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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.
Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen
kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat
rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.

Mikkelissä huhtikuussa 2000

“Piä tyttö lehti hengissä”
Tätä Rautulaisten lehteä vääntäessä mieleeni tuli

erään Karjalan Liiton lehtiseminaarin lause: “Piä tyttö
lehti hengissä”. Tuolloin veikkasin kuuluvalla äänellä,
että kyllä Rautulaisten lehti on elinvoimainen ja tilaaja-
määrä pysyy suurinpiirtein samassa myös kymmenen
vuoden kuluttua.

Onneksi olen nainen. Se antaa minulle mahdollisuu-
den vaihtaa mielipidettä - ainakun siitä on minulle jo-
tain hyötyä. Vai miten se sanonta menikään? Ei vaan
ihan vakavasti ottaen, toisin on Rautulaisten lehdessä
käymässä. Lehden tilaajamäärä on pudonnut viime vuo-
den aikana 150:llä ja ainakin minä olen jo huolestunut
lehden kohtalosta.

Olen miettinyt muun muassa sitä, pitääkö lehden ko-
koa vastaisuudessa pienentää vai miten sivut täytetään
jatkossa? Tarvitaanko Rautulaisten lehteä enää ollen-
kaan? Ketkä lehteä lukevat ja mitä he siltä odottavat?
Olisiko syytä siirtyä mahtavan internetin suomiin mah-
dollisuuksiin ja toteuttaa lehteä kenties vain verkko-
versiona?

Ilmeisesti poistumaa on tapahtunut myös kirjoittaja-
puolella, sillä suoraansanottuna lehteä alkaa vaivata
juttupula. Miten jäljellä olevia kirjoittajia saisi aktivoi-
tua? Olisiko syytä järjestää aktiivisimmin kirjoittaville
jokin porkkana ja mikä se olisi? Entä miten tekstin pai-
noarvo punnittaisiin, sillä kirjoitukset ovat hyvin eri-
tasoisia.

Muissakin seura- ja yhdistystoiminnassa lienee sa-
manlaisia ongelmia talkoolaisten aktivoinnissa. Tiedän
ainakin erään yhdistyksen, jossa perinteisistä mökki-
talkoista luovuttiin sen takia, että talkoisiin ei löytynyt
muita kuin kolme hallituksen jäsentä puolisoineen. Nyt
palvelut ostetaan ja jäsenet maksavat sen sitten mökki-
vuokrissa.

Hulluinta tilanteessa on se, että kun aktiivijäseniä
kuormitetaan liikaa, jää heiltä pian koko harrastus. Näin
kävi meillä koiraharrastuksen kanssa kymmenkunta

vuotta sitten ja sama uhkaa puolisoani, joka taistelee
erään yhdistyksen rahastonhoitajan tehtävissä pikku-
asioista. Aikaa ei tunnu enää heltiävän itse harrastami-
seen.

Toki päinvastaisiakin esimerkkejä on. Itse koin mel-
koisen järkytyksen paikallisen moottoripyöräkerhon sii-
voustalkoissa. Kuvittelin, että varsin suuret kerhotilat
siivotaan siten, että tavaroita siirretään nurkasta toi-
seen ja siinä sivussa otetaan olutta.

Väärin. Mennessäni puolitoistatuntia myöhässä tal-
koisiin oli yllätys melkoinen. Paikalla oli yli sadasta
jäsenestä varmaan vajaat neljäkymmentä ja kaikki
puuhasivat jotain. Yksi ryhmä luuttusi lattioita, yksi
porukka pesi ikkunoita. Mattopiiskan varteen oli myös
löytynyt joku ja yksi porukka keitti lihasoppaa tal-
kooväelle ja niin edelleen.

Miten talkooväkeä saadaan mukaan ja pitääkö heitä
palkita jotenkin vai onko palkkio vain mukanaolemisen
riemu? Siinäpä pohtimisen aihetta.

Edellä mainitussa moottoripyöräkerhossa homma on
hoidettu siten, että muut talkoot pidetään ruoka- ja juo-
mapalkalla, mutta suuritöisen kokoontumisajon järjes-
telyyn osallistuvat palkitaan muun muassa halvemmalla
pyörän talvisäilytysmaksulla ja jollakin retkellä. Viime
vuoden osallistujat kävivät ajamassa jotain formulan-
tapaista ja kisan päätteeksi söivät hyvin. Ei hullummin.

Rautulaisten lehden kohtaloa koskeviin kysymyksiin
palaamme viimeistään 8. heinäkuuta pitäjäjuhlien yh-
teydessä järjestettävässä lehtiseminaarissa. Toivon, että
pohditte asiaa ja annatte ideoitanne kehiteltäväksi julkai-
sutoimikunnalle. Siihen en kuitenkaan suostu, että leh-
den laatu heikkenee olennaisesti.

Vauhdikasta kevättä teille kaikille

t.
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Simo O. Salo

Palmusunnuntaista Pääsiäiseen 2000
Nopeat sopeutujat menestyvät.

Alkanut vuosituhat on omiaan
karjalaisille luonteen ominaisuuksil-
le. Rajat ovat auki moneen suun-
taan. Ennakkoluulottomuus, us-
kaltaminen ja hyvä tilannetaju ovat
arvossaan tässä kehityksen kulues-
sa.

Myös kyky luoda ja pitää yllä
yhteyksiä on käyttökelpoinen lah-
jakkuuden laji. Heimo on saanut
harjaannusta siihenkin, että omien
turvaverkkojen hoitaminen on tär-
keää. Kaikissa ilmoissa koeteltuun
karjalaisuuteen kuuluu synnyin-
seuturakkaus ja ystävien muistami-
nen. Sukulaiset tiedetään kolmansia
ja neljänsiä serkkuja myöten. Kun
sukupolvet tunnetaan ja tunnuste-
taan muualtakin mukaan tulleiden
osalta, jokainen on saanut olla jon-
kun lämpöisessä sylissä. Kenenkään
ei tarvitse kulkea ihan orpona, ellei
nyt nimenomaan sitä halua.

Karjalaisuudessa on voimavaran
ja elävän perinnön aineksia heimon
menestystarinan jatkua; ellei enää
niin meissä, lapsissamme ja lasten-
lapsissamme kuitenkin. Vunukat
ovat silmäterää yhtälailla kummeil-
le, tädeille ja sedille kuin isovanhem-
mille ja geeniketjun jatkajille, bio-
logisessa katsannossa.

Raudussa syntyneenä ja siellä yh-
deksän elämäni tärkeintä kesää ko-
keneena olen silti läntisemmästä
Suomesta tulleiden vanhempieni
tuotantoa. Tässä hieman sivullisuu-
dessani (vaikka M. Paksun suvun
Hyvä veli –jäsenkirjankin saaneena)
olen jotenkin ihmetellyt ja ihaillut
teikäläismeikäläisten kykyä ottaa
niin sanotuista hengellisistäkin asi-
oista se mikä niistä on otettavissa
ja saatavissa.

Liki kaikki riippuu siitä, miten
asennoidumme kohtaamaamme, ih-

misen vaelluksellamme. Voimme
ihastua, vihastua tai ottaa siltään,
mikä hyvää on. Voimme heittää sik-
seen, tai jatkaa kuin alusta, koke-
musta rikkaampana. Samat asiat
voivat olla kompastumiseksi, kaa-
tumiseksi tai pysäytettäväksi havah-
tumiseksi, nousemukseksi tai lan-
keemuksesi, särkymiseksi ja ehey-
tymiseksi, sairastumiseksi ja paran-
tumiseksi, elämäksi ja kuolemaksi.
Blaise Pascal muistaakseni sanoo
tästä kahtalaisuudesta: “Maailmas-
sa on kylliksi valoa sille, joka halu-
aa nähdä, ja kylliksi pimeyttä sille,
jolla on vastakkainen pyrkimys.”

Tätä miettiessäni varhaiskevään
aurinko on noussut pilvettömälle
taivaalle, olen saanut ilman omaa
ansiota ensimmäisen lapsenlapsen,
tyttärenpojan, koskettanut hänen
toista ja toista kättään kuin viestin-
vaihdoksi itseltäni, isältäni Paavolta
ja isoisältäni Simolta, häneltä, joka
teki ja tervasi ennen sotia ruuhen mi-
nun kalastella ensimmäisiä ruuta-
noita pienenpyöreästä Kirkkojär-
vestä, Osmina-lammesta. Muuta
minulla ei ole antaa kuin kohtalai-
sen harras toive oskarinkokoisen
nähdä maailma aina myös sen kau-
neudessa, elämä myös sen kiehto-
vuudessa, innoittavuudessa ja rak-
kaus sellaisena joka on enemmän
kuin kaikki muu.

Lehtemme tulee meille tänä vuon-
na kuin suureen, hiljaiseen viikkoon
ajastettu virpovitsa ja punaiseen,
hopeaan ja kultaan somistettu pää-
siäismuna. Niissä on viestinsä en-
simmäisestä palmusunnuntaista ja
uuden elämän murtautumisesta va-
loon pimeydestä Puutarhahaudalla.

Tahtoisin mietiskellä kanssasi het-
ken näkymää Raudun kirkon
alttariseinällä. Kuorin molemmilla
puolilla ovat lain taulut. Niiden

keskitse katse kiinnittyy koko altta-
riseinää hallitsevaan uskomme kes-
keiseen tunnustukseen, ristiin. Se on
yksinkertainen, tyhjä, paljas Her-
ramme kuolinpuu, jolta hän sanoo
meitäkin varten: “Se on täytetty”.
(Joh. 19:30).

Luen erästä kirjettä kuuden vuo-
sikymmenen takaa ja kysyn: “Onko
ristin takana oleva kehä voiton tun-
nus, pääsiäisaurinko ja sen taittu-
neet säteen ympäriinsä valaisten?
Vai onko se kärsimyksen, menetyk-
sen, uhrin orjantappuraseppel?”

