onhan Savossa leipee”.

Vaikka perhe viihtyikin Virtasalmella, tilaisuus saada asutustila Mikkelin maa-
laiskunnan Visulahdesta sai Mikon ja Amalian jälleen kerran pakkaamaan omaisuu-
den ja muuttamaan Juonennurmeen. Tilalle rakennettiin omakotitalo ja elämä va-
kiintui. Jatkosodan edetessä menetetyt Kannaksen pitäjät vallattiin takaisin Suo-
melle ja mahdollisuus palata kotiin oli entistä todennäköisempää. Eelin-tytär oli
lottana päässyt Rautuun jo syksyllä 1941 ja keväällä 1942 lähti Mikko vanhempien
poikiensa kanssa touontekoon. Amalia odotti perheen nuorinta lasta, joten hän ei
silloin päässyt sotatoimialueelle. Irma-tyttären synnyttyä lokakuun alussa oli perhe
vihdoin marraskuun lopulla valmis lähtemään Rautuun. Viranomaiset yrittivät vas-
tustaa pienen lapsen viemistä epävakaisiin oloihin, mutta Amalian tokaistua “et
pyttyyks mie paan tään tytön” matkustuslupa heltisi.

Elämä Raudussa jatkui asemasodan aikana rajoituksista huolimatta jokapäiväistä
la-tuaan. Hävitetyn navetan tilalle alettiin rakentaa uutta, koulua pidettiin Nypelön
tuvassa ja rippikoululaiset pääsivät ripille räjäytetyn kirkon raunioilla. Lasten leikit

Kuva v. 1937 Kiviniemen markkinoilla August
ja Evsevia (Sievi o.s. Jäske) Sviilin kihlajais-
matkalla. Mukana myös Mikko ja Amalia (o.s.
Sviili) Nypelö

saivat uusia muotoja ja löydetyllä
rullarevolverilla pelattiin venäläis-
tä rulettia, onneksi kuitenkin vain
puukuulilla.

Kotonaolosta ei kuitenkaan en-
nätetty nauttia kuin puolitoista
vuotta, kun kesäkuisena päivänä
vyöryi pommikonelaivue Hovijär-
ven takaa yllättäen rannassa olleet
pyykkärit ja leikkijät, sotarintama
oli palaamassa Rautuun. Ensihä-
tään suojauduttiin tiheän kuusiai-
dan alle ja kotiin palattua alettiin
valmistautua taas evakkomatkalle.
Amalia lähti lasten kanssa kohti
Petäjärven asemaa, jonne myös
Fanni-tytär suuntasi lehmiä ajaen.
Mikko jäi lastaamaan telekoille ta-
varakuormaa, jonka hän ajoi sitten
Savoon saakka. Asemalla joudut-
tiin odottelemaan junaa ja Amalia
halusi vielä kerran käydä kotona.
Sotilaat eivät olisi enää päästäneet,
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Vas. ?, August Sviili, Aino Sviili, Juho Korte, Matti Pulakka, Mikko Nypelö, Amalia Sviili
ja Pekka Sireeni. Edessä vasemmalla Eelin Nypelö. Antti Sviilin hautajaiset 28.6.1928.

vaan kertoivat, että heti evakkojunan päästyä Kiviniemen sillan yli se räjäytetään ja
myöhästyneet jäävät oman onnensa nojaan. Amalia sanoi menevänsä omalla riskil-
lään ja asemalla sotilastehtävissä ollut Mikon sisarenpoika Terho Sireeni lupautui
lähtemään mukaan. Ravakka oli hevonen, mutta tottunut hevosnainen oli Amalia-
kin ja Vehmaisiin päästiin. Mukaan otettiin jauhosäkki, posliininen soppapilkkumi
täynnä riisiryynejä ja rekiryijy.

Pommitusten häiritsemänä päästiin ihmiset ja eläimet lastamaan härkävaunuihin
ja evakkomatka kohti sisä-Suomea alkoi. Perhe päätyi Pieksämäen lähelle Palta-
seen. Syksyllä sodan päätyttyä ja Raudun jäätyä lopullisesti rajan taakse alkoi taas
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vakinaisen asuinpaikan etsiminen. Visulahdessa olisi ollut aiemmin saatu tila, mut-
ta Mikko ja Amalia olivat Rautuun lähtiessään antaneet sen sotainvalidi Lauri
Siiskoselle perheineen eivätkä he halunneet tilaa takaisin, varsinkaan kun se oli
erotettu Laurin kotitilan maista.

Otavasta löytyi maanviljelyskoulun sivutila Tulla, jossa koulutilan metsänvarti-
jat olivat asuneet ja olipa Karilan koeasemakin aloittanut toimintansa 1920-luvulla
siellä. Koulutilan maista oli luvassa muitakin asutustiloja ja niinpä Mikko lähti
orjansaarelaisen Jalmari Pekkasen kanssa tutustumaan alueeseen. Paikka havaittiin
hyväksi ja niinpä marraskuussa 1944 “Liisan liukkaiden” aikaan Nypelöt tulivat
tavaroineen ja lehmineen Otavan asemalle. Viisikilometrinen matka asemalta Tul-
laan oli koitua lehmille vaikeaksi, koska liukkaalla tiellä sorkat eivät pitäneet ja
lehmät kaatuilivat. Onneksi matkan varrella apuun tuli ohikulkija, joka auttoi työn-
tämään lehmät ojaan, jossa ne lumihangessa pääsivät taas omille jaloilleen.

Tullan seitsemänhuoneisessa talossa asui aluksi kuusi evakkoperhettä, mutta
pian toisille löytyi omat sijoituspaikkansa ja Mikko ja Amalia perheineen pääsivät
asettumaan taloksi ensin vuokralaisina ja sitten vuonna 1949 tuli mahdolliseksi
lunastaa tila omaksi. Uuden navetan rakentamisen myötä karjaa pystyttiin lisää-
mään ja maitotinkiläisten kautta tutustuminen paikallisiin asukkaisiin jatkui. Sosi-
aalisina ihmisinä Mikko ja Amalia saivat uusia tuttavia ja lisäksi tiivis yhteydenpito
rautulaisiin ja muihin karjalaisiin näkyi varsinkin erilaisina merkkipäivinä lukuisi-
na vieraina.

Lapset kasvoivat ja vaikka kansakoulun käyminen olikin sodan takia osalle
lapsia katkonaista, halusivat Mikko ja Amalia tarjota kaikille jonkinlaisen jatko-
koulutusmahdollisuuden. Otavan kansanopisto ja kansankorkeakoulu, maanvilje-
lyskoulu ja Mikkelin ammattikoulu tulivat lapsille tutuiksi opinahjoiksi. Lasten
muutettua omiin koteihinsa heitä odotettiin aina innokkaasti kyläilemään ja lapsen-
lapset olivat aina tervetulleita “kesäsiirtolaan” mummon ja papan luokse.

Ahkera työnteko oli Mikon ja Amalian elämän perusta ja jatkui läpi heidän
elämänsä. Maanviljely ja metsätyöt työllistivät Mikkoa ja Amalia oli innokas käsi-
töiden harrastaja, talvella vokki surisi lankaa kehrättäessä ja langoista syntyi neula-
kintaita ja sukkia. Vanhat vaatteet pilkottiin matonkuteiksi ja kesäisin liiterin vintis-
sä kangaspuissa ne kudottiin kauniiksi matoiksi. Sunnuntai aina pyhitettiin lepopäi-
väksi ja silloin olikin tavallinen näky Mikko loikomassa kammarinsa sängyllä
Amalian istuessa vieressä nojatuolissa lukien ääneen sanomalehteä. Yhdessä uuti-
sia ja maailmanmenoa kommentoitiin.

Mikon ja Amalian yhteistä taivalta kesti 53 vuotta ja vain kolme kuukautta
Mikon kuoleman jälkeen myös Amalia päätti evakkotaipaleensa.
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Kalle Vihtori Rajala ja Anna-Liisa Rajala vih.
26.6.1910, Aino Maria Rajala s. 14.10.1913

Peltolan tilalla Raudun Vehmaisissa asui tilallinen Kaarlo Viktor Rajala s. 28.1.
1883 ja hänen vaimonsa Anna-Liisa Rajala o.s. Virolainen s. 4.6.1890 sekä heidän
tyttärensä Aino Maria Pulkkinen ent. Sappinen s. 14.10.1913.

Aino Pulkkisen tytär Maija Jordan s. 1943 muisteli äiti-Ainon kertomuksia
Vehmaisten ajoilta. Mummonsa Anna-Liisa Rajalan tytär muistaakin hyvin, koska
mummo kuoli 3.6.1954. Mummo oli erittäin siisti ja tunnollinen sekä omasi iloisen
karjalaisen luonteen. Mummo oli myös taitava leipomaan kakkaroita, joiden kuoret
hän kaulitsi pitkulaisella lasipullolla erittäin ohuiksi. Äiti-Aino oli avioitunut rautu-
laisen Johannes Sappisen kanssa ja muuttanut miniäksi Sappiseen toiseen kylään,
kuten oli tapana, että useampi sukupolvi asui samassa taloudessa. Puimakonetta

Rajaloita ja Sappisia
Raili Ilvonen

siirrettäessä tapahtui onnetto-
muus ja Johannes Sappinen
loukkaantui niin pahoin, että
menehtyi saamiinsa vammoi-
hin. Jonkin ajan kuluttua hau-
tajaisista Aino-miniä muutti
Seemi-poikansa kanssa takai-
sin Vehmaisiin isän ja äidin
avuksi. Perhe lähti evakkkoon
talvisodan syttyessä ja päätyi
asumaan Hiirolaan.

Vuonna 1942 päästiin vä-
häksi aikaa takaisin Vehmai-
siin ja niin Anna-Liisa Rajala-
kin matkasi yksin osittain tu-
houtuneelle kotitilalle, koska
hänen miehensä Kaarlo oli
kuollut 16.7.1941. Mummo
kunnosti kotia ja viljeli maata,
kunnes kesällä v. 1944 piti jäl-
leen lähteä evakkoon. Tytär
Aino jäi asumaan Hiirolaan
Seemi-poikansa kanssa, jonne
mummokin palasi tyttärensä
luokse, jossa asuikin kuole-
maansa saakka 3.6.1954.



237

Johannes Sappinen s. 19.5. 1910 ja
Aino Maria Rajala s. 14.10.1913

Johannes Sappisen ja Aino Maria Rajalan vihkiäiset 30.6.1935 Sappisessa

Seemi Kalevi Sappinen
s. 21.6.1936 k. 26.2.1948
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Kalle Vihtori Rajala s. 19.1.1883 k. 10.7.1941 ja Anna-Liisa Rajala o.s. Virolainen
s. 4.6.1890 k. 3.6.1954, Aino Maria Sappinen o.s. Rajala s. 14.10.1913 lapsi Seemi Kalevi
Sappinen s. 21.6.1936 k. 26.2.1948

Johannes Sappisen hautajaiset
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Orvon evakkomatka
Mirja Hannukka o.s. Nuora

Syntymä- ja kotikyläni on Raudun Vehmainen. Rautu oli rajapitäjä ja asuimme
lähellä Venäjän rajaa.

Vanhempani olivat maanviljelijöitä. Isäni Kaino Nuora oli syntynyt 16.4.1908
Raudussa. Hän kaatui ”puskaryssän” luotiin 28.4.1941 Äyräpäässä kovien taistelu-
jen jälkeisissä rannan puhdistuksissa auttaessaan haavoittunutta kaveriaan. Isäni
kuului suojeluskuntaan, kuten rajapitäjien miehet yleensä, hän oli rajalla talvisodan
1939 syttyessä. Äitini Ida Nuora o.s. Heikkonen syntyi 6.8.1909 Raudussa ja kuoli
14.4.1962 Mikkelissä.

Evakkoon 1939
Äidille oli luvattu, että isä pääsee
evakuoimaan perhettään tai ainakin
toinen hevonen saadaan takaisin
armeijalle luovutetuista kahdesta
hevosesta perheen evakuointia var-
ten. Meitä oli kaksi lasta, minä
Mirja 3 v ja veljeni Pekka Ilmari 1
v 7 kk. Äiti odotti vielä isää ja he-
vosta, kun poliisi-Paksu tuli tarkas-
tamaan, että talot olivat tyhjiä. Nyt
tuli kiire lähtö, muu kylä oli jo tyh-
jä. Äiti työnsi pakkasessa vesikel-
kassa meidät lapset Sakkolaan, jos-
ta pääsi evakkokuljetukseen. Sil-
loin ensimmäinen sijoituspaikkam-
me oli Jokioinen. Veljeni sairastui
pakomatkalla niin, että hän kuoli ja
hänet on haudattu Jokioisten hauta-
usmaalle. Jokioisista muutimme
keväällä 1940 Kangasniemelle.
Isäni sai työtä Enso-Gutzeitilta
työnjohtajana metsätöissä, mutta
hän joutui jatkosodan aikana uu-
delleen rintamalle.Ida Heikkonen ja Kaino Nuora kihlakuvassa
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Kangasniemellä asuimme äidin kanssa eri paikoissa, aina siellä, missä järjestyi
lehmällemme Äänikille, navetta ja laidunta. Äänikki oli ainoa lehmä, jonka äiti sai
koko 12 lehmän karjasta itselleen, toiset jäivät Jokioisten kartanon navettaan. Niiltä
oli otettu nimilaput pois ja karjakko väitti niitä talon lehmiksi. Äiti tunsi lehmänsä
ja lehmät emäntänsä, vaan mitäpä evakkovaimon sana oli kartanon karjakon sanan
rinnalla. Ohjeet lienevät tulleen ylemmältä taholta. Äänikki oli loukkaantunut här-
kävaunussa evakuointimatkalla.  Sen vatsa oli revennyt ja toinen puoli siitä roikkui
polvissa.

Äiti oli säästänyt
isän kenttäpostikir-
jeitä 10 kpl, joita
olen vasta vuosi-
kymme-nien jälkeen
pystynyt lukemaan.
Ne ovat heinä- ja
elokuulta 1941, vii-
meinen 6.8.1941.
Isä kaatui 24.8.1941
Äyräpäässä. Hän
kertoi siellä olleen
kuumat paikat edel-
tävinäkin päivinä,
kun ryssän motteja

oli purettu. Ryssät  olivat huutaneet ja
valittaneet kovasti. Isä arveli pääse-
vänsä kohta siviiliin ikänsä perusteel-
la, mutta pääsikin valkeassa arkussa
sankarihautaan. Kirjeissään isä huo-
lehtii meidän voinnista ja saadaanko
Äänikille talveksi heiniä mistään ja
jaksaako äitini niitä hankkia. Asuim-
me silloin Kangasniemen kirkolla
Pilkreenillä ja Äänikillä oli navetta
Pynnösen kettutarhalla. Meillä oli
siellä ihan kohtalaiset olosuhteet,
sain kavereita ja ystäviä naapureista.
Pynnösellä oli suuri koira, sehveri,
jonka kanssa ystävystyimme, sekä
oravia ja tietysti kettuja. Olen aina ol-
lut eläinrakas ja viihtynyt eläinten
seurassa.
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Takaisin kotiin Rautuun
Jatkosodan aikaan 1942, kun Karjalan kannasta oli vallattu takaisin ja tuli mahdol-
lisuus päästä takaisin, läksimme äidin ja Äänikin kanssa kotiin. Olisin halunnut
tämän Pynnösen koiraystäväni mukaan, vaan ei se käynyt. Se oli ollut sodassa jo
viestikoirana ja haavoittunut, se pelkäsi ampumista ja aseita.  Tilanne siellä kotona
oli surullinen, vaikka pahimmat sotkut olikin raivattu ennen siviilien pääsyä kyliin.
Rautu oli sotatoimialuetta ja oli vielä miinavaarakin. Meidän kylässä oli taloja
jäänyt polttamatta, koska ei ollut ehditty. Meidän talossamme oli armeijan lennätin-
ja puhelinkeskus. Alkuun asuimme äidin ja naapuriperheen kanssa meidän saunas-
samme, koska naapureiden talo oli hävitetty. Pääsimme asumaan kotitaloomme,
kun armeija rakensi puutarhaamme parakin, johon lennätin siirtyi. Elimme armeijan
keskellä. Lapselle se oli seikkailuakin.

Desantteja liikkui paljon metsissä ja asutuksen lähelläkin. Heihin törmättiin
usein kylän laidoilla, kun kävimme marjastamassa. Omakohtaisia kokemuksiakin
oli useita. Eräskin, kun menin hakemaan lehmiä laitumelta Perkiöstä, pari kilomet-
riä kotoa. Ratsastin sinne hevosella, joka piti jättää yöksi laitumelle. Lehmät eivät
olleetkaan portilla, kuten tavallista. Niin sitten lähdin ratsain etsimään niitä. Jonkun
matkaa ratsastettuani hyppäsi korkeasta sananjalikosta eteeni mies ja kysyi tietä
Savotan sahalle, joka oli vakoojien yhdyspaikka. Säikähdin tietysti, äkkiä hevonen
ympäri ja kiireesti kotiin koululle kertomaan, että olin törmännyt desanttiin. Naapu-
rissa Vehmaisten koululla oli esikunta ja vankien säilytyspaikka. Sieltä lähdettiin
heti etsimään desanttia. Sillä kertaa lehmät haettiin aikuisten toimesta laitumelta.
Samaisella Perkiön pellolla oli Kortteen Jussin heinäladossa kesäajan asunut de-
santteja, jotka olivat ottaneet talon pellosta perunoita ja kellareista ruokaa. Asia
selvisi meille vasta syksyllä.

Olin aloittanut koulun ensin kuunteluoppilaana isompien joukossa Marin mökis-
sä, sotilaiden pitämillä tunneilla, sitten alkoi Nypelön tuvassa ihan oikea koulu ja
opettajana oli eläkkeellä oleva opettajatar, joka pelkäsi valtavasti sotaa ja pommi-
tuksia. Juoksutti meitä suojaan milloin mihinkin ojaan ja kuoppaan aina, kun lento-
koneita tuli. Miten olikaan hakeutunut Kannakselle opetustöihin?

Kun Raudun kentältä lähtivät omat koneet pois, tulivat venäläiset koneet heti
seuraavana päivänä tiedustelulennolle. Lensivät niin matalalla, että lentäjien kasvot
erottuivat selvästi. Olin pihalla ja vilkutin, he vilkuttivat vastaan. Apulainen huo-
masi minut ja komensi pois pihalta piiloon sanoen, että nehän voivat ampua.
Juoksin ensin ajosillan alle ja sieltä huusiin, sen ovenraosta kurkkimaan (niin kuin
se olisi suojannut tositilanteessa).

Yöllä alkoivat sitten pommitukset, ne oli kovat, tuli pommeja ja konekiväärit
lauloivat jatkuvasti, ne yrittivät tuhota lennätintä ja koulua, jossa esikunta oli. Tätä
jatkui sitten loppuajan öin ja päivin mitä kotona oltiin. Jos sattui avoimelle paikalle,
piti koneiden päällä olon ajaksi maastoutua usein ojaan ja puitten alle suojaan.
Viholliset ampuivat konekiväärillä kaikkea liikkuvaa, oli se ihminen tai eläin. Yöt
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oltiin kellarissa ja päivällä yritettiin pakata lentojen välissä. Tiedettiin, että lähtö
tulisi taas. Aikuiset tekivät laatikoita kujamaalla ja pakkasivat, kun minä vahdin
koneita.

Lähtö Raudusta
Niin sitä taas lähdettiin taipaleelle, ajettiin karjaa Petäjärven asemalle. Raudun
asemalle ei juna enää tullut. Matkalla Vehmaisista Petäjärvelle jouduimme välillä
pakenemaan metsään piiloon lentokoneita ja taas palasimme tielle, kun koneet
olivat menneet.

Pylvänässä isän sisko Sirkka, äiti Sandra, sisko Elma sekä Ida-
äiti ja Mirja
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Junan lastaus kesti toista vuorokautta pommituksen vuoksi. Aina välillä piti
keskeyttää, kun lentokoneet tulivat päälle ja lastaussillan raivaus kuolleista eläimis-
tä kesti aikansa. Tämä oli viimeinen juna, joka pääsi lähtemään sieltä ja niin
pääsimme Kiviniemen sillasta yli. Eksyin sekasorrossa omasta porukasta ja löysin
Amalian perheineen, hän otti minut suojaansa. Heidän mukanaan evakuoiduin
Pieksämäelle, josta äiti minut sitten haki.