K. Kirkkoherra P. Salo,
Jokioinen

Raskaalla mielellä käyn il-
moittamaan Teille, että rakas
poikani Aimo sai uhrata hen-
kensä kotinsa ja isänmaan puo-
lesta perjantaina. Hänen patte-
riinsa sattui täysosuma. Ei tie-
tysti saa ruumistakaan pois vi-
hollisen puolelta. Minä suren
muutenkin niin kovasti, mutta
kun ei edes ruumistakaan saa
siunattuun maahan. Tyttäreni
Vappu V. on täällä käymässä.
Me teemme nyt sen, minkä
voimme. Pyydämme kirkko-
herraa seurakunnassa teke-
mään kiitoksen, ilmoituksen,  jos
mahdollista on muistopuheen pi-
tämiseen ja mitä tällaisessa ta-
pauksessa voidaan tehdä. On-
han siellä ehkä kirkonkirjat jos-
ta näkee hänen syntymänsä, ja
onhan minulla henkilötodistus,
jossa on syntymäaika 27/9
1913.

Mattikin haavoittui vaaralli-
sesti samana päivänä kello 12
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ja Aimo jo kaatui kello 3. Hä-
nelle ei jäänyt talostaan pienin-
täkään muistoa, ei omaa valo-
kuvaa edes minulle. Omaisuut-
ta en nyt sure, mutta lasten me-
netys, sitä tuskin jaksaa kestää.

On Jumala antanut meille yk-
sityisille, ei vain jaloille ar-
meijallemme ja kansallemme
suuren ja pyhän tehtävän. Ko-
ko maailman edessä pienen
kansan on käytävä taistelua va-
pautensa, kohtalonsa ja uskon-
sa puolesta. Koetan nähdä täs-
sä lähetystehtävän luopumuk-
sen aikana jumalattomuutta
vastaan. Oi Jumala, kuinka
olet antanut suuren ja pyhän
tehtävän näin pienelle ja vähäi-
selle “Siks että Sinun voimasi
selvemmin heissä näkyisi.”. Ei
olisi uhrimme turhaan annettu,

jos Jumalan kunnia ja voima
meidän kansamme kautta saisi
näkyä pimeään maailmaan.

Tänä iltana sytytämme kynt-
tilät rakkaan poikani muistolle
täällä siirtolaiskodissani. Ei ole
paljon vieraita, talonväki 13
henk., meitä siirtolaisia 8. Rou-
va Ihalainen sisarineen, veljen-
sä Kalle K., yksi Sakkolan op.
Neiti Hiekkaranta, poikansa
kanssa opettaja Koskenjaakon
palvelija Raudusta Lyyli
Lepponen, opettajat Heikkoset,
he asuvat tässä naapuritalossa.
Voi kuinka olisin suonut Teidän
olevan tässä juhlassamme.
Ehkä Jumala auttaa kestä-
mään tämän äärettömän ras-
kaan menetyksen, olenhan saa-
nut kestää paljon. “Tähän asti
on Herra auttanut”. Rukoilaa

kaatuneen sielun puolesta ja
omaisteni, jotka vielä elossa
ovat ja rukoilemmehan kaikki
yhdessä Jumalaa meitä armah-
tamaan ja vapahtamaan suu-
ren, hirveän ryövärin käsistä.

Sydämellisin, rakkain tervei-
sin Teille ja perheellenne ja
rakkaalle seurakunnallenne.
Ystävyydelä, kunnioittaen Ma-
ria Vesalainen.

J.K. Minä ehkä kohta muu-
tan sinne Jokioisiin.

Rautuseuran puheenjohtajan palsta

Keväinen tervehdys lehtemme lu-
kijoille. Niin se aika vaan nopeasti
vierähtää, elämmehän ajanlaskussa
jo vuosituhannen viimeistä vuotta.
Usein on ollut mielessä kirjoittaa tä-
hän palstalleni, mutta kuinka olla-
kaan, aina on aika vierinyt ohi juttu-
jen jättöpäivän. Kun nyt sa-
tuin sopivasti istahta-maan
tämän laiteen ääreen päätin
kertoa vähän seuram-me
menneen vuoden toiminnas-
ta.

Tarinailloissamme on käy-
nyt keskimäärin 30 henkeä.
Ne ovat olleet mukavia yh-
teisiä tapaamisia rautulai-
suuden merkeissä. Tärkeim-
pinä tapahtumina pitäisin kui-
tenkin yhdessä vietettyjä
kihupäiviä Raudussa. Useiden mu-

Ristin takaa sarastaa pääsiäis-
aamu. Sen säteet saapuvat murheen
alle. Kristitty saa katsoa kaikkea
tässä maailmassa uudessa valossa.
Rakkaus on voittava voima. Saam-
me elää. Meillä on iäisyystoivo,
ylösnousemususko. Kristus nousi
kuolleista! Totisesti on noussut!

kana olleiden mielestä kihut onnis-
tuivat erinomaisesti ja päivät olivat
sisällöltään monipuoliset niin tapah-
tumiltaan kuin ohjelmiltaankin. Ja
mitä parhainta, kulttuurillinen yhteis-
työ Sosnovon  kulttuuritalon työn-
tekijöiden kanssa vahvistui. Siellä

olevien ja harjoittelevien ryhmien
toiminnasta saimme näyttöä yhtei-
sessä kihujen päiväjuhlassa.

Omalta osaltamme lahjoitimme
“Päiväjuhlassa kerätyn kolehdin”
kulttuuritalon pintaremontin teke-
mistä varten. Lahjarahat menivät

suoraan talon kulttuurijohta-
jalle, joten toivottavasti näem-
me lahjoituksen vaikutuksen
kun seuraavan kerran vietäm-
me kihupäiviä Raudussa.

Toinen tärkeämpi tapahtuma
oli Pitäjäesittely Karjalatalolla
keväällä. Siitä olemme saa-
neet kiitosta aina Karjalan lii-
ton toiminnanjohtajan välityk-
sellä. Esitimme siellä
pitäjämme oman laulun

RAUTU OI RAUTU kuoro-Osmo Valkonen sävellystyössä.
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esityksenä kanteleen säestyksellä.
Varsinainen pitäjän esittely käsitti lä-
hihistoriaa ennen talvisodan alkua.
Lisäksi kerroimme nykyisistä
yhteistyömuodoista sosnovolaisten
kanssa kuten kihupe-rinteen elvyt-
tämisestä, koulupiiritapaamisista ja
kotikyliin tutustumisen kautta saa-
tuja kokemuksia nykyisten asujien
kanssa.

Henkilökohtaisesti voin tähän ker-
toa sen verran, että niillä ihmisillä,
jotka asuvat äitini entistä syntymä-
kotia ei ollut mitään tietoa asuinpai-
kastaan. Esimerkiksi minkä niminen
paikka on Vehmainen, siellä oleva
Töllikönjärvi ja että paikan nimi on
Töllikkö. Nykyisillä ihmisillä, jot-
ka siellä asuvat, on kokemuksieni
mukaan erittäin huono historian tie-
to lähihistoriasta.

Kun sain keskustella koulupiirita-
paamisen yhteydessä Leinikylässä
asuvan Raudun keskuskoulun tekni-
sentyön opettajan kanssa nykyisis-
tä Raudun asukaista, hänkin ihmet-
teli monia asioita. Muun muassa
sitä, miten moninainen ja virikkeel-

linen kulttuuri ja elinkeinoelämän
rakenne oli ollut silloin kun, suoma-
laiset asuivat siellä. Hänellä oli myös
samanoloinen tietämys nykyisestä
asuinpaikastaan, he ovat vain
sosnovalaisia.

Pidänkin erittäin tärkeänä, että
yhteistyö KARELIA-yhdistyksen
kanssa on vuorovaikutteista, koska
yhdistyksen työ käsittää suurimman
osan kannaksen pitäjien historioiden
kääntämistä venäjäksi ja niiden le-
vittämistä ko. pitäjän nykyisille ih-
misille. Historian tietoa asujamis-
tolle pidän varsin tärkeänä. Tämän
ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa, että
luopuisin uskosta, etteikö Karjalaa
saada takaisin ilman nykyisiä asuk-
kaita tai että pahimmassa tapauk-
sessa he tulisivat uudisasukkaina
meille luovutetun alueen mukana.
Olisihan heillä silloin tieto, että suo-
malaisilla on omat vakaat asumisen
ja elinkeinon harjoittamisen muo-
tonsa, joihin heillä olisi jo hyvät
pohjatiedot käytettävissä.

Kuluvana toimintakautena läh-

demme vähän pitemmälle kotiseutu-
matkalle. Suunnitelmissa on, että
matkamme kohteena tulisivat ole-
maan: Syväri, Petroskoi, josta retki
Kisin saarelle, Aunuksen Sortavala
ja Karjalan matkojen 10-vuotisjuh-
lat Käkisalmessa, josta Rautuun
kotikyliin ja edelleen Viipuriin. Mat-
kasta tulee parempaa infoa lehtem-
me välityksellä ja Karjala-lehden
“Seurat toimivat” -palstalla.

Toukokuussa teemme retken Tu-
run saariston kautta Bentsäärin ma-
jakkasaarelle. Samalla tutustumme
yhteen sotiemme kuuluisimmista
taistelupaikoista. Tästä retkestä voit
kysellä allekirjoittaneelta.

Karjalan Liiton  60-vuotisiin kesä-
juhliin seuramme osallistuu kul-
kueeseen ja osiltaan juhlien järjeste-
lyyn. Suurempi tapaamisemme on
pitäjäjuhlamme heinäkuussa Mikke-
lissä.

Eipä tässä tällä erää muuta kuin,
hyvää, toiminnallista vuotta 2000!

Toivoopi:
Osmo Valkonen

Hajamuistoja Raudun kansalaisopistosta
Löysin äitini Martta Pullin

(1900-1999) jälkeenjääneistä
papereista hänen muistel-
miaan Raudun kansalaisopis-
tosta. Käsikirjoituksesta, joka
on todennäköisesti laadittu
noin vuonna 1990, olen koon-
nut seuraavan kirjoituksen.