Äiti oli sodan syttyessä Tampereella. Hän lähti sodasta tiedon saatuaan Kannak-
selle, eikä meinannut millään päästä takaisin, sillä siviilejä ei enää laskettu rinta-
man suuntaan. Hän pääsi kuitenkin yhteen sotilasjunaan. Äiti näki meidän hevo-
semme vastaan tulevan junan avovaunussa ja niin hän lähti seuraavasta pysähdyk-
sestä sen junan perään.

Evakossa
Äiti avioitui Karjalassa ollessamme Pohjanmaalta kotoisin olevan sotapoliisin
kanssa. Tämä äidin uusi mies oli kotoisin Kannuksesta ja menimme aluksi sinne. Jo
syksyllä äiti osti Halsualta meille tilan, jonne sitten muutimme.

Halsualla pääsin kansakouluun toiselle luokalle ihan oikeaan kouluun ja elämä
tasaantui. Oli koulukavereita ja leikkejä, kuten muillakin lapsilla.

Kun sota vuonna 1944 loppui, palasi tämä isäpuoli rintamalta meidän luoksem-
me. Minun lapsuuteni loppui myös. Minusta tuli taloon renki ja piika kymmenvuo-
tiaana. Keväällä vuonna 1948 muutimme Savoon Mikkelin Harjumaahan. Talo oli
sivussa kylästä, lähimpään naapuriin oli yksi kilometri. Paikka oli yksinäinen, vasta
rakennettu ja vielä vähän keskeneräinen, se oli Kiesiläisen pika-asutustila. Työtä oli
paljon. Äidille oli syntynyt jo Halsualla poika ja toinen syntyi täällä Harjumaassa.
Tämä isäpuoli oli työtä vieroksuva ja runsaasti alkoholia käyttävä. Elämäni oli
vaikeaa. Opiskeluun ei mitään mahdollisuutta, jo kansakoulun loppuvuodet tekivät
tiukkaa. Isäpuoli kävi vaatimassa opettajalta koulusta pois pääsyä, ”Ei se tyttö
jouda koulussa vetelehtiä, vaan tarvitaan töihin”. Koulunpäivän jälkeen piti mennä
kiireesti metsään tukinajoon hevosen kanssa. Opettaja ei onneksi päästänyt minua
pois koulusta. Hän suositteli minulle opiskelun jatkamista, mutta eihän se onnistu-
nut. Äitikään ei voinut auttaa, hänen piti ajatella pienempiä lapsia.

Isän kaipuuta ja muuta elämää Savossa
Minulla oli valtava ikävä isää. Olin ollut isän tyttö, hänelle tärkeä ja rakas. Kuvitte-
lin, että jos ei arkussa ollutkaan isä, kun sitä ei saanut avata ja hän olisi selvinnyt
jollain tavalla hengissä ja tulisi pelastamaan meitä tästä hädästä. Kuljin metsässä,
kun töiltä pääsin, rukoilin ja itkin ikävääni. Näin öisin lisäksi painajaisia Karjalan
pommituksista, evakkoon lähdöstä ja matkasta jatkuvasti aina 1980-luvulle asti, sen
jälkeen jo harvemmin. Elämä oli raskasta ja vaikeaa. Mutta ajoittain se oli hauskaa-
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Mirja Pilkreenin pihassa Kangasnie-
men kirkolla, Kangasniemen evakko-
talo

kin, kun oli kieliongelmia koulussa, koska emme aina ymmärtäneet toisiamme.
Kun tulin Harjumaassa ensi kertaa kouluun, oli kevät ja pihansiivouksen siihen
aikaan hoitivat lapset. Opettaja käski tuomaan kouluun seuraavana päivänä taikon
ja tuppanan, mutta en tiennyt mitä ne ovat enkä ilenny kysyä opettajalta, ujo kun
olin. Kotimatkalla Topilta sitten kysyin, koska hän oli ollut Savossa jo pitempään,
karjalaispoika hänkin.

Meillä oli aikaisemmin ollut Halsualla ollessa Lapin evakoita Sallasta ja heillä
oli saman ikäinen tyttö kuin minä. Mekään emme aina ymmärtäneet toistemme
tarkoitusta. Kerrankin hän kehui, että äitipä ostaa hänelle uuden kussan. Minä
ihmettelin, että mikä se on. No, sehän on mekko, joka oli silloin harvinaisuus
evakkotytölle.

Isäpuoli alkoholisoitui aina vain pahemmin. Hän oli erittäin väkivaltainen ja
aggressiivinen pahoinpidellen äitiä ja minua usein fyysisesti ja psyykkisesti, ajaen
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perheen metsään pakoon haulikolla uhkaillen. Pyysin äitiä eroamaan, mutta eivät-
hän sen ajan naiset eronneet ja hänellä oli kaksi poikaa tälle miehelle. Halusi
säilyttää perheen koossa ja maksoi siitä kalliin hinnan. Niin meni äidiltä ja minulta
terveys ja omaisuus.

Itsenäistyminen ja myöhemmät vaiheeni
Lähdin kotoa heti, kun pääsin rippikoulusta. Viisitoistavuotiaana menin piikomaan
Mikkeliin ja sitten meijerille työhön käyden auttamassa äitiä aina vapaa-aikoinani.
Yritin auttaa ja helpottaa äidin elämää ja huolehtia, että hän jaksaisi. Ei hän kuiten-
kaan jaksanut, vaan sairastui ja halvaantui kohta lähtöni jälkeen.

Avioiduin nuorena. Molemmat kävimme työssä, elämä oli valoisaa ja vapaata.
Asuimme ensin vuokralla, yritin vielä huolehtia äidistä, sain kaksi suloista tyttöä ja
elämä oli hyvää. Rakensimme sitten oman kodin ja olimme köyhiä sekä velkaisia,
mutta olimme onnellisia. Mieheni sairastui kuitenkin vakavasta ja joutui hoitoon.
Minä olin vuorotyössä ja hankin tytöille hoitajan kotiin. Elämä meni silti oikein
mukavasti. Sitten itse loukkaan-nuin työssä, siitä kehittyi vakava juttu. Oli vähällä,
etten menettänyt vasenta jalkaani. Mieheni kuoleman jälkeen avioiduin uudelleen
ja sain suloisen pojan. Tämä avioliitto ei kestänyt, koska hän vieroksui tyttöjäni. En
halunnut tyttöjen joutuvan kestämään samaa, mitä itse olin joutunut kokemaan.
Avioeroni jälkeen meillä on ollut hyvä elämä lasten kanssa, on ollut oma koti ja
tultu toimeen ihan mukavasti.

Työtapaturman vuoksi pääsin koulutukseen ja uudelleen työhön oltuani eläk-
keellä useita vuosia. Näin ajauduin Kuopioon. Työskentelin tekstiiliteollisuudessa
työnjohtajana ja viihdyin työssäni, josta valitettavasti jouduin jäämään melko nuo-
rena vammani vuoksi varhaiseläkkeelle. Niin se elämä on kantanut kaikkien kolhu-
jen yli, piti oppia selviytymään itse ja selviytyä. Lapset ovat aikuistuneet ja omil-
laan. Lapsenlapsia ei vielä ole (karvaisia kakaroita, ihania nekin).

Lopuksi
Onhan orpous ja evakkous vaikuttanut moniin asioihin elämässäni. Kun on lapsena
nöyryytetty ja alistettu oikein alas, en ole aikuisenakaan osannut puolustautua ja
pitää puoliani. Aina tarvittaessa piti vain selvitä tilanteista. Kokemuksillani on ollut
vaikutuksensa myös lasteni elämään ja mietin olenko pystynyt olemaan niin hyvä
äiti kuin olisin halunnut. Onneksi yhteys lapsiini on säilynyt. Asun nyt yksin lasten
lähellä ja on mukava kun tavataan, autetaan toisiamme ja pidetään toisistamme
huolta.

Kotikäyntejä Raudun Vehmaisiin olen tehnyt useita. Kotitalo on siellä jäljellä
huonokuntoisena ja siinä asutaan edelleen. Kerran käväisin sisällä, mutta se oli
vikatikki, sillä siivo oli kauhistuttava ja alennustila kodille hirvittävä.
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Jantunen Heikki ja Helena o.s. Vilska

Vehmaisten kylässä asui talollinen Heikki Jantunen s. 17.3.1872 ja hänen vaimonsa
Helena o.s. Vilska s. 12.2.1877 sekä heidän poikansa Oiva s. 8.3.1918 sekä hänen
vaimo Saima o.s. Manninen s. 1918.

Oiva Jantusen tytär Raija Kjellbäck ja poika Raimo muistelivat isän kertomuksia
Vehmaisten ajoilta. Isoisä Heikki Jantunen oli tehnyt kauppareissuja Pietariin. Tal-
visodan alettua perhe joutui lähtemään evakkoon, kuten muutkin karjalaiset. Perhe
muutti aluksi Mikkelin mlk:n Hartosen tilalle, josta sitten siirtyivät Kangasniemel-
le. Heikki-pappa kuoli Kangasniemellä 7.2.1945. Isä-Oivalle löytyi morsiankin
ihan evakkotalon naapurista Saima Manninen. Nuoripari meni kihloihin ja sitten
naimisiinkin.

Vuonna 1942 pääsi jälleen kotiin Vehmaisiin ja niin Helena sekä Oiva ja Saima
muuttivat Vehmaisiin viljelemään maata ja hoitamaan karjaa. Oiva-isä palveli talvi-
ja jatkosodassa, mutta haavoittui vuoden 1943 alussa ja ei voinut palata enää
rintamalle, mutta teki armeijassa avustavia tehtäviä. Nuorelle parille syntyi Raija-
tytär 2.3.1944 ja elämä näytti olevan järjestyksessä, mutta jo kesäkuussa oli jälleen

Jantusia Vehmaisissa
Raili Ilvonen
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lähdettävä evakkoon. Jantusen perhe
sekä  Helena  Viskari perheineen lähtivät
evakkotaipaleelle. Isä-Oiva saatteli mat-
kalaiset Mäkrän asemalle, jossa molem-
mat perheet lastattiin junanvaunuihin
kaikkine lehmineen ja mukana oli pikku-
vauvakin. Välillä lypsivät lehmiä, jotta
saivat maitoa juotavaksi, ja liekuttivat
Raija-vauvaa. Isä-Oiva ja naapuri Matti
Viskari tulivat myöhemmin hevosilla
Kangasniemelle, jonne muu perhe oli
saapunut jo aikaisemmin. Kangasnimeltä
löytyi maatila myös Oiva Jantusen per-
heelle, jossa asuivat 12 vuotta ja sitten
muuttivat Mikkelin mlk:n Suonsaaren
kylään. Sotavammasta huolimatta Oiva-
isä sai elää pitkän elämän 97-vuotiaaksi.

Saima Manninen ja Oiva Jantunen kihla-
kuvassa 1941

Vas. Saima Jantunen ja Helena Viskari o.s.
Honkanen
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Naimi ja Matti Kekkonen perheineen
Jorma Kähäri

Naimi Aleksandra Rajala syntyi Urjalassa Witikan torpassa perheen seitsemänneksi
lapseksi. Perhe muutti Rautuun Naimin ollessa viisivuotias. Naimi meni naimisiin
Valkjärvellä syntyneen Matti Kekkosen kanssa. Vehmaisissa Naimi hoiti kotitilan
karjaa, kotia ja lapsia, joita tuli parin kolmen vuoden välein. Hän oli hämäläisjuu-
riensa mukaisesti hyvin rauhallinen ja viihtyi hyvin kotona. Lapsilleen ja lapsenlap-
silleen hän mielellään kertoi ihmisistä ja tapahtumista Raudussa. Tarina alkoi taval-
lisesti: “Muistathan sie sen ja sen henkilön?”

Hilma Honkanen,
Eeva Honkanen
s. Kekkonen, August
Honkanen, Naimi
Kekkonen, Rauha
Kekkonen, Aini Kek-
konen ja Matti Kek-
konen.

Matti Kekkonen syntyi lampuodin tyttären Eeva Juhontytär Kekkosen aviottomaksi
lapseksi. Hän muutti äitinsä kanssa Valkjärveltä 10.1.1891 Rautuun, jossa äiti Eeva
meni naimisiin Mikko Honkasen kanssa. Matin äiti Eeva sai korvauksen Matin
isältä, joka oli ollut poikamies Valkjärveltä. Äiti Eeva käytti korvausrahat miehensä
Mikko Honkasen kanssa maatilan ostoon eikä niitä käytetty Matin hyväksi. Matin
lapsuus oli vaikeaa. Isäpuoli kuritti Mattia köydellä. Viimeisen kurituksen aikana
Matti oli jo aikuistunut ja hän sitoi isäpuolen samalla köydellä ja siihen päättyi
kuritus. Matti Kekkonen oli kivenhakkaajana ja naimisiin mentyään maanviljelijä-
nä Vehmaisten talossa no 3. Matti osti maata eri puolilta Vehmaisia. Hänellä oli
ennen talvisotaa maata yli 100 hehtaaria. Siirtolaisuuden jälkeen hän viljeli Mikke-
lin maalaiskunnan Sairilan kylässä Revonharjulla olevaa maatilaa, jonka isännyy-
den hän luovutti Toivo-pojalleen.
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Lapsia:
Aina Eeva Kähäri e. Kekkonen, emäntä, s. 15.2.1915 Rautu, k. 27.2.1994 Mikke-
li. Aina, jota kutsuttiin Ainiksi, syntyi Matti Kekkosen ja Naimi Aleksandra Kekko-
sen o.s. Rajalan ensimmäiseksi lapseksi. Perhe oli vaatimaton pienviljelijäperhe.
Aini joutui vanhimpana lapsena töihin isänsä avuksi. Sääreen tullut jälki kertoi
suon kuokkimisesta. Lapsuuteen kuului muutakin. Toisten lasten kanssa leikittiin ja
kesäisin uitiin Töllikössä, jonka rannalla Kekkosten talo oli. Ainin polvet jäykistyi-
vät lähes liikkumattomiksi ja lääkäri kielsi vesileikit. Tämän seurauksena Aini ei
oppinut uimaan. Polvet paranivat täydelleen eikä niissä ilmennyt myöhemmin min-
käänlaisia vaivoja. Aini kävi neljäluokkaisen kansakoulun ja olisi halunnut jatkaa
oppikouluun, mutta isä piti sitä tarpeettomana. Nuorena aikuisena hän pääsi käy-
mään Jamilahden kansanopiston, jonka antamat opit avarsivat Ainin maailmanku-
vaa. Kirjat kiehtoivat häntä ja niitä hän luki, vaikka raskas työ väsyttikin. Iloisella
1930-luvulla alkoivat pojat tulla Ainin elämään. Niitä taisi olla joka sormelle.
Vehmaisissa asuva Teppo Kähäri tuli valituksi ja juhannushäät vietettiin 1936.
Ensimmäinen lapsi syntyi 1937, jolloin perhe asui vielä Tepon vanhempien kodissa.
Pian ostettiin Kanervikkolan tila Vehmaisista, jonne muutettiin. Aini odotti toista
lastaan, kun talvisota alkoi marraskuun viimeisenä päivänä 1939. Sinä aamuna Aini
heräsi tykin lau-kauksiin ja kranaattien räjähdyksiin. Hän luuli ensin, että sängyn
jalat katkesivat tärähdyksestä. Hän laittoi aamiaisen ja lähti katsomaan Raudun
kirkonkylää, mutta sotilaat ohjasivat hänet kohti Petäjärven asemaa, josta evakkoju-
na lähti kohti Jokioista. Kähärin vanhin lapsi Pentti oli lähtenyt isovanhempien
mukana kohti Pieksämäkeä. Jokioisilla Aini majoitettiin Kasvinjalostuslaitoksen
tutkijan Kalevi Multamäen asuntoon. Penttikin tuotiin Pieksämäeltä äidin luo. Tytär
Aila Anneli syntyi joulukuussa ja sairastui kuukauden ikäisenä kuumeeseen. Joki-
oisten vanha ja välinpitämätön kunnanlääkäri ei osannut hoitaa lasta ja Aila Anneli
kuoli. Hänet haudattiin Jokioisten kirkkomaan rivihautaan. Aini ei koskaan voinut
unohtaa ainoaksi jäänyttä tytärtään. Samassa talossa asuvalla sotilaslentäjän vai-
molla oli kaksospojat Ilpo ja Lassi Alvessalo. Heidän äitinsä sairastui ja rintamai-
don tulo tyrehtyi. Aini otti pojat ja imetti heitä koko sodan ajan ja pelasti heidät
elämäntaipaleelle.

Sodan loputtua Aini ja Teppo olivat töissä Jokioisten kartanossa. Sieltä muutet-
tiin Sääksmäen Metsäkansaan, jossa toinen poika Jorma syntyi 1941. Yhtyneet
Paperitehtaat tarjosi tonttia asunnon rakentamista varten ja työpaikkaa tehtaalla,
mutta jatkosota kutsui Tepon sotatöihin. Keväällä Aini lähti poikiensa kanssa Rau-
tuun, jossa asuttiin Kekkosten talossa, joka oli säästynyt sodan hävitykseltä. Rau-
dussa asuttiin sotatoimi-alueella. Pentti meni sotalapseksi Ruotsiin Borlängeen ja
1943 Teppo pääsi Rautuun Tienhoitokomppaniaan. Lähtö Raudusta tuli kesäkuussa
1944. Aini ja Jorma tulivat Mäntyharjun kautta Maavedelle Pieksämäen lähelle.
Sieltä muutettiin Mikkelin maalaiskunnan Sairilan kylään, jossa Ainin vanhemmat
asuivat.
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Myöhemmin muutettiin
Kekkosten saunakamariin ja
sitten Kekkosten uudisra-
kennuksen kammariin, jon-
ne kolmas poika Kari syntyi
1946.

Rauha Kekkonen, keittäjä,
lotta, s. 13.11.1916 Rautu,
k. 27.5.1996 Mikkeli. Rauha
syntyi Matin ja Naimin per-
heen toiseksi lapseksi. Rau-
hasta tuli äidin apulainen.
Hän joutui hoitamaan nuo-
rempia sisariaan ja autta-
maan äitiä keittiössä. Kan-
sakoulun jälkeen Rauha liit-
tyi lottajärjestöön, joka toi-
mi Raudussa hyvin vilk-
kaasti. Rauha pääsi kotiapu-
laiseksi Viipuriin Nyblinien
perheeseen. Perhe oli ruot-
sinkielinen, joten Rauhakin
joutui opettelemaan ruotsin
kieltä. Nyblineillä oli valo-
kuva-alan liikkeet Viipuris-
sa ja Helsingissä, jossa liike
toimii vielä tänä päivänäkin.
Nyblinit asuivat kauniissa

talossa ja Rauha piti tätä aikaa hienoimpana elämänsä vaiheena. Talvisodan alkaes-
sa Rauha siirtyi lottatöihin. Tätä vaihetta Rauhan lottatoveri Meeri Schadevits on
kuvannut kirjassaan “Lottia luotisateessa”. Rauha jäi puolustusvoimien palveluk-
seen välirauhan alkaessa. Hän oli keittiölottana JR l:n ensimmäisessä pataljoonassa,
joka oli sijoitettu Lemille. Jatkosotaan lähdettiin Ruokolahdelta rokotusten jälkeen.
JR 1 hyökkäsi Ilmeeltä kohti Laatokkaa. Rykmentti käänsi hyökkäyssuunnan kohti
Räisälää. Vuoksi ylitettiin yöllä ja sitten kohti kotikuntaa Rautua, josta jatkettiin
vanhan rajan yli Korkeamaahan ja edelleen Inkerinmaan Lempaalaan. Rintama
asettui Lempaalan järven kohdalle Lappalaisen mäelle. Täällä palvellessaan Rauha
pääsi käymään kotonaan ja auttamaan vanhempiaan töissä. JR 1 siirrettiin Valkea-
saareen, jossa Rauha koki rykmenttinsä kanssa 9. ja 10. kesäkuuta 1944 venäläisten

Eeva Honkanen e. Kekkonen, Aini Kekkonen, Anna
Honkanen



251

Teppo ja Aini Kähäri
Jorma Kähäri

Tahvo tai Teppo, kuten häntä tavallisesti kutsuttiin, syntyi Matti ja Anni Kähärin
kolmantena poikana. Elämä Lempaalan Suuri Kaitalassa oli mukavaa. Lapsia oli
suurperheessä paljon ja oli aikaa leikkiä. Teppo kertoi, että heillä oli sika, joka kulki
pihalla lasten mukana. Sika seurasi heitä silloinkin, kun lapset kiipesivät katolle.
Hän kertoi myös käärmeestä, joka oli noussut puuhun synnyttämään poikasia. Sa-
moin paimenessa kulkemisesta, jolloin mukana oli susien pelottelua varten kajah-
kaksi kutsuttu pitkä piiska, jolla ilmaan lyötäessä sai aikaa kovan pamauksen.
Onnellinen aika loppui vuonna 1919, kun Matti ja Anni hevosineen ja karjoineen
lähtivät Kirjasaloon, jossa odoteltiin yö metsässä. Teppo oli huokaissut, että: “Olisi
parempi kuolla kuin kulkea”. Yön pimeydessä tultiin rajan yli Rautuun. Tullessa oli
vasikka pudonnut jokeen ja sieltä se ongittiin ylös ennen kuin jatkettiin matkaa.
Teppo kertoi, että hän muisti selvästi tien mutkat ja paikat, kun hän 1943–1944
sodan aikana aurasi tietä Raudusta Lempaalaan, jossa rintama oli silloin.