Rautu oli, kuten niin monet Kan-
naksen pitäjät, hyvin edistykselli-
nen. Seuroja ja yhdistyksiä oli ky-
lissä ja kaikkiin riitti toimivia jäse-
niä. Kiintoisaa olisi tilastollinen tieto
rautulaisista seuroista ja yhdistyk-
sistä. Olisi varmaan nykyiselle nuo-
relle rautulaispolvelle mukavaa tie-
tää, miten isovanhemmat puuhasi-

vat silloisissa seuroissa ja yhdistyk-
sissä ja verrata, poikkesiko mennyt
nykyisestä.

Itsenäisyyden alkuvuodet, 20-
luku, toi mukanaan maaseudullekin
aina jotain uutta, jonka voi omia
sopivasti muitten harrastusten lisäk-
si. Näin tapahtui myös Raudussa.
Tohtori Sigfrid Sirenius, tunnettu
setlementtijohtaja, suunnitteli oloi-
himme sopivaa kansan opiskelun
muotoa. Niin syntyi kansalais- ja
työväenopistojen vapaamuotoinen
“iltakoulu”. Silloin, kuten nykyään-
kin, opiskelijan ikä ei rajoittanut
opintoja.

Rautuunkin perustettiin kansalais-
opisto (ks. Raudun historia 1965,
s. 294-296). Muistaakseni 20-luvun

loppupuolella löytyi Sataman talos-
ta Raudun asemaseudulta sopiva
huone opintoja varten. Rehtorina oli
maisteri Sipponen Valkjärveltä. Hä-
nen johdollaan alkoivat iltojen opis-
kelut. Ehkä joistakin jälkeenjää-
neistä papereista saisi selvän aineit-
ten määrästä. Itse halusin opiskella
tätä suomenkieltä, enkä siis kiinnit-
tänyt huomiota muihin mahdolli-
suuksiin.

Hyväksyntä
tuli nopeasti

Maisteri Sipponen oli erittäin
miellyttävä opettaja. Oma iltani oli
tiistaisin. Meitä oli muutamia Sa-
taman kamarissa hartaina kuunte-
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lemassa asiantuntijan, kulttuuri-ih-
misen puhetta ja opetusta kirjalli-
suudesta ja kirjoittamisesta. Mais-
teri Sipponen muutti kuitenkin muu-
alle ja uudeksi rehtoriksi tuli Rau-
malta nuori maisteri Onni Friberg
(myöhemmin Karuna). Hän toi sit-
temmin ylioppilassisarensa Siskan
emännöimään valtioita saatuun,
asemaseudulla sijaitsevaan asun-
toon.

Nämä nuoret sopeutuivat hyvin
uusiin oloihin ja ihmettelivät sitä
ystävällistä vieraanvaraisuutta, jolla
heidät otettiin vastaan. Kuten he
asian ilmaisivat, olisi vieras Rau-
malla saanut odottaa vuosia tullak-
seen hyväksytyksi. Karjalainen vä-
littömyys ja ystävällisyys oli yllä-
tys. He viihtyivät Raudussa useita
vuosia kunnes Viipurin työväen-
opisto vei heidät.

Itse jouduin edustamaan Raudun
kansalaisopistoa valtakunnallisilla
opistojen päivillä Tampereella. Ju-
nassa mennessä tutustuin Terijoen
kansalaisopiston rehtoriin ja muu-
tamiin opiskelijoihin, jotka olivat
myös tulossa Tampereelle. Tohtori
Sigfrid Sirenius oli pääesitelmöit-
sijä, olihan hän toteutuneen suun-
nitelman luoja. Oli kiintoisaa kuun-
nella hänen henkevää esitystään. Se
oli selkeätä, innostavaa sanomaa

salintäydelle kuulijakunnalle.

Nimekkäitä
luennoitsijoita

Perheeni kanssa muutin Raudusta
elokuussa 1931 eikä minulla ole tie-
toa kansalaisopiston toiminnasta sen
jälkeen. Asuessani Johanneksessa
(1935-39) ja käydessäni Viipurissa
tapasin joskus Onni Karunan, jolla
oli nyt suuri opisto työskentelykent-
tänä, mutta aina tavatessamme puhe
kääntyi Rautuun ja muistoihin, jot-
ka olivat mieluisia.

Raudun kansalaisopisto kulttuuri-
laitoksena piti asiallisena kutsua
nimekkäitä kulttuurihenkilöitä esi-
telmöimään ja siten tuomaan hei-
dänkin tietoisuuteensa syrjäisen
rajapitäjän edistyksellinen julkinen
puoli. Maisteri Fribergin ajalta
muistan erikoisesti kaksi Helsingin
yliopiston professoria, jotka esitys-
tavaltaan täydelleen poikkesivat toi-
sistaan.

Muistan, että professori Laurilan
esitelmöidessä huone oli täynnä
kuulijoita. En muista enää teemaa,
josta hän esitelmöi, mutta hänen
esitystapansa oli valloittava. Mikä
loistava vapaasti puhumisen taito
hänellä olikaan! Kuulijat olivat ker-
ta kaikkiaan “otettuja”.

Professori Linkomies(?) esitelmöi
nuorisoseuran talolla ja kuulijoita
oli runsaasti sielläkin. Hänen ai-
heensa oli antiikin Rooman histo-
ria. Mutta mikä valtava ero olikaan
ns. ulosannissa. En muista kuulleeni
ennen enkä jälkeen niin asiantunte-
vaa, mutta niin kuivaa esitelmää.
Tuli ajatelleeksi, että jos edellisenä
vuonna kuultu prof. Laurila olisi
pitänyt tämän esitelmän, kuulijat
olisivat varmasti eläneet mukana
vanhan Rooman elämää. Nyt kaik-
ki jäi kuivaksi ja kaukaiseksi.

Sitten vieraili paikakunnalla kuu-
luisa viipurilainen lausuntataiteilija
Arvi Mansikka. Paikka oli Raudun
kunnantalo, joka sijaitsi kirkko-
aukion laidassa. Sielläkin oli paljon
kuulijoita ja Arvi Mansikka oli suu-
renmoinen esitelmöitsijä. Alansa
kuuluna taiteilijana hän hallitsi alu-
eensa. Esitelmän puitteissa hän lau-
sui laajasta ohjelmistostaan erityyp-
pisiä näytteitä sekä runoista että
proosasta. Kun itse aloin siihen ai-
kaan harrastaa lausuntaa, oli Arvi
Mansikan esitelmätilaisuus unohtu-
maton. Sain kuulla lausujalle tärkei-
tä asioita ja kätkin ne kyllä sydä-
meeni.

Martta Pulli
(jonka muistiinpanoista jutuksi

muokannut Heljä Pulli)

“Sotilaspoikana suora on tieni,
olkoonpa tehtävä suuri taikka pieni.”

- “Sotilaspoikana suora on tieni,
olkoonpa tehtävä suuri taikka pie-
ni. Kodin ja uskonnon puolesta läh-
den taistohon, Suomeni vapauden
puolesta.” Tämän lisäksi sotilaspoi-
kavalaan kuului osata Paciuksen
Sotilaspoika. Laulu, jossa on neljä
säkeistöä, muistelee Pauli Jantunen.

- “Mun isäin oli sotamies ja nuo-
ri, kauniskin. Jo viisitoistavuotiaana

hän astui rivihin. Ties aina kulki
kunniaan iloisin mielin, kärsi vaan
hän kylmää nälkää haavojaan. Mun
isäin armahin, mun isäin armahin.”,
hän jatkaa ja muistuttaa, että näit-
ten asioitten ympärille rakentui koko
sotilaspojan opetus ja tarkoitus.

Sotilaspoikaosastot kuuluivat
osana Suojeluskunta-järjestöön. Sen
lakkauttamishetkellä, syksyllä 1944

sotilaspoikia oli noin 80 000. Jär-
jestöön pääsi liittymään 10-vuotiaa-
na.

- Minäkin ehdin toimia sotilas-
pojissa noin neljä vuotta, kunnes se
lakkautettiin.

Jantunen kertoo, että kouluttajina
toimivat ammattisotilaat sotilas-
puvuissa, joka teki maalaispoikiin
kunnioittavan vaikutuksen.
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- Minäkin kuuluin Saimaan Soti-
laspoika -piiriin, jonka esikunta oli
Savonlinnassa. Piirin sotilaspoika-
ohjaajana toimi ltn. K. Juntunen -
tuttu henkilö myöhemmin Mikkelis-
säkin. Vääp. Koivumäki, ylik. Sih-
vonen ja kers. O.E. Kosonen, sekä
meidän Jäppilän omaohjaaja alik. J.
Halonen, joka oli myöskin Jäppilän
kirkonkylän kansakoulun opettaja-
na, Jantunen kertoo.

Jäppilän sotilaspojista tunnetuin
lienee ollut Veikko Tyrväinen. Sit-
temmin pidetty oopperalaulaja, joka
toimi sotilaspoikaosastossa ainakin
välirauhan aikana.

“Varusteet saatuamme
olo oli kuin sotilaalla”

Poikien koulutus alkoi käyttäyty-
miskoulutuksella. Koulutuksen al-
kuun liittyi aina jos jonkinlainen
leikkimielinen kilpailu ko. asian
eteenpäin viemiseksi.

- Ajan kuluessa saimme itse ku-
kin sotilaspoikapuseron ja suikan,
jossa oli kokardi. Sen väri oli muis-
taakseni valkovihreä. Varusteet saa-
tuamme tunsimme jo itsemme aika-
moisiksi sotilaiksi. Koulutuskin li-
sääntyi ja sotilaallistui. Meille ope-

tettiin sulkeista, suunnistusta, am-
pumista ja erilaisia sotilaallisia
maastoharjoituksia.