Raudussa oltiin aluksi Loposten talossa vuokralaisina, mutta pian siirryttiin pap-
pilan vuokraajiksi. Teppo kävi neljäluokkaisen kansakoulun 1921–1925. Hän oppi
lukemaan ja kirjoittamaan hyvin eikä laskutaidossakaan ollut vikaa. Hänen käsi-
alansa oli selvä.

läpimurtohyökkäyksen. Rykmentti joutui hajalle
ja Rauha siirtyi JSP:hen ja auttoi haavoittuneiden
hoidossa. Hän päätyi Rauhan sairaalaan, jossa hän
teki töitä nukkumatta vuorokausikaupalla. Rauha
palasi rykmenttiinsä ja rauhan tultua hän siirtyi
Virolahden Valkeajärven parakkivaruskuntaan.
Vuonna 1947 Rauhan entinen upseeritoveri, joka
oli siirtynyt Helsingin kaupungin Nikkilän sairaa-
lan talouspäälliköksi, kutsui Rauhan dieettikeittä-
jäksi sairaalaan.

Muut Kekkosen lapset:
Väinö Johannes, Toivo Tuomas, Sylvi Maria Lei-
nonen e. Kekkonen, Aili Anna Liisa Valjakka e.
Kekkonen, Signe Kaarina Kajakoski e. Kekkonen,
Meeri Marjatta Kantanen e. KekkonenRauha Kekkonen v. 1940
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Maatilan työt olivat sitten arkipäivää. Hevosen käsittelyssä hän oli ammattilai-
nen. Kun tilan vuokraehtoihin kuului kirkkoherran kyyditseminen, oli Teppo useim-
miten ajomiehenä. Eli Teppo ei ollut ensimmäistä kertaa pappia kyyditsemässä.
Teppo oli 17-vuotias, kun perhe sai Suomen kansalaisuuden 30.2.1930 ja vannoi
valan 3.9.1930. Rippikoulun jälkeen seurasi sitten kutsunnat 10.9.1934. Palvelus-
paikaksi tuli Viipuri 1. patteri kenttätykistörykmentti 2:ssa. Palvelus alkoi 3.5.1935
ja loppui 16.4.1936 eli 350 päivää. Näin Teposta oli tehty tiedustelija kenttätykis-
töön.

Pentti ja Aini Kähäri
Raudussa v. 1937
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Heti kohta armeijan jälkeen juhannuksena Teppo ja Aini Kekkonen vihittiin
Raudun kirkossa. Vihkijänä oli Tepon kyydissä ollut kirkkoherra Paavo Salo. En-
simmäinen lapsi syntyi 1937, jolloin perhe asui vielä Tepon kotona. Oma tila,
Kanervikkola, hankittiin pian tämän jälkeen Vehmaisista. Näin oli nuorenparin
elämä hyvällä mallilla ja toisen lapsen syntymä oli edessä 1939, mutta silloin
Euroopan rauhaton vaihe puuttui peliin.

Teppo kutsuttiin ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Hän meni Raudussa muo-
dostettuun 1. Erilliseen patteriin eli kapteeni Metsolan patteriin. Palvelus alkoi
7.10.1939 ja tehtävä oli taistelulähetti. Talvisodan alettua patteri osallistui Raudus-
sa viivytystaisteluihin ja siirtyi suunnitelmien mukaisesti Sakkolaan, jossa oli Tai-
pale-Suvannon pääpuolustuslinja. Patteri osallistui torjuntataisteluihin Keljassa ja
Sintolassa. Suvannon rintamalla venäläiset eivät päässeet läpimurtoon koko sodan
aikana. Teppo oli koko talvisodan ajan rintamalla. Hänet lomautettiin toistaiseksi
21.4.1940.

Perhe löytyi Jokioisilta. Teppo ei ehtinyt nähdä tytärtään Ailaa koskaan. Alussa
Teppo oli töissä puolisonsa kanssa Jokioisten kartanossa, josta muutettiin Mäntsä-
lään, josta pian muutettiin Sääksmäelle, jossa syntyi kolmas lapsi 1941. Kolme
päivää syntymän jälkeen Tepon oli lähdettävä jatkosotaan. Teppo ilmoittautui
1/HTK:ssa 16.6.1941. Hän oli saanut kuorma-autonajokortin jo ennen talvisotaa.

Aini, Pentti, Tahvo ja Jorma Kähäri v. 1942
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Hän oli ollut töissä Imatralla ja käynyt autokoulun siellä. Nyt tarvittiin autonkuljet-
tajia. Hänet määrättiin JP:3 kranaatinheitinkomppanian autonkuljettajaksi. Teppo
kertoi, että hän lähti Mikkelin maalaiskunnan Hietasen asemalta. Lähtijät olivat
yöpyneet lähitaloissa. Teppo oli joutunut lähtemään keskellä yötä ulos nukkumaan,
koska talossa oli luteita, jotka hyökkäsivät sotilaiden kimppuun. Aamulla he lähti-
vät junalla ja veivät suuren määrän maatiloilta kerättyjä hevosia mukanaan rajan-
pinnassa odottaville joukoille. Palvelus tässä yksikössä alkoi 21.8.1941. Jääkäripa-
taljoona 3:n komentaja oli majuri Jouko Hynninen, tuleva Mannerheim-ristin ritari
n:o 47. Pataljoona kuului 1. Jääkäriprikaatiin, joka oli osa kuuluisaksi tulevaa
eversti Ruben Laguksen komentamaa Osasto Lagusta. Tämä osasto hankki komen-
tajalleen ensimmäisen Mannerheim-ristin. Tepon taistelupaikat ovat maineikkaita:
Tuulos, Säntämä, Aunus, Mäkriä, Syväri, Latva, Petäjäselkä, Devojannoie, Karhu-
mäki ja Poventsa. Karhumäessä Teppo joutui Stalinin kanavan sulkujen räjäytyksen
jälkeen tulvaan, mutta pelastui halkopinon päälle. Tulvahan vei panssarivaunujakin
mennessään.

Hyökkäysvaihe päättyi Poventsaan muutama päivä itsenäisyyspäivän 1941 jäl-
keen. Tuolloin Suomi sai sodanjulistuksen Englannilta. Hyökkäysvaihe oli varsin
kovaa menoa. Teppo kertoi olleensa tykistökeskitystä suojautuessaan saman puun
alla suojassa venäläisen sotilaan kanssa. Keskityksen loputtua kumpikin lähti omil-
le teilleen. Elokuun 26. päivänä 1942 Teppo sai komennuksen Esikuntakomppani-
aan samassa pataljoonassa. Perheellisenä miehenä Teppo sai siirron 29.10.1943
kuorma-auton kuljettajaksi Tienhoitokomppaniaan, joka oli sijoitettu Rautuun. Täl-
löin hän pääsi palaamaan synnyinsijoilleen auratessaan teitä Raudusta Lempaalaan.
Hän pääsi viemään kesäkuussa 1944 vanhemmilleen tavaroita Petäjärven asemalle
ja joutui sisarensa Annin kanssa lentohyökkäykseen, josta kumpikin selvisi naar-
muitta. Teppo sai luvan yhdessä toisen rautulaisen autonkuljettajan kanssa viedä
perheensä pois Raudusta. Reitti kulki Taipalsaaren kautta Mäntyharjulle. Mukana
oli kahden perheen vähät tavarat ja jopa lammaskin. Mäntyharjun asemalla venäläi-
nen lentokone ampui konekivääreillään asemalla olevia siirtolaisia. Teppo palasi
takaisin ja sai yksikön päälliköltä moitteita pitkästä viipymisestä. Aselepo astui
voimaan lokakuussa 1944. Teppo ylennettiin 30.10.1944 korpraaliksi 2. Divisioo-
nan esikunnan päätöksellä 26. Hänet kotiutettiin 11.11.1944 palvelusluokka A1.

Teppo löysi perheensä Maavedeltä Hiidenmäen talosta. Sieltä muutettiin kevääl-
lä 1945 Sairilaan Mikkelin maalaiskuntaan. Asuinpaikkoina oli Sairilan kartanoon
kuuluva pieni asunto ja parakki Sairilan koulua vastapäätä. Nämä kaksi olivat olleet
pääesikunnan käytössä. Sitten muutettiin Ainin vanhempien uudistalon kammariin,
jossa syntyi neljäs lapsi Kari 1946. Näinä vuosina Teppo oli autonkuljettajana
Suomen Maanviljelijäin Kauppaliikkeessä. 1.4.1947 päättyi siirtolaisuus ja silloin
muutettiin Mikkelin maalaiskunnan Rämälän kylään ensiksi Arolan taloon. Oman
kodin rakentaminen aloitettiin heti. Talo saatiin asuttavaan kuntoon myöhään syk-
syllä 1947. Vähät huonekalut tuotiin pakkassäilytyksen kautta, koska haluttiin,
etteivät Arolan talon lutikat siirtyisi uuteen taloon. Niitä tuli kuitenkin ja niitä
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myrkytettiin useamman vuoden ajan ennen kuin niistä päästiin eroon. Seuraavana
vuonna aloitettiin navetan rakentaminen, jonka pärekattotalkoissa oli todella paljon
naapureita.

Uuden pellon raivaus aloitettiin ja sitä riitti 1950-luvun loppuun saakka. Samoin
riitti maatilan erilaisten ulkorakennusten rakentamista. Joka talvi kaadettiin sahatu-
kit, jotka sahattiin keväällä. Työtä riitti. Teppo oli kuitenkin kahtena talvena auton-
kuljettajana entisessä työpaikassaan SMK:lla. Pitkän riidan ja oikeudenkäynnin
jälkeen tila saatiin omiin nimiin. Syynä oli majuri Rantakylän vaade, että hän on
voittanut tilan korttipelissä Arolan ainoalta pojalta Armaalta. ASO hoiti riita-asian.
Näin Teposta ja Ainista tuli maatilan omistajat, jollaisia he olivat jo Raudussa.
Tilaan liitettiin kahden hehtaarin rintamamiestontti, joka ostettiin. Myyjät tarvitsi-
vat rahaa moottorisahan ostoon. Tontti rajoittui tilan maihin. Tilan pellot saatiin
kasvukuntoon ja lypsylehmien määrää lisättiin.

Nyt alkoi Aininkin elämässä työteliäin vaihe. Oli hoidettava karja, lapset ja
ruokittava rakennusmiehet. Silti hän ehti lukea öiseen aikaan romaaneja ja Valittuja
Paloja. Nämä veivät hänet pois arjen ankaruudesta maailmaan, jossa hän olisi
halunnut elää. Ainin kyky selviytyä kaikista töistä oli hämmästyttävä. Raskaat
vuodet jättivät jälkensä, jotka tulivat esiin vasta vuosien jälkeen. Vuonna 1949
syntyi Markku perheen kuopukseksi. Ainille riitti töitä navetassa, pellolla ja kotona.
Joka lauantai hän leipoi leivät, pullat ja karjalanpiirakat ja joskus marjapiirakoita
tai rahkapiirakoita. Itse hän väitti, ettei hän pitänyt leipomisesta, mutta perinteitä oli
noudatettava. Meille lapsille hän sanoi, kun valitimme työn raskautta, että “haudas-
sa saa levätä”. Kuulosti pahalta, mutta näin siirtolaiset rai-vaus- ja uudisrakennus-
vaiheessa joutuivat toimimaan. Vaihtelua elämään toivat kesäisin vieraat. Erityisesti
nuoruuden ajan ystävät olivat odotettuja vieraita, joita kestittiin hyvin. Rautulaisten
kesäjuhlien aikana muualla asuvia vieraita oli varsin paljon. Tuntui siltä, että vierai-
den aikana Aini sai juosta navetasta ruokaa laittamaan ja kahvia ja kakkua tarjoa-
maan hiki hatussa. Silti ne harvat tapaamiset olivat arvokkaita. Kesäisin myös
kaupungeissa asuvat sukulaiset tulivat maalle lapsineen kesätöihin, mikä oli lapsis-
takin mukavaa.

Aini oli hankkinut ensimmäiset lehmät Raudussa Felix Relanderin hyväksi tun-
netusta karjasta. Nämä lehmät olivat hyviä maidontuottajia ja samoin niiden jälke-
läiset. Maidon laatu pysyi parhaassa luokassa. Palkintoja ja kunniakirjoja alkoi
kertyä. Lehmät olivat myös maatalousnäyttelyissä. Tarkastuskarjakon eli assistentin
neuvoja kuunneltiin ja ostorehua jouduttiin käyttämään. Maito toi hyvinvointia ja
alkavaa vaurautta perheelle, mutta työtä sen eteen tehtiin. Porsaiden tuottaminen toi
lisäansioita. Porsaat menivät hyvin kaupaksi ja kesällä kasvatettiin yksi pahnue
lihasioiksi, jotka menivät teurastamolle syksyllä. Kesäisin heinähuutokaupoista
hankittiin lisää heinäalaa ja säilörehu tehtiin juhannusrukiista. Ostorehua tarvittiin
paljon. Lehmien tuotokset kasvoivat nopeasti. Tilan karja oli kokoluokassaan paras
tai toiseksi paras Kauko Kirvesniemen karjan jälkeen. Uusia lehmiä ostettiin raina-
huutokaupoista ja omia hiehoja myytiin samoissa huutokaupoissa. Taisipa hiehoja
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mennä Neuvostoliittoonkin. Emakkosikoja pidettiin ja porsailla oli hyvä kysyntä.
Emakkojen porsitusvihaisuuskin hoitui kuntoon peltojen dolomiittikalkituksella.
Tilan metsät olivat hyvässä kasvukunnossa ja puusto oli pääosin hakkuukypsää.
Joka talvi hakattiin omin voimin pieni leimikko.

Perheen elämä alkoi olla vauraampaa ja rahaa riitti jo pienen traktorin ostoon.
Vuonna 1956 Tepon suuri haave toteutui: hän osti oman henkilöauton. Sitä varten
piti lopettaa tupakan poltto, että rahaa säästyisi bensan ostoon. Siitä lähtien Teppo
ajoi omalla autolla.

Nyt elettiin sitä elämää, joka oli jäänyt elämättä sotien ja siirtolaisuuden takia.
Lapset muuttivat kasvettuaan muualle ja niin Teppo ja Aini jäivät tilalle kahdestaan.
Entiselle rintamamiestontille rakennettiin 1970-luvulla helppohoitoisempi vanhuu-
denpäivien koti. Karjanpito lopetettiin ja pellot vuokrattiin. Teppo meni yhdessä
Ainin kanssa keskustalaiseen eläkejärjestötyöhön. Alkoi uusi ja varsin vilkas mat-
kustelu Suomessa ja Neuvostoliitossa. Teppo ja Aini toimivat kotimaan matkojen
järjestelijöinä. Televisiossa näytetty lauantaitanssit olivat yksi hyvin kysytty matka-
kohde. Niinpä Tepon ja Ainin näki useammin televisioruudussa kuin kotonaan.
Teppo oli käynyt Raudussa salaa menemällä junalla Leningradista Rautuun. Kiinni-
kin he olivat jääneet, mutta miliisit olivat kieltäneet vain valokuvauksen. Kun
kotiseutumatkat Kannakselle tulivat luvallisiksi, alkoi Teppo järjestää omia matko-
jaan. Matkustajia oli aina täysi bussillinen. Yöpymispaikkana käytettiin Kiviniemen
Losevskaja-motellia.

Losevskaja-motellin korbus no 4 vuonna 1999
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Raili Vitikainen o.s. Liira
Eeva Malkamäki

Synnyin Raudun Haukkalassa vuonna 1936 Eemil Liiran ja Alma Elina Caveniuk-
sen perheen esikoisena. Äitini oli kotoisin Lopelta Hämeestä. En muista asumista
Haukkalassa ennen sotia mitään, mutta muistan, kun jouduimme palaamaan Hiito-
lasta takaisin Hämeeseen talvisodan sytyttyä.

Vuoden 1939 syksyllä kehotettiin lapsia äiteineen lähtemään rauhallisemmille
asuinsijoille ja niin meidänkin perheestä minä ja äitini matkustimme Hämeeseen.
Kun sotaa ei tuntunut tulevan, kirjoitti isäni Raudusta, että tulkaa takaisin. Olimme
palaamassa junalla, mutta sota syttyikin ja emme päässeet Hiitolaa pidemmälle
kotimatkallamme.

Minä en palannut enää Rautuun. Isä oli piilottanut joitakin tarvekaluja suureen
pataan ja haudannut ne lantalaan. Jatkosodan aikana isä ja äiti kävivät hakemassa
piilotetut esineet ja niitä on käytössä vieläkin, esimerkiksi kastemaljani.

Raili Liira



258

Haukkalassa vas. Jenny ja Viljo Liira, vau-
nuissa v. 1938 syntynyt poika Osmo Liira

Vas. Raili ja Alma Liira
Oik. Emilia ja Vihtori Hallikainen

Kuva v. 1936.
Vas. Emil, Alma
ja Raili Liira
Tyyne Koukonen
ja ??
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Haukkalan väkeä

Takana seisomassa
Anni Lagström, vas.
edessä Saima Lag-
ström ja Tyyne Kou-
konen, edessä Simo
Liira oik.

Vas Saima Lagström, Tyyne Koukonen,
Raili Liira (pikkutyttö) ja Alma Liira
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Muistelmia isäni taloista
Liisa Paasonen/Eeva Malkamäki

Isäni Aukusti Meskanen jäi alaikäiseksi hänen isänsä kuoltua 1926. Perinnönjaossa
Juho ja Maria Meskasen omistama Vehmainen 7 osuus 1/3 ja Vehmainen 13 1/8
osuus jaettiin äidin ja lasten kesken. Äiti Maria luovutti Simolle sekä alaikäisille
Aukustille ja Eemilille osuutensa elinikäistä hoitoa vastaan. Simo vaimoineen erka-
ni kuitenkin taloudesta vuonna 1932 ja myi osuutensa alaikäisten lasten holhoojana
toimineelle Tuomas Honkaselle. Aukustin sisar Aune myi puolestaan osuutensa
hänelle vuonna 1934.

Lainhuuto Aukustille
Meskalan talon jaon tii-
moilta
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Kun Aukusti ja Eelin Karppanen meni-
vät naimisiin, perustivat he oman talouden,
jonne siirrettiin puolet Meskalan talosta ja
maista. Hirsitalo oli helppo puolittaa ja
näin äiti-Maria sekä veli-Eemil jäivät toi-
seen talonpuolikkaaseen omalle vanhalle
talonpaikalle. Tosin heidät oli merkitty Ra-
jalaan Aukustin ja Eelinin perheeseen vuo-
den 1944 henkikirjassa, mutta tosiasiassa
Maria ei palannut evakkomatkaltaan vuosi-
en 1939 ja 1944 välillä ja Eemil oli Aukus-
tin tapaan sodassa.

Eelin ja Aukusti saivat Heimo-pojan
1937 ja talo piti jättää 1939, mutta talo ei
jäänyt tyhjäksi talvisodan alettua. Orkolai-
sen vanha pariskunta Palkealasta ei jaksa-
nut matkustaa Vehmaista pidemmälle eva-
kuoinnin aikana, koska vaimo oli niin huo-
nossa kunnossa. Niinpä he päättivät asettua
taloksi Aukustin ja Eelinin taloon. Samoin
naapurina asuneen Maria Leppäsen evak-
komatka päättyi Petäjärvelle karjaa kulje-
tettaessa, hän vain päätti palata kotiin.