Vaativammat harjoitukset pidet-
tiin kurssi- ja leirimuotoisina joko
oman poikaosaston tai piirin puit-
teissa. Leireillä hyvin painottavana
opetuksena oli suunnistus, marssi-
ja sulkeisharjoitukset.

- Talvisin sulkeisharjoitukset oli-
vat myöskin suksilla. Ko. harjoituk-

sen loputtua oli aina hiihto- ja mäen-
laskuharjoituksia tai jokin lyhyt
rakettiviestihiihtokilpailu.

12-13 vuoden iässä oli jo ampu-
maharjoituksia muillakin aseilla
kuin ilmakiväärillä.

- Meille opetettiin ampumista am-
pumaradalla. Ternejä meidän osas-
ton käytössä oli muutama kappale,
joten ampumaradalle ja sieltä pois
marssiessa jokainen poika olisi ha-
lunnut kantaa kivääriä, mutta se
kunnia kuului osaston vanhemmille
pojille.

- Se italialaisen kiväärin patruu-
na oli huono laukeamaan. Sitten ha-
vaitsimme, että patruunaa piti ravis-
taa ennen patruunapesään laittoa,
niin laukeaminen oli paljon var-
mempaa, paljastaa Jantunen.

Aktiivisempia oman poikaosaston
sotilaspoikia pyrittiin lähettämään
jo piirin järjestämille leireille ja
kursseille. Leirit olivat useasti yh-
distettyjä sotilaspoika- ja maata-
lousleirejä, jotka yleensä kestivät
viikosta kahteen. Pääpaino oli maa-
talouden puolella, johtuen suuresta
työvoimapulasta.

- Me sotilaspojat teimme talkoo-
työtä oman vointimme ja kykymme
mukaisesti, milloin haravoiden, sei-
västäen tai hevosta ajaen kun van-
hat miehet kyntivät. Näillä leireillä
oli aina mukana ltn. Kauko Juntu-
nen meitä opastamassa ja neuvo-
massa ja laulun piti aina raikaa. Kun
poikaosasto oli marssilla “kukas
siellä hännillä ei laulakkaa onko
Sappinen paikallaan” nimi vaihtui
aina jokaisen säkeistön kohdalla.

Kurssit olivat oman osaston puit-
teissa yleensä viikonloppuisin, jos-
sa opetuksena olivat sotilaspoika-
asiat. Erittäin tärkeänä asiana lei-
reillä oli aamuisin lipunnosto lippu-
lauluineen ja illalla juhlallinen lipun-
lasku, johon päättyi päivän temmel-
lys ja jonka jälkeen tuli hiljaisuus.

Oravakomppanialaisille
vihreät natsat

Piirin järjestämät kurssit olivat
joko ryhmänjohtaja- tai joukkueen-
johtajakursseja. Kurssit olivat vuo-
ronperään milloin missäkin piirin
alueen paikkakunnalla.

- Kohdalleni sattui tällainen kurssi
syyskesällä 1944 Rantasalmella,
jossa saimme ryhmänjohtajakoulu-
tuksen. Voinen sanoa, että siellä oli
jo melko täydellistä sotilaskoulu-
tusta sen ikäisille nassikoille. Van-
hemmat sotilaspojat, joilla oli jo
joukkueenjohtajakoulutus, kutsuivat
meitä oravakomppanialaisiksi, mut-
ta kelpasihan se meille.

- Kurssin käytyämme saimme ol-
kavarsiimme vihreät natsat, jonka
jälkeen tunsimme itsemme hyvin
tärkeiksi henkilöiksi. Osaammehan
johtaa jo ryhmää.

Sotilaspojat olivat koolla Mikkelissä 22. elokuuta.
Kuva: Jaana Anttonen
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Jantusen kurssin juhlalliset päät-
täjäiset olivat Rantasalmen kirkos-
sa, jossa pojat vannoivat sotilas-
poikavalan.

Sankarihautajaisissa
kunniavartiossa

Jantusen mukaan edellä mainitun
koulutuksen ja opetuksen lisäksi oli
aika tavalla kilpailutoimintaa.

- Useana viikonloppuna oli kilpai-
luja vuoden aikaan nähden sopivas-
ti, mutta useasti keskikesä oli enim-
mäkseen rauhoitettua aikaa.

Kilpailut olivat aina henkilökoh-
taisia, ei juurikaan ryhmä- tai mui-

ta sellaisia. Kilpailut palvelivat aina
sotilaallisia tarkoitusperiä.

- Oman osas-
ton kilpailuis-

sa minäkin
p ä r j ä s i n

aika muka-
vasti, mitä

nyt ilmaki-
vääriampumi-

Sotilaspoikamerkki
myönnettiin

ansioista. Kuva:
Jaana Anttonen

nen tökki, heit-
tää Jantunen.

Piirin järjes-
tämissä kilpai-

luissa Jantusen osaston pojat eivät
juurikaan pärjänneet.

- Paitsi kerran olimme aivan kär-

jen tuntumassa poikaosastojen väli-
sissä joukkuevoimistelukilpailuissa
Savonlinnassa, muistelee Jantunen.

Jatkosodan aikana poikaosaston
pojat olivat useasti kunniavartiossa
sankarihautajaisissa.

- Halusimme kunnioittaa Isän-
maan puolesta kaatuneita.

Hänen mukaansa sotilaspoikana
saatu opetus- ja koulutus ei ole men-
nyt hukkaan kenenkään kohdalla.

- Vahinko, että se piti lakkauttaa
“isonveljen” toimesta niin kuin mon-
ta muutakin asiaa.

Pauli Jantusen tekstistä jutuksi
 muokannut Jaana Anttonen

Kun tykkien jylinä lakkasi
Se päivä valkeni yhtä kylmänä ja

kirkkaana niinkuin kaikki muutkin
maaliskuun päivät sinä vuonna.
Tykkien jylinä kuului heti aamusta
alkaen yhtä voimakkaana, niinkuin
oli jo viikkoja kuulunut. Sitä me
Raudun suojeluskunnan pojat aa-
muhämärissä kuuntelimme Ala-
Kaukolan kansakoulun pihalla. Ja
että miksikö me siellä olimme?

Ala-Kaukolaan oli perustettu jon-
kinlainen koulutuskeskus ja sinne oli
kerätty Käkisalmen Sk. piirin alu-
een suojeluskunnista miehiä ja poi-
kia sotaoppia saamaan. Tähän jouk-
koon kuului myös Raudun suojelus-
kunnan “Filistealaisia”. Eikä siellä
opetettu ainoastaan asentoa ja ojen-
nusta vaan oli myöskin taistelukou-
lutusta, hyökkäysvaunujen torjun-
taa, konetuliaseiden käyttöä jne. Si-
näkin aamuna olimme maastoon
lähdössä emmekä yhtään aavista-
neet mitä päivä toisi tullessaan.

Pakkanen oli kova. Sen muistan
siitäkin, että meidän ryhmän rans-
kalainen “myötätunto” pikakivääri
ei suostunut toimimaan, lukon jää-
tymisen takia. Se oli varmaan tot-
tunut lämpimämpiin olosuhteisiin.

Sitten lähempänä kello 11 olim-
me tulleet kämpille ruokailua var-
ten ja tykkien jylinä jatkui edelleen.
Mutta kello 11 se katkesi kuin veit-
sellä leikaten. Tuli suuri hiljaisuus.

Tunnelma oli jotenkin aavemai-
nen. Piti ihan mennä pihalle kuun-
telemaan, että onko se totta, että am-
puminen on loppunut? Totta se oli
ja me ihmettelimme, että mitä nyt
on tapahtunut, sillä emme tosiaan
tienneet sodan loppumisesta mitään.

Vasta jonkin ajan päästä tuli tie-
to, että rauha on tullut ja se tieto
tuntui hyvältä. MUTTA sitten, kun
saatiin tietää rauhanehdot, kaikki
muuttui. Päivä pimeni ja mieli meni
matalaksi.

Me olimme kaikki Karjalan poi-
kia ja nyt jouduimme jättämään ko-
tiseutumme ja lähtemään kohti tun-
tematonta tulevaisuutta. Tämä tun-
tui kohtuuttomalta, varsinkin niit-
ten poikien mielestä, joiden kotiseu-
tu oli vielä suomalaisten hallussa.

Koulutuskeskus hajoitettiin ja me
rautulaiset pojat hiihtelimme sieltä
Hiitolaan, jonne seuraavana päivä-
nä kokoontui koko suojeluskunta-
komppania. Pojat tulivat Laatokan

saarista ja rannikon vartiopaikoilta
sinne myös.

Hiitolasta alkoi Raudun suojelus-
kunnan “pitkä marssi” ja se päättyi
vasta maaliskuun viimeisenä päivä-
nä Haapakoskelle, Pieksämäen
maalaiskuntaan. Matkaa tehtiin
hiihtämällä, reitti kulki Simpeleen,
Parikkalan ja Savonlinnan teitä pit-
kin. Pääsiäisen pyhät vietettiin Jo-
roisissa ja pyhien aikana hiihtokeli
huononi niin, että viimeinen etappi-
väli Pieksämäeltä Haapakoskelle
piti marssia sukset olalla.

Turhanpäiväistä
äkseeraamista

Haapakoskella majoituttiin kansa-
koululle ja pian sinne ilmestyi
komppanian päälliköksi tormakka
luutnantti, joka ensimmäisessä pu-
huttelussaan sanoi komppanialle,
että jos minä sanon että musta kis-
sa on valkoinen niin se on valkoi-
nen. Ja kun minä sanon, että tuossa
koulun kentällä ei ole lunta yhtään,
siinä ei ole lunta. Kentällä oli kui-
tenkin koko talven lumi, mutta se
tallattiin miesvoimin kovaksi ja sii-
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nä tantereella meitä ruvettiin taas
äkseeraamaan. Asento, ojennus,
käännös oikeaan, käännös vasem-
paan ja kaikki muut suljetun järjes-
tyksen temput.

Tämä tuntui turhanpäiväiseltä,

Mikkelin torilla vietettiin todella näyttävä talvisodan
päättymisen 60-vuotismuistotilaisuus. Kuva: Jaana Anttonen

varsinkin niistä miehistä, jotka oli-
vat kovat piipussa olleet koko tal-
ven Laatokan rantoja ja saaria varti-
oimassa ja vihollisen partioita tor-
jumassa.

Onneksi tätä ei kestänyt kovin

kauan, sillä pian tuli määräys, että
suojeluskunta on kotiutettava. Suu-
rin osa 17-20 -vuotiaista pojista jäi
jäi vapaaehtoisena armeijaan. Van-
hat miehet ja alle 17 vuotiaat pojat,
joihin minäkin kuuluin, lähetettiin
siviiliin.

Se oli taas hyppy tuntematto-
maan, aloittamaan uutta elämää vie-
railla veräjillä. Näin oli toteutunut
se loru, jota lapset Raudussa syk-
syllä 1939 hokivat: “Onko kellään
kolomee kymppiä kovvoo rahhoo,
että piäsis Savvoon sottoo pak-
koon”. Nyt oli päästy, tai jouduttu,
ihan miten vain.

Muistan hyvin, kuinka kaikkien
rautulaisten tuntema mustalais-Her-
manni keväällä 1940 Pieksämäen
torilla julisti Raudun ukoille: “HAI,
nyt ollaan kaik samanlaisii musta-
laisii”. Siitä se elämä kuitenkin vä-
hitellen hakeutui uusiin uomiinsa ja
yleisesti ottaen ovat rautulaiset pär-
jänneet Savossa ihan hyvin.

Oiva Junni

Aleksanteri Aava

RAUTU
Raudun taistelun 15-vuotisjuhlaan keväällä 1933

RUNO-
NURKKA

On rauha luona Raudun kunnasten,
ja säteitänsä kevät meille valaa,
ja alkusoitto ensi leivosten
ei kauneuttaan kuulijaltaan salaa;
mutt’ asukkaat nyt mailla vakavissaan
käy viistoistavuotisunelmissaan,
ja tykkein jyske raskas luokse palaa.

Taas muistaa kansa kuinka rajan yli
sai ryssäin laumat tänne työntymään

ja pusertain ja painaen sen syli
kuin uhkas viedä kaikki mennessään,
ja jyskyttäissään maata, metsää, tupaa
kun väkivallan vain se käytti lupaa
ja säälinyt ei Suomen kevättään.

Taas muistaa kansa, Raudun asemalle
kun vainolainen painui, pesi niin,
ja tiensä auki piti Liippualle,
ja selkänojan tuki Raasuliin,
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Takapakkia

Takaisku Karjala-kysymyksen etenemiseen oli
Halosen valinta presidentiksi, joka on Karjala kiel-
teinen, Stalinin terrorin hyväksyvä kuten Koivis-
to aikoinaan. Ahtisaaren taannoiset kannanotot
Karjala-kysymyksen olemassaoloon olivat terve-
tulleita. Toihan hänen lausuntonsa uskottavuutta
koko kansan tietoisuuteen, että avoin rajakysymys
edelleenkin hiertää maittemme välisiä suhteita. Pre-
sidentin suusta sanottuna sillä on paljon enemmän
painoarvoa kuin rivikansalaisen suusta kuultuna.
Vastustavakin joukko joutui ajattelemaan, ettei
palautus taidakaan olla ainoastaan mummojen
höpinöitä.

Valitettavaa on, että moni näissä käydyissä vaa-
leissa asetti vasemmistolaisuuden Karjala-aatteen
edelle. Vaalilupauksissaan Halonen lupasi olla
koko kansan presidentti. Näyttäköön sen nyt aja-
malla myös meidän asiaamme. Meille jää
painostajan rooli. Karjalan Liiton sekä koko kan-
san on pystyttävä osoittamaan perustellusti asian
tärkeys, silloin on ulkopoliittisen johdonkin toi-

mutt’ etemmäks’ se täst’ ei päässytkään
kun meikäläiset pyssyin teki tenää
ja tuikeasti kävi taistelmiin.

Ja tykkein ryske raskas vyöryi mailla
niin Suomi sitoi teräsketjun lailla,
pakopolut rauhan rikkojain,
ken väkivallan silloin otti työksi
hän Kuolonlaaksohon jäi Rautuun yöksi
ja myrsky tyyntyi yllä maiseman.

Niin muistaa kansa, toimii rauhan töitään
ja rajamaalla elää toiveissaan,
ja sankareilleen solmii kukkasvöitään
ja päätten luokse käy ne laskemaan,
kuin äiti siunaa lastaan hämyilloin
niin sankareitaan muistaa kansa silloin,
ja pystypäisnä katsoo tulevaan.

Se tietää kansa, kotiseudun multaan
maan puoltajat ei turhin peittyneet

nyt ristilipun syttyy taivas kultaan
ja kevään voimat ovat auenneet
niin Suomen miesi aukonut on tietä,
sen kansat muut voi yhä eelleen viedä,
ja Hornan hirmut ovat katkenneet.

Ja ihmiskunta silloin elpyy jälleen
ja kohoaapi kauhu-unestaan,
Raudun taistelukin, katsoin tälleen,
saa historian valoon kirkkaimpaan,
kun rivit tässä tuleen syöksyi kerta,
kun miehemme juoksi nuorta verta
se kasvuun kehittyvi jaloimpaan.

On rauha luona Raudun kunnasten
ja säteitänsä kevät maille valaa,
ja siniristi yllä liehuen
ei juhlamiltä rajan kansa salaa.
Sen rajatoin on tässä uskallus,
sen kuolon yli täyttää rakkaus,
ja uhrimieli siinä luona palaa!

mittava.
Valta on vaihtunut

myös Moskovassa. Puti-
nin virka ei liene hel-
poimpia. Hänen täytyy
ryhtyä hoitamaan maata joka on taloudellisesti, po-
liittisesti sekä moraalisesti vajonnut umpikujaan.
Meitä tietysti luonnollisesti kiinnostaa hänen suh-
tautumisensa Neuvostoliiton meiltä anastamiin
maa-alueisiin. Karjalan kannas lienee hänelle aika
tuttua, koska Ilta-Sanomat (28.3) kirjoitti, että
Putinin datsha sijaitsee Käkisalmen alueella
Komsomolskoje-järven rannalla (tark. Pyhäjärven
pitäjä - Kiimajärvi). Eihä tuota tiiä jos kotiseutu-
matkalla hännee törmätää ni haastellaa!

Pääsiäisen lähestyessä muistelen kuulemaani
rautulaista virpomarunoa: “Mie se virvon viinan
iestä, munan iestä muksuttelen, kopekan iestä
kopsuttelen.”

Virpomisiin,

 Markku
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Kotiseutumatka Kannaksen Karjalaan
Kun kuulin toukokuun lopulla

vuonna 1998 tehdystä kotiseutu-
matkasta Karjalaan, ajatukseni siir-
tyivät vuoden takaiseen aikaan.
Keväällä 1997 oli minulla touko-
kesäkuun vaihteessa tilaisuus käy-
dä ensimmäisellä kotiseutumatkalla
Karjalassa Valkjärvellä ja Rau-
dussa. Maisemissa, joissa äitini,
Soili Hietanen, ja kummitätini,
matkanjohtajana erinomaisesti toi-
minut Elma Kirjala, olivat viettä-
neet lapsuutensa sekä varhaisempaa
nuoruuttaan.

Hitaasti edennyt kesän tulo tun-
tui lähtevän vauhtiin samaan tahtiin
kuin matkammekin anivarhaisen
aamun myötä. Eri puolilta saapui
henkilöautoilla tai jalkaisin matkaan
lähteviä retkeläisiä Pieksämäen lin-
ja-autoasemalle.  Aurinko lämmitti
yöpakkasen kuuralla koristelemaa
maata, kun autoseurueemme lähti
kohti Lappeenrantaa ja rajaa.

Heti alusta alkaen matka eteni
karjalaisen iloisissa tunnelmissa.
Kilometrien kuluessa seurueemme
tuli tutummaksi ja osa jo useita
matkoja tehneistä kertasivat mieles-
sään ja puheissaan, mitä tällä ker-
taa olisi päästävä katsomaan. Muu-
tamia matkalaisia nousi vielä reitin
varrelta kyytiin. Viimeisenä matkan-
järjestäjä Lappeenrannasta.

Kauniin keväisessä säässä Sai-
maan kanavan reittiä seurailevaa

tietä saavuimme raja-alueelle hyvis-
sä ajoin ruuhkaa ennen. Muodolli-
suudet rajanylityksessä Suomesta
Venäjälle eivät olleet tavallista
monimutkaisemmat. Länsimaiseen
joustavuuteen tottuneelle ne kuiten-
kin toivat mieleen tsaarin ajan by-
rokratian terästettynä jo lakanneen
sosialistivaltion verkkaisella tark-
kuudella. Se ei matkantekoon kui-
tenkaan vaikuttanut.

Päivän mittaan ajoimme ensin
Viipuriin ja siitä jatkoimme edelleen
kohti päämääräämme. Valkjärvellä
majoituimme vaatimattomasti, mut-
ta kuitenkin riittävän mukavasti.
Isäntämme tekivät niin tilojen kuin
tarjotun ruuankin osalta parhaansa.
Vaikka kaikki ei ollutkaan kuin vii-
den tähden hotellissa, niin lämmin
paneutuminen paransi puutteita.