Sotatoimet rikkoivat Maria Leppäsen
mökistä ikkunat ja kun Aukustin talon pii-
pusta nousi savu elämisen merkiksi, päätti
hän liittyä Orkolaisen pariskunnan keralla
sen talon asukkaisiin. Neuvostoliittolaiset
sotilaat antoivat heidän jatkaa asumistaan,
olivathan he heidän silmissään iäkäs paris-
kunta tyttärineen, jotka olivat vapaaehtoi-
sesti jääneet Vehmaisiin. Taneli Orkolainen
osasi auttavasti venäjää, mikä helpotti asi-
ointia sotilaiden kanssa.

Muiden paettua kylästä, oli sinne jäänyt
riittävästi elintarvikkeita kolmen hengen
taloudelle ja sotilaat toivat heille esimer-
kiksi sokeria. Marian kuulustelupöytäkir-
jan mukaan eläminen Vehmaisissa sujui
talvisodan aikana rauhallisesti. Välirauhan
tultua talon väki siirrettiin Viipuriin ja luo-
vutettiin sitten Suomen viranomaisille ja

Aukusti ja Eelin Meskanen

Heimo, Aukusti ja Eelin Meskanen
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niin Valtiollisen poliisin arkistoista löytyy Maria Leppäsen vaiheista tietoa (siv.
174).

Vuoden 1944 jälkeen talo jäi pystyyn Petäjärven tien varteen ja sai uudet asuk-
kaat. Vielä 1996 talo oli pystyssä, mutta 2000-luvulla joku oli polttanut sen ja
paikalle on rakennettu nyt uutta asutusta.

Sodan jälkeen Aukusti, Eelin ja Heimo sijoitettiin Mäntyharjulle Lyytikkälän
kylään. Perheen asiakirjat kertovat, että he saivat ensin vuokrata maata ja rakentaa
sinne tyyppitalon 1945 sekä laajentaa sitä maataloksi seuraavien vuosien aikana.
Ennen rakennusten valmistumista perhe sijoittui Kokkosen taloon, jossa tavan mu-
kaan piti asutuspäällikön kovistella isäntäväkeä, että perheelle saatiin kammari
asuttavaksi.

Siirtoväki sijoitettiin sodan jälkeen hyvin usein niin sanotuille kylmille tonteille.
Kaikki piti aloittaa alusta, mutta omalla sitkeydellään väki kuitenkin löysi elinmah-
dollisuutensa ja perhettä saatettiin elättää näissäkin olosuhteissa. Karjalaisperheen
tulo savolaiseen yhteisöön oli aika ajoin hankalaa. Esimerkiksi Heimo koki koulu-
kiusaamista opettajan taholta.

Perhe kasvoi vielä kahdella Mäntyharjussa syntyneellä lapsella. Ystäviä ja kou-
lutovereita löytyi näille evakoille ja elämä mäntyharjulaisten kanssa soljui uomiin-
sa. Menin itse naimisiin paikalliseen sukuun ja karjalaisuus tavallaan painui taustal-
le uuden sukunimen myötä.

Vuokrasopimus solmittiin ennen
kauppoja

Menetetty omaisuus arvioitiin
huolellisesti
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Karjarakennusta varten oli olemassa tyyppipiirustukset

Maanhankin-
taan tarvittiin
oma lupansa
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Aukusti ja Heimo
uuden karjaraken-
nuksen vierellä

Karjarakennukselle myön-
netty rakennustyölupa



265

Emäntä Liisa Honkanen täytti 80 vuotta
Mikko Kalmi

Siellä Raudussa, Haukkalankylän perällä, Kiipasillan kankaan sivustalla, vehmai-
den peltojen keskelle asuivat yli kahdeksankymmentä vuotta sitten Helena ja Juho
Kiiski. Huhtikuun 17. päivänä 1887 heille syntyi tytär Liisa, ja hänestäpä nyt
kerronkin vähän. Tulkoon kuitenkin mainituksi koko Kiiskin perhe. Viisi vuotta
ennen Liisaa oli syntynyt talon ainoa poika, Antti. Tämä hyvistä harrastuksistaan
tunnettu kansanmies kuoli parhaassa miehuusiässä. Toinen tytär, Anna Maria syntyi
1884. Hänen erittäin kauniiksi muotoutunut elämänkaarensa sammui 53 vuoden
ikäisenä, jolloin me, senaikaiset pyhäkoululaiset jäimme kaipauksella kiitollisina
muistelemaan hyvää opettajaamme. Nuorin tyttäristä Hilja syntyi 1903 ja asuu

nykyisin leskenä Kumilassa, Pulakan Matin
naapurina.

Tuon uskonnollisesti valveutuneen Kiiskin
kodin kasvattina sai Liisa-emäntä vakaumuk-
sen, joka on jalostunut siinä määrin, että hän on
tullut hyödyksi ja siunaukseksi jo entisellä koti-
seudullamme, kuten myöskin nykyisellä asuin-
paikallaan. Annetaan hänen itsensä kertoa elä-
mästään: Vartuin lapsuuskodissani 23-vuoti-
aaksi, jolloin jo olin tutustunut noin puolentois-
ta virstan päässä asuvaan Tuomas Honkaseen.
Meidät vihittiin 6.12.1910. Tuomaan lisäksi oli
talossa appi ja anoppi, jotka olivat oikein hyviä
kumpikin. Ottivat minutkin kuin omaksi lap-
sekseen. Heidän tilansa oli jo aikoja sitten va-
pautunut hovin alaisuudesta, mutta appeni Taa-
vetti palveli hovia “riihipappina”. Nykyajan ih-
miset tuskin tietänevät, mikä sellainen virka on,
siksi kerron senkin. Vehmaisten hovin “riihipa-
pin” tuli valvoa, että kaikki työt riihessä tehtiin

kunnolla, ja hänen tuli myös itsensä osallistua töihin. Kun syksyllä ahoksien puinti
alkoi, kesti sitä joka toinen päivä aina jouluun saakka, jopa yli joulunkin. Alkuai-
koina kävin minäkin Tuomaan mukana hovin ahoksia puimassa, kun raha oli siihen
aikaan tiukalla eikä ollut juuri muita mahdollisuuksia sen hankkimiseksi. Omasta
halustani minä sinne menin, vaikka Tuomas kieltelikin, mutta kun appeni alkoi
sitten oikein vakavissaan siitä huomautella ja sanoi sen olevan liian raskasta minun
nuorille voimilleni, kun siinä on tarpeeksi miehisille miehillekin, niin täytyihän sitä
uskoa. Sanoi minun tarvitsevan voimiani vielä muuhunkin, joten ei niitä sovi tuhla-



266

ta hovin ahoksiin. Lupasi Tuomaan kanssa pitää huolen siitä, ettei suurempaa
puutetta pääse tulemaan.

Hymyillen siinä jatkaa Liisa-emäntä: Pitihän minun appeni mieliksi harventaa ja
kokonaan lopettaakin, sillä totta on, että raskastahan se oli, vaikka olinkin terve ja
nuori. Tuo hyvätahtoinen Taavetti-appeni kuoli sitten v. 1913 joulukuun 6. päivä,
joka oli meidän hääpäivämme ja josta tuli sitten myöskin itsenäisyyspäivä. Lapsia
meille syntyi 1911 Rauha, 1913 Toimi, 1916 Toivo ja 1918 Reino. He ovat kaikki
anoppini hoitamia. Hän kuoli 1923. Vapaussodan aikana olimme 7 viikkoa Sakko-
lan Lapinlahdessa äitini lapsuuskodissa pakolaisina. Vapaussodan jälkeiset vuodet
toivat paljon uutta sisältöä elämäämme, puutteista huolimatta. Silloinhan oli leipä-
kin tiukalla, mutta juuri saavutettu vapaus loi uutta elämänuskoa ja toivoa, antoi
määrätynlaista varmuutta. Tämä kansallinen herääminen kotiseudullamme koettiin
hyvin voimakkaana ja yksimielisenä ja tuloksena oli ripeä kehitys niin henkisen
kuin talouselämänkin alalla, juuri kuten maisteri Matti Kähäri on sen kuvannut
Raudun historiassa.

Tuomas Honkanen tunnettiin laajalti pitäjässämme kihlakunnan lautamiehenä.
Hänellä oli muitakin luottamustehtäviä, mm. Vehmais-Haukkalan kansakoulun ta-
loudenhoitajana hän toimi kuolemaansa saakka. Honkanen oli kylän postipaikka ja
kun tuolloin ei ollut postilla kiinteää aikataulua, vaan se tuli milloin ehti, saattoi
iltapuhteella olla tupa täynnä kyläläisiä sitä odottelemassa. Tuomas-isäntä huumori-
miehenä johti puhetta, jolloin se saattoi päästä oikein vauhtiin. Silloin Liisa-emäntä
leppoisaan tapaansa huomautti, että “ai ihmettä ko siekii kehtuat paljo hönttöillä”.
Ei se ketään loukannut, mutta piti jutut kohtuuden rajoissa. Syksyllä 1937 kuoli
Tuomas Honkanen. Kirjoittajan käsityksen mukaan olivat nuo nuoruuden aikaiset
raskaat hovin ahokset ehkä kuuluttaneet liiaksi hänen voimiaan.

Tällä haavaa L. H. asuu Joroisten Hallamäessä poikansa Toivon perheessä. Kun
eräänä sunnuntaina ajelin mopollani häntä tapaamaan, oli pyhäkoulu juuri meneil-
lään. Pyytelin anteeksi, mutta hän sanoi: et sinä ensinkään häiritse, tule vain samaan
joukkoon. Lapset katsoivat vähän uteliaina, jolloin hän selitti, että tämä Kalmin
setä on entisiä pyhäkoululapsiani, ja käynyt enempikin vanhemman sisareni koulus-
sa. Katsellessani noita kirkassilmäisiä ihmistaimia ja entistä opettajaa hyväntahtoi-
sine kasvoineen, ailahtelee ajatuksissani jotain niin tunneherkkää, josta en ole ollut
tietoinen sitten lapsuusvuosien. Lasten livistettyä ulos jäämme kahden. Ensin kes-
kustelemme tavallisista asioista, vuoden sadosta ja sen sellaisesta, kunnes hän
sanoo: minun pitää kiittää sinua noista kauniista lehtikirjoituksistasi, joissa sinä
niin kauniisti kirjoitat minustakin, syntisestä ihmisestä. Tuo tuli niin yllättäen, että
jäin hetkeksi miettimään vastausta, ja sanoin sitten, että pitäähän minun jotenkin
saada kiittää Teitä ja osoittaa kiitolliset tunteeni, kun olette esirukouksillanne kanta-
nut minua, paljon syntisempää ihmistä minun vaikeina päivinäni 23 vuotta sitten.
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Marja-Liisa Honkanen vieraili isoäitinsä kotitalolla Vehmaisten koulun naapurissa kesäl-
lä 2014. Talo on vielä pystyssä.