Meillä jäi ensimmäisenä päivänä
riittävästi aikaa kierrellä kylällä.
Vanhaa asutusta oli paljon jäljellä
ja oli hyvin mielenkiintoista kuulla
lapsuuden maisemissa elettyjä ta-
pahtumia nyt vuosien takaisilla
muistoina. Löytyi sieltä äitini van-
ha kotikin. Nyt pietarilaisten
asuttamana ja miltei siinä kunnos-
sa kuin se oli jätettykin - tosin vuo-
sien painon rasittamana. Sielläkin
kohtasimme lämpimän vastaanoton.
Ilta kului myöhäiseen kylän raitilla
kulkien ja vanhoja muistellen.
Osaan muistoista oli säilyneitä ra-

kennuksia, osaan vain tyhjä tontti
tai muu alue.

Varhain seuraavana päivänä oli
vuorossa lähtö Rautuun ja Metsä-
pirttiin. Raudussa pääosa ajasta
kului kummitätini kotimaisemissa.
Taloa ei enää ollut ja aukeat pellot
olivat metsittyneet tai täyttyneet
loma-asutuksella. Siitä huolimatta
nuoruuden maisemat heräsivät
kertomuksissa eloon. Täällä, niin
kuin Valkjärvelläkin, sai myös huo-
mata maassa muuttuneen tahdin:
kaikkialla missä oli viljelykelpoista
puutarhamaata olivat toukotyöt
käynnissä. Metsäpirtissä kävimme
tutustumassa Vuoksen reittiin.

Tämän jälkeen alkoi paluumatka
kohti kotoista Suomea. Matkalla
vielä pysähdyttiin ostoksille Viipu-
riin ja sitten kohti rajaa. Suomessa
paluu Pieksämäelle tapahtui rauhal-
lisen matkamuistelun merkeissä.

Onnistuneen matkan muodostivat
hyvä matkaseura elävine
muistelmineen, asiantunteva mat-
kanjärjestäjä ja perusteellisesti kai-
ken valmistellut matkanjohtajana
toiminut Elma Kirjala. Tämä jätti
kyllä jälkeensä kaipuun vielä joskus
palata noihin Karjalan kauniisiin
maisemiin jonakin uutena kauniina
alkukesän aikana.

Heimo Hietanen
(2. polven valkjärveläinen)

HUOM! HUOM! HUOM!
Kirjapainossa oli sattunut virhe laskujen laitossa viime lehden

väliin. Mikäli Sinulla on toisen henkilön lasku, älä maksa sitä,
vaan soita Mikkelin Toimistopalveluun

puh. (015) 366 118 / Riitta Pulkkinen.
Mikäli olet jo maksanut väärän laskun, ota yhteys Riittaan.

Markkinointi
Mauri Maisonen
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Lisätiedot ja ilmoittautumiset
30.5. mennessä:

Vielä mahtuu mukaan!

Matka Karjalaan 16.-18.6.2000
Matkaohjelma:Matkaohjelma:Matkaohjelma:Matkaohjelma:Matkaohjelma:
16.6. Lähtö Mikkelistä, josta Juvan ja Joroisten kautta Wärtsilään ja
edelleen Sortavalaan. Majoittuminen hotelli Sortavalaan, kiertoaje-
lu kaupungissa ja illallinen.
17.6. Aamiainen hotellissa. Lähtö satamaan, josta laiva Valamoon,
jossa opastettu tutustuminen luostarialueeseen. Paluu Sortavalaan,
sieltä Lahdenpohjaan jossa kahvi ja ostostauko. Illalla Käkisalmeen
ja Valkjärvelle, jossa majoittuminen hotelli Radogaan.
18.6. Aamiainen hotellissa, lähtö Rautuun ja kotikyläkäynnit. Sieltä
Viipurin kautta Suomeen.

HINTA 998,- / hlö
Matkanjohtajana

LIISA ROUHIAINEN

Töölön Matkatoimisto
puh. (015) 321 500

os. Porrassalmenkatu 21, MLI

Rautulaisten pitäjäseuran hallitus
sai riveihinsä nuoren naisjäsenen

Rautulaisten pitäjäseuran halli-
tuksen jäsenet säilyvät samoina yhtä
lukuun ottamatta. Pitkäaikainen hal-
lituksen jäsen, Pekka Hännikäinen,
päätti luovuttaa paikkansa viime ko-
kouksessa nuoremmalle.

- Kun on jo yli 70 mittarissa, on
aika antaa tilaa nuoremmille. En-
nemmin tai myöhemmin tämä pois-
jäänti olisi kuitenkin edessä, joten
parempi tehdä se kun on vielä jär-
jissään, toteaa Hännikäinen hieman
hymyillen.

Hänen tilalleen pitäjäseuran hal-
litukseen valittiin ristiinalainen Ulla
Loponen. Hän on rautulainen isän-
sä, Raudun Kirkonkylän Varikse-
lasta lähtöisin olevan Kauko Lopo-
sen kautta.

Muut erovuorossa olleet hallituk-
sen jäsenet, sihteeri Raili Ilvonen
ja naistoimikunnan vetäjä Liisa
Rouhiainen saivat jatkoajan.

Markku Paksun edelleen luotsaa-
maan pitäjäseuran hallitukseen kuu-
luvat lisäksi Pauli Jantunen, Ar-
mas Komi, Matti Koppanen, Arto

Kurittu, Antero Määttänen, Kau-
ko Olkkonen ja Tuomas Rastas.

Pitäjäseuran vuosikokous pidet-

tiin Mikkelissä 11. maaliskuuta.
Paikalla oli vajaat 20 henkilöä.

Jaana Anttonen

Vuosikokouksessa keskusteltiin muun muassa pitäjäseuran ja
Rautuseuran toiminnasta. Luvassa on ainakin rautulaisten

muusikkojen yhteiskonsertti. Yhdyshenkilönä asiassa
on Osmo Valkonen puh. (09) 2428 741.
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Niinhän tästä ruokapalstasta tun-
tuukin tulevan ikään kuin jatko-
kertomus aiheena kotoiset valmis-
tusohjeet tutuille einesruuille ja tä-
mänkertaisen jakson nimenä on
maksalaatikko.

Maksalaatikkohan oli ennen pito-
ruoka ja juhlapäivien herkku, joka
vieläkin kuuluu hyvin varustettuun

LIITAN IÄRELTÄ

Entinen pitoruoka tunnetaan
nykyään tarjoustuotteena

Moni nykyajan ihminen ei tule
edes ajatelleeksi, että

maksalaatikkoa voi tehdä itse.
Kuva: Jaana Anttonen

joulupöytään. Einesteollisuuden
myötä meille on kuitenkin kasvanut
sukupolvi, joka tuntee maksalaati-
kon ainoastaan kauppojen tarjous-
tuotteena. Eiköhän olisi jo aika nos-
taa tämän hyvän ja ravitsevan ruo-
an arvostusta ja valmistaa itse mau-
kas maksalaatikko.

Maukas maksalaatikko
2 dl riisiä
4 dl vettä
6 dl maitoa
300 g jauhettua maksaa
1 pieni sipuli
1 rkl voita
1,5 tl suolaa
ripaus valkopippuria
ripaus meiramia
1 rkl siirappia
1 dl rusinoita
1 muna

Riisit, vesi ja maito keitetään lä-
hes kypsäksi puuroksi, johon lisä-
tään rasvassa keitetty hienonnettu
sipuli, jauhettu maksa, mausteet,
rusinat ja vatkattu muna.

Kaikki aineet sekoitetaan hyvin.
Seos kaadetaan voideltuun uunivuo-
kaan ja paistetaan 200 asteessa noin
tunti.

Valmiin laatikon pinnalle voi ha-
lutessaan kaataa voisulaa.

C-vitamiinipitoisen
lisäkkeen kera

Maksalaatikon rinnalla on perin-
teisesti totuttu käyttämään puoluk-
kasurvosta. Tämän lisäksi olisi hyvä
tarjota myös jotain runsaasti c-
vitamiinipitoista lisäkettä, kuten esi-
merkiksi kaali-appelsiiniraastetta,
sillä c-vitamiini edistää maksan si-
sältämän raudan imeytymistä eli-
mistöön.

Toivottavasti tästä löytyisi piris-
tystä meitä usein vaivaavaan kevät-
väsymykseen, sillä yhtenä syynähän
saattaa hyvinkin olla talven jäljiltä
vaivaava lievä aneemisuus.

Kevätterveisin

Liisa Rouhiainen

Kevätretki rintamalinjana meripuolustukselle toimineelle

BENGTSKÄRIN MAJAKALLE
lauantaina 27. toukokuuta

Hinta 270,- / hlö
(sis. bussikuljetuksen, lauttamatkan,

lounaan, opastetun kierroksen majakalla
ja iloista rautulaista seuraa)

Lähtö Helsingistä kello 8.30 Ravintola Fennian
edestä Rautatientorilta. Siitä matkaamme kohti
Taalintehdasta, josta noin kaksi tuntia kestävä

lauttayhteys Bengtskäriin Turun saariston maise-
mia ihaillen. Lounas tarjotaan perillä.

Mukaan iloisen
mielen lisäksi

mukavat jalkineet
ja rento matka-asu.

Ilmoittautumiset Marja Johansson
puh. (09) 8233 032 tai 040-5778 064
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Rautulaisten pitäjäjuhlat pidetään ensi heinäkuussa
Mikkelin Visulahdessa. Juhlat alkavat perinteisellä lehti-
seminaarilla lauantai-iltapäivällä ja varsinaiset juhlat
täräytetään käyntiin lauantaina 8. heinäkuuta kello
19.00 Visulahden matkailukeskuksen festivaalihallissa
ruokailun merkeissä. Tämän jälkeen on luvassa karja-
laisen musiikin konsertti ja reippaat tanssit Pepe
Lauanteen tahdittamana.

Sunnuntaina puolestaan on perinteiset kirkonmenot
ja pääjuhla, joka niin ikään pidetään festivaaliteltassa.
Tarkempi juhlaohjelma valmistunee kesäkuun lehteen.

- Täällä riittää tekemistä kaikenikäisille, luonnehtii
Visulahden vetovoimaa ravintolapäällikkö Jari Lopo-
nen itsekin rautulaisjuurinen isänsä Arvin kautta.

Ja tottahan se on. Esimerkiksi lauantaina 8. heinä-
kuuta, kun lehden ja koulupiirin yhdyshenkilöt pitävät
lehtiseminaaria Ravintola Kulkurin kabinetissa, voivat
muut perheen jäsenet tutustua vaikkapa museoauto-
näyttelyyn.

- Tai he voivat ihmetellä sirkuksen kummajaisia
vahakabinetissa. Muita uudempia nimiä kabinetissa
ovat muun muassa Joel Hallikainen, Timo Koivusa-

kutsuu kaikki vaarista
vunukkaan mukaan

Rautulaisten kesäjuhlille
lo, Jari Sillanpää ja prinsessa Diana. Eikä sitä tiedä,
vaikka heinäkuussa olisi jo tasavaltamme uusi presi-
denttimme Tarja Halonenkin presidenttisalissa, ker-
too Loponen.

Mikäli sää on hyvä, perhe voi lutrata vesipuistossa
tai mitata kykyjään SM-kisakelpoisella formularadalla
tai muilla ajopeleillä.

Majoituspalvelut
löytyvät myös

Visulahti on varautunut rautulaisten tuloon. No-
peimmille varaajille on tarjolla kahden ja neljän hen-
gen loma-asuntoja samalla alueella.

- Ja täytyy muistaa, että karavaanareille on paljon
paikkoja. Mikä siis kätevämpää kuin tulla jo hyvissä
ajoin Visulahteen ja viettää kesäistä viikonloppua tääl-

Mikkelissä 8.-9. heinäkuuta pidettävillä
pitäjäjuhlilla pääset tutustumaan myös

“Napakymppi” Kari Salmelaiseen ja “Onx
Viljoo näkyny” Heikki

Kinnuseen...VAHAKABINETISSA.



Rautulaisten lehti  2/2000 15

lä osallistuen myös juhliin, sanoo Loponen.
Alueella toimii lisäksi kaksi ravintolaa; Ravintola

Kulkuri ja pikku purtavaa tarjoava Cantina Caktus.
Varsinainen matkailualue on avoinna 10-19 joka päi-
vä. 80 markkaa maksavalla yhteislipulla pääsee tutus-
tumaan kaikkiin neljään kohteeseen.
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Moottoripuisto, museoautonäyttely, Dinosauria - Visulahdesta löytyy menoa kaikenikäisille.

MAJOITUSHINNAT:

Lomakotitalot (vuoteet 2:lle) 450,-/vrk
Lomakotitalot (vuoteet 4:lle) 550,-/vrk
Talot ovat hotellitasoa, varustuksena mm.
väri-TV, puhelin, liinavaatteet, keittiö, suih-
ku ja isommissa taloissa on myös sauna.

Karavaanarit 80,-/vrk + sähkö 20,-/vrk
(jäsenkortilla 70,-/vrk)
Varaukset numerosta (015) 182 81

Viihtyisissä lomakotitaloissa
asut pitempäänkin.

Tavataan Mikkelissä
8.-9.7.2000
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Karjalan kotiseutumatkailun 10-vuotisjuhlamatka

Käkisalmeen ja Rautuun 4.-6.8.2000
AUTO 5
klo 5.30 Varkaus, Matkahuolto
6.00 Joroinen, Matkahuolto
6.20 Juva Vehmaankaari
7.00 Mikkeli, lääninhallitus
8.30 Lappeenranta, rautatiease-
ma
12.00 Viipuri
AUTO 6
5.20 Pieksämäki, keskusliikenne-
asema
6.15 Kangasniemi, linja-autoase-
ma
7.00 Mikkeli, Maaherrankatu 5
8.30 Lappeenranta, rautatiease-
ma
12.00 Viipuri

HINTA
1095,- / hlö

AUTO 7
7.30 Mäntyharju, linja-auto-
asema
8.45 Kouvola, Matkahuolto
10.00 Vaalimaa
12.00 Viipuri
MATKAOHJELMA:
4.8. klo 13.00 matka jatkuu
Viipurista Raudun kautta
Kiviniemeen (Viipurista eteen-
päin kaikkien bussien aikatau-
lut samat)
18.00 majoittuminen Motelli
Losevskajaan
20.00 illallinen motellissa

5.8. klo 8.00 aamiainen motellissa
9.00 bussimatka Käkisalmeen, jossa
Karjalanmatkailun 10-vuotisjuhla
Käkisalmenlinnan pihalla.
Iltapäivällä kotiseutumatkat Raudussa
19.30 paluu motellille
20.00 illallinen motellissa
6.8. klo 8.00 aamiainen motellilla
10.00 lähtö Viipuriin
14.00 Viipurissa
16.00 lähtö Viipurista
paluu lähtöpaikkakunnille

ILMOITTAUTUMISET:

Töölön Matkatoimisto puh. (015) 321 500
os. Porrassalmenkatu 21, MIKKELI

Kesällä Karjalaan
*

Rautu 19.-20.5. (2pv)Rautu 19.-20.5. (2pv)Rautu 19.-20.5. (2pv)Rautu 19.-20.5. (2pv)Rautu 19.-20.5. (2pv)
Hinta 670,-

Yöpyminen Kiviniemessä
Reitti: Mikkeli-Viipuri-Rautu

mj. Jaana Anttonen

*
Rautu 2.-4.6. (3pv)Rautu 2.-4.6. (3pv)Rautu 2.-4.6. (3pv)Rautu 2.-4.6. (3pv)Rautu 2.-4.6. (3pv)

Hinta 890,-
Reitti: Juva-Mikkeli-Lappeenranta-

Viipuri-Rautu
Yöpyminen Kiviniemessä

mj. Markku Paksu

*
Sortavala-Valamo-RautuSortavala-Valamo-RautuSortavala-Valamo-RautuSortavala-Valamo-RautuSortavala-Valamo-Rautu

16.-18.6.16.-18.6.16.-18.6.16.-18.6.16.-18.6.
Hinta 980,-

Reitti: Mikkeli-Juva-Joroinen-
Wärtsilä-Sortavala

Yöpyminen Sortavalassa ja
Valkjärvellä

mj. Liisa Säde

*
Laatokan kierros 17.-20.7.Laatokan kierros 17.-20.7.Laatokan kierros 17.-20.7.Laatokan kierros 17.-20.7.Laatokan kierros 17.-20.7.

Hinta 1370,-
Reitti: Mikkeli-Lappeenranta-
Viipuri-Käkisalmi-Sortavala-

Valamo-Aunus-Pietari
Yöpyminen Sortavalassa,

Aunuksessa ja Kiviniemessä

Hintoihin sisältyy: bussikuljetukset,
majoitus puolihoidolla ja viisumin

hankinta.

IlIlIlIlIlmoittautumiset ja lisätiedomoittautumiset ja lisätiedomoittautumiset ja lisätiedomoittautumiset ja lisätiedomoittautumiset ja lisätiedot:t:t:t:t:

Töölön Matkatoimisto
puh. (015) 321 500

*
Laatokan ympäri 2.-6.8Laatokan ympäri 2.-6.8Laatokan ympäri 2.-6.8Laatokan ympäri 2.-6.8Laatokan ympäri 2.-6.8.

Hinta 1500,-
Reitti 1: Helsinki-Lappeenranta-
Imatra-Kitee-Niirala-Sortavala-

Aunus
Reitti 2: Lahti-Kouvola- Lappeen-
ranta-Imatra- Niirala-Sortavala-

Aunus
Ilmoittautumiset/lisätiedot:Ilmoittautumiset/lisätiedot:Ilmoittautumiset/lisätiedot:Ilmoittautumiset/lisätiedot:Ilmoittautumiset/lisätiedot:

Marja Johansson
puh. (09) 8233 032

Osmo Valkonen
puh. (09) 2428 741

*
Karjalan kotiseutu-Karjalan kotiseutu-Karjalan kotiseutu-Karjalan kotiseutu-Karjalan kotiseutu-

matkailunmatkailunmatkailunmatkailunmatkailun
10-vuotisjuhlamatk10-vuotisjuhlamatk10-vuotisjuhlamatk10-vuotisjuhlamatk10-vuotisjuhlamatkaaaaa

Käkisalmeen ja Rautuun 4.-6.8.
Katso ilmoitus tämän sivun

yläreunasta.
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Aimo Tiainen:

Solovetski - paratiisi ja
helvetti Vienanmerellä

Neuvostoliiton hajaannuttua vuonna 1992 alkoi kreikkalaiska-
tolinen kirkko ja siihen läheisesti liittyvä luostarilaitos elpyä
Venäjällä. Huolimatta syvästä rappiotilastaan ovat luostarit no-
peasti muodostuneet suosituiksi matkailukohteiksi. Rakennus-
ten korjaustoiminta on ollut hidasta kansainvälisestä avustus-
toiminnasta huolimatta. Tämä johtuu ennen kaikkea Venäjän
huonosta taloudellisesta tilasta.

Rakennusten entisöinti vaatii huomattavia varoja. Nyt ei ole
pystytty edes kunnolla pysäyttämään ajan mukanaan tuomaa
kulumista. Uskoa elämän parempaan tulevaisuuteen on kuiten-
kin - vaikkakin vähäisenä.

Venäjän yksi suurimmista luosta-
reista on nimeltään Solovetski.
Luostari sisältyy Unescon säilytet-
tävien kohteiden luetteloon ja se si-
jaitsee Vienanmerellä, joka tunne-
taan nykyään myöskin vankileirien
saariston nimellä. Luostari perustet-
tiin 1429 arktisiin olosuhteisiin poh-
joiseen meren keskelle, joka on
avoinna vain viisi kuukautta vuo-
dessa.