Hän jatkoi: siunaan sinua vieläkin. Huoneeseen laskeutuneessa hiljaisuudessa saa-
toin havaita kyynelhelmen hänen silmässään, niin myös omassani. Voin kuitenkin
lukijalle vilpittömästi sanoa, että eivät kyyneleetkään aina ole surunilmaus.

Kysyessäni, mitä tahtoisitte lehden välityksellä entisille rautulaisille sanoa nyt
80 vuoden iän saavutettua, hän vastasi vaatimattomaan tapaansa: sydämelliset ter-
vehdykseni kaikille rautulaisille, mutta erittäinkin entisille pyhäkoululapsilleni, ja
heitä on paljon. Niin hän sanoi. Onhan hän toiminut pyhäkoulunopettajana noin 50
vuoden ajan, kuten tiedämme. Toivomme hänelle onnellisia ja rauhallisia vanhuu-
den vuosia.

Rautulaisten lehdet 5 ja 6 - 1967
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Juhlapuhe

Karjalan kansan kohtalo, se on ollut vaiherikas ja häilyvä kautta vuosisatojen ja
vuosituhansien. Vaiherikas ja häilyvä on ollut varsinkin viime vuosikymmeninä
tämän heimon kohtalo. Jos yleensä syysöiden kansasta voidaan puhua, niin me
ennen kaikkea olemme sitä. Meidän osamme, jos kenen, on ollut kestää ja karaistua
niin monissa ja kaikenlaisissa kohtalontuulissa ja kärsimystiellä.

Jos muistelemme aikaa esimerkiksi 30 vuoden taipaleelta, niin siihenkin saattaa
sisältyä jo niin äärettömän paljon eloa niin monenlaista. Sekä tyyntä että tuulista ja
myrskyä. Siinä on ollut päiviä toiset kirkkaampia, onnellisimpia, mutta myös toi-
vottomuuden ja murheen mustia hetkiä.

Siellä rakkaassa Karjalassa, armaisilla lapsuustantereilla, siellä Vehmaisten verä-
jillä, kauniilla, tasaisella seuramme tontilla, kun 28 vuotta sitten nuorisoseuramme
väki askaroi, kun nuorisoseuraamme perustettiin. Kun seuramme talon nurkkakiviä
pystyyn valettiin ja talkoita oman talon saamiseksi monesti pidettiin, niin silloin
seuramme väki touhusi nuoruuden innolla, sydän lämmöstä, toivosta ja innosta
hehkuen. Oltiin todellakin toivorikkaita ja ajateltiin rakkaalle syntymäseudulle ja
sen kodeille sekä itsellemme kaunista, valoisaa tulevaisuutta. Rakennettiin todente-
olla, jos tuulen tupia rakennettiinkin.

Ei aavistanut silloinen seuramme jäsenistö, että mitä vaihteluita, myötä- taikka
vastatuulia kohtalo tulevalle tiellemme tuo ja asettaa. Ei aavistettu sitä, että Veh-
maisten väki ja yleensä Kannaksen väki saa kiirehtiä pois rauhallisista kodeistaan
kohti tuntematonta tulevaisuutta. Ei tiedetty silloin, että me nuorisoseuroinemme
päivinemme saamme olla, elää ja harhailla täällä ympäri Savon, Hämeen ja Pohjan-
maan maakuntia. Täällä vierailla veräjillä juuri kuin muiden ihmisten vastuksina.

Ei aavistettu silloin, että jollakin on isompi oikeus, parempi perintöosa siihen
rakkaaseen maakuntaan ja mantuun, jota isäimme perintönä ja omanamme pidim-
me. Mutta kohtalomme on nyt se, mikä se on. Valituksilla, synkällä mielialalla ja
ruikutuksilla se ei parane. Tämäkin karikkoinen kohtalontie se on meidän käytävä
ja kestettävä.

Jos muistelomme käykin, jos aatoksemme liitääkin sinne rakkaaseen Karjalaan,
vierille Suvannon ja Vehmaisten vetten, niin joka tapauksessa meidän on totuttava
tähän nykyiseen olotilaan. Elämä on ymmärrettävä sellaisena kuin se ympärillämme
on. Haaveihin on harkiten suhtauduttava.

Meidän on muistettava, että aikaisemmin siellä kotoisilla kentillä touhusimme
nuorisoseurassa sen vuoksi, että meistä kehittyisi hyviä ja kunnollisia ihmisiä isän-
maalle ja kodille. Nyt näissä oloissa on velvollisuus siihen entistä isompi. Nyt
tarvittaisiin nuorisoseura-työtä vielä entistä enemmän.

Viettelykset ja monet vaarat näissä poikkeusoloissa ovat monin verroin suurem-
mat. Nyt tarvittaisiin tyyntä, tasaista harkintaa, itsemme hillitsemistä, työn halua ja
työn iloa, mutta ennen kaikkea toistemme ymmärtämistä. Sanotaan: arvaa oma
tilasi, anna arvo toisellekin.
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Ne kaikki nuorisoseuran hyvät ja jalot aatteet, ne paremman ajan toivontähdet,
jotka ovat ennenkin meitä elähdyttäneet, juuri kun voimaa antaneet aikain vaikeuk-
siin, olkoot ne vastakin oppaamme ja tieviittamme. Koettakaamme etsiä itsestäm-
me yhä parempaa ja parempaa ihmistä. Seuratkaamme aina vain sen paremman
minämme ääntä.

Ennen kaikkea me karjalaiset kaikissa tavoissamme sekä pyhänä että arkena,
joka paikassa, kielenkäytössämme ja olemuksessamme muistakaamme, että me
olemme karjalaisia ja säilymme karjalaisina. Olkaamme vakuutettuja siitä, että
meidän ei koskaan ja missään tarvitse heimomme ominaisuuksia hävetä. Karjalai-
set tapamme ja perinteet, ne meidän on kaikissa vaiheissa säilytettävä ja arvossa
pidettävä ja tuleville polville jätettävä.

Tämä meidän mukana tänne Savoon tullut evakkonuorisoseuramme olkoon
meille Karjalan nuorelle väelle hyvänä apuna itsemme kehittämisessä ja karjalai-
suutemme säilyttämisessä. Joka tapauksessa se elämän rohkeus ja usko itseemme,
säilyttäkää nyt ja vastakin, että karjalaistenkin parempi, onnellisempi päivä on
pilvien, vaikka tummienkin pilvien lomasta joskus pilkistävä ja meille onnellisem-
pana hymyilevä.

Tämän juhlapuheen on kirjoittanut Matti Pulakka, mutta hän oli estynyt sitä pitä-
mään Vehmais-Haukkalan nuorisoseuran iltamissa 4.4.1947 Nypelöllä. Puhe löytyi
Eemil Meskasen arkistoista, joka toimi silloin sijaispuhujana.

Vehmais-Haukkalan kyläkihut v. 1989 Majalahdessa Otavassa Eemil ja Jenny Meska-
sen luona
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Floridan Eino Loponen ei ole jättänyt yksiäkään
Rautujuhlia väliin
Sirpa Piskonen

Eino Loponen on rautulaisten kesäjuhlien aktiivinen kävijä, vaikka hän asuukin
Floridassa saakka. Nykyisin kesiään Suomessa viettävä Eino lähti Raudun Veh-
maisten kylästä 16-vuotiaana, meni talvisodan aikana armeijaan, minkä jälkeen
muutti Ruotsiin ja sitä tietä Amerikkaan vuonna 1952. Eläkkeelle jäätyään 20
vuotta sitten hän muutti Floridaan, koska omien sanojensa mukaan siellä pidetään
eläkeläisistä hyvää huolta. Ilmakin on mukavan lämmin, sillä Eino sanoo tämän

meidän kesän vastaavan Floridan talvea. Sen lisäksi, että Eino Loponen on osallis-
tunut kaikkiin Rautu-juhliin, on hän myös käynyt ahkerasti Karjalassa. 18 kertaa
olen käynyt kotikylässä ja tänä kesänä lähden taas elokuussa Markun matkalle.
Muuttunut se maisema on, paikat likaantuneet ja järvet saastuneet, Eino tuumaa
Karjalan nykyisen vallanpitäjän aikaansaannoksista. Myös rapakon takana Eino on
innokas karjalaisuuden edistäjä. Hän toimii Floridan Karjalaisten 200-jäsenisen
yhdistyksen varapuheenjohtajana ja hankki yhdistykselle oman lipunkin, jota on
kannettu Karjalan Liiton kesäjuhlilla Helsingissä kesäkuussa. Kaikkiaan Floridassa
asuu vakituisesti 15.000 suomalaista. Suomeen Eino tuli helatorstaina ja syksyn
tullessa lähtee taas kuin muuttolintu takaisin lämpimään.

Eino Loponen
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Eino ja Päiviö
Loponen

Eino Loponen
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Vas. sisarukset Eino Loponen ja Laura Raelouhi o.s. Loponen sekä Eemil
Meskanen Pitäjäjuhlilla

Eino Loponen ja Raili Ilvonen o.s. Paksu sekä Einon puhutteleva auto
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Lahjoitusmaata-
lonpoikien muisto-
merkillä Petäjär-
ven Hovinkylällä
Veikko Karvonen,
Eero (ent. Surak-
ka) Teljas, Eino
Loponen ja Arvi
Paksu. He olivat
samalla paikalla
aikanaan 1936,
kun muistomerkki
paljastettiin.

Mikko Nypelön pojan häissä keväällä 1953 vehmaislaisia. Vas. Matti Paksu, oikealla Ee-
mil Meskanen ja 5. oikealta Johannes Meskanen.