Ajan mittaan tästä saaresta muo-
dostui siitä huolimatta maallinen pa-
ratiisi, jota kesti vallankumoukseen
asti. Luostarin perustajiksi maini-
taan munkit Savvoti ja Hermanni.
Heidät julistettiin myöhemmin pyhi-
myksiksi. Luostari tuli kuuluisaksi
kauneudestaan, rikkauksistaan ja
munkkien kurinalaisesta elämästä.

Luostari sijaitsee sen verran syr-
jässä, että sitä on matkamiehen vai-
kea tavoittaa. Vakituiset laivayhtey-
det ovat mantereelta sinne Belomo-
korskista ja Vienan Kemistä. Läh-
tökohdan matkalle Suomesta sinne
tarjoaa Kontiomäki, josta on raken-
teilla rautatieyhteys Kostamuksen-
Lietmajärven kautta Koskomukseen
Muurmannin radalle. Se tulisi yh-
distämään valmistuttuaan liikenteel-
lisesti Pohjanlahden Vienan eli Val-
keaan mereen. Se on muutamaa

kymmentä kilometriä vaille valmis.
Kukaan ei kuitenkaan tarkkaan tie-
dä Venäjän nykyisissä olosuhteissa
milloin se avataan liikenteelle.

Rautatien varteen on rakennettu
maantie, joka on huonokuntoinen
loppuosaltaan. Maantie kulkee Ru-
kajärven kautta, joka oli 14. eli
Raappanan divisioonan etenemisen
päätepiste. Tämä oli ainoa suunta,
jossa suomalaiset joukot olivat rau-
han tultua 1944 Neuvostoliiton alu-
eella. Taisteluihin liittyvät kenttälin-
noitustyöt ovat yhä näkyvissä sa-
moin kuin venäläisten pystyttämä
muistomerkki. Paikalta löytyy
myöskin ruostunut opaskilpi, jossa
luvataan entisöidä maastossa näky-
vät taisteluasemat.

Se kuuluisa
Stalinin kanava

Illalla saavuimme tätä reittiä käyt-
täen Belomogorskiin eli suomalaisit-
tain Sorokkaan. Se on 20 000 asuk-
kaan ränsistynyt kaupunki, jossa on
muutama teollisuuslaitos ja sinne
päättyi kuuluisa Stalinin kanava.

Tämä 226 kilometriä pitkä kana-
va rakennettiin vuosina 1931-33
kahdessakymmenessä kuukaudessa
Poventsasta-Sorokkaan pääasialli-

sesti 300 000 vangin työllä. Vanki-
en kohtelussa ei tunnettu mitään in-
himmilisyyttä eikä ihmishenki ollut
minkään arvoinen. Moni suomalai-
nen tapasi tällä työmaalla myöskin
kohtalonsa.

Tämä osa kanavaa kuuluu siihen
vesitiejärjestelmään, joka yhdistää
Volgan Vienanmereen. Kanavan ra-
kentaminen tunnettiin kansainväli-
sestikin ja sitä pidettiin uuden valti-
on merkittävänä saavutuksena. Sitä
esiteltiin propagandamielessä vie-
railijoille. Niinpä eräät englantilai-
set työväenpuolueen vierailijat kiit-
tivät NKVD:n eli valtiollisen polii-
sin virkailijoita siitä, että he olivat
kasvattaneet tämän työn avulla ja
ohella vangit kunnon kansalaisiksi.
Todellakin, vain harvat siellä työs-
kennelleet vangit osallistuivat rikok-
seen, ei ainakaan poliittiset vangit.

Saari kauniilla
Vienanmerellä

Seuraavana aamuna lähdimme
kovassa tuulessa laivalla Solovets-
kiin. Merimatka kesti kolme ja puoli
tuntia. Laiva vaikutti merikelpoi-
selta. Jännittyneinä ja merisairaina
odotimme pääsyä saareen. Jo kau-
as merelle näkyivät luostarin kirkon
tornit ja Kremlin eli linnoituksen
jyhkeät muurit.

Ensimmäinen kirkko rakennettiin
sinne pyhän Zosimman johdolla.
Hän oli todennäköisesti karjalainen
juuriltaan. Hän onnistui saamaan
eräältä korkea-arvoiselta novgoro-
dilaiselta vallasnaiselta huomattavia
lahjoituksia luostarille mm. Vienan
Kemin ja Suman pitäjät kaikkine
kalastusoikeuksineen.

Luostarilla oli tehtävänä levittää
oikeaoppista uskontoa täällä oleville
alkuasukkaille; vienankarjalaiseille,
saamelaisille ja syrjääneille sekä
vahvistaa samalla maallista valtaa.
Novgorodilaisen kauppavaltion ja
ortodoksisen uskonnon välinen suh-
de oli tasapainoinen ja rinnakkainen.

Kreikkalaiskatolinen kirkko pyr-
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ki levittämään oppiaan, Novgorodin
valtio pyrki turvaamaan lähinnä
kaupankäynnin. Ruotsalaiset ja
novgorodilaiset olivat solmineet en-
simmäisen kerran rauhan 1323 Päh-
kinäsaaressa, jossa määriteltiin val-
takuntien välinen raja Suomen alu-
eella. Se oli samalla uskontojen vä-
linen raja. Itä-Suomessa se oli suh-
teellisen tarkoin määritelty. Pohjoi-
sessa se kulki Oulujoen eteläpuolella
oletettavasti Pattijoella. Oulujärven
vesistön pohjoispuoli oli käytännös-
sä katsoen asumatonta erämaa-
aluetta. Sitä pitivät nautinto-oikeu-
tenaan sekä hämäläiset että karja-
laiset. Täällä erääkäyvät suomalai-
set ja vienankarjalaiset kohtasivat
toisensa. Tämä johti molemmin-
puolisiin ryöstöretkiin.

Solovetskin luostari päätti turvau-
tua Moskovan suuriruhtinas Iivana
Julmaan, vaikkakin tämä oli valloit-
tanut ja hävittänyt Novgorodin.
Ruhtinas näki tässä tilaisuuden liit-
tää valtaansa pohjoiset alueet. Sik-
si hän antoi luostarille sotilaita ja
avusti linnoituksen rakentamisessa.

Tämä tapahtui “Pitkä vihan” ai-
kana (1570-1595), jolloin Ruotsin
kuningas Juhana ja Kaarle herttua
riitelivät kruunun perinnöstä. Var-
sinaiset taistelut kruunusta käytiin
etelässä Ruotsin vallan sisäisinä
taisteluina, joihin liittyi mm. Nuija-
sota. Pohjoisessa Vienan karjalaiset
pitivät kiinni oikeuksistaan Peräme-
ren jokisuiden kauppapaikoihin,
joista suomalaiset pyrkivät heidät
karkoittamaan. Vähitellen nämä
heimojen väliset riidat saivat enem-
män järjestelmällisen sodankäynnin
leimaa. Todennäköisesti Solovets-
kista käsin valmisteltiin ja johdet-
tiin hävitysretket Pohjanlahden ran-
nikolle.

Retkiin osallistui myöskin venä-
läistä sotaväkeä. Suomalaisten puo-
lelle saatiin myös ruotsalaista sota-
väkeä. Kostoretkien johto annettiin
kuitenkin talonpoikaisjohtajille,
joista kuuluisammaksi kohosi ylikii-
minkiläinen Pekka Antinpoika Ve-
sainen. Hänestä kirjoitti Santeri Iva-

lo historiallisen romaanin nimeltä
Juho Vesainen. Vesainen teki 1589
hyökkäyksen Vienan merelle, jolloin
vallattiin mm. Kantalahden kaupun-
ki. Solovetskin kremliin hänen kyn-
tensä eivät pystyneet.

Vihollinen päässyt
perille kahdesti

Vierailu linnoitukseen antaa siitä
valloittamattoman kuvan. Muuri on
kahdeksan metriä leveä ja kymme-
nisen metriä korkea. Nurkkiin on
pystytetty pyöreät tykkitornit, jot-
ka pystyivät ampumaan merelle ja
maihin nousseita vihollisia. Muu-
reille riitti myöskin luotettavia puo-
lustajia,  joilla oli vankkumaton us-
konto ja venäläiskansallinen tietoi-
suus. Vain kaksi kertaa vihollinen
oli päässyt Solovetskiin asti. Peri-
mätiedon mukaan 1571 ruotsalais-
hollantilainen  ja  Krimin sodan ai-
kana 1800-luvun puolivälissä brit-
tien laivasto-osasto. Molemmat sai-
vat poistua tyhjin käsin saarelta.

Ruotsin onnistui Täyssinän rau-
hassa (1595) liittää pohjoiset alu-
eet hallintaansa Venäjällä vallitse-
vien sisäisten vallanperimisriitojen
vuoksi. Rajajoeksi tuli pohjoisessa
Petsamon Paatsjoki. Suomalainen
asutus ja luterialainen uskonto levi-
si Lapinmaahan. Ruotsin ja Venä-
jän välisiin sotiin liittyen kahinoitiin
jatkuvasti pohjoisten alueiden omis-
tuksesta kunnes Suomi liitettiin
1809 Venäjään Haminan rauhassa.
Yli 100 vuotta kestäneen autonomi-
an aikana kehittyi Pohjois-Suomen
ja Vienan Karjalan välille vilkas
kanssakäyminen. Siellä oli säilynyt
suomenkielinen kansanrunous, joka
edisti Kalevala-eeppoksen syntyä.
Tämä aika oli kummallakin puolel-
la rajan asukkaille onnellista aikaa.
Solovetskin sotilaallinen merkitys
muuttui, mutta sen uskonnollinen,
sivistyksellinen ja taloudellinen mer-
kitys säilyivät.

Solovetskin rikkaudet perustuivat
osittain lahjoituksiin ja luostarin hy-
vään taloudelliseen hallintoon ja sen

asukkaiden ahkeruuteen. Jo Novgo-
rodin aikana sai se lahjoituksia rik-
kailta kauppiailta. Ihmiset halusivat
helpottaa ja varmentaa kuoleman
jälkeen paratiisin pääsyn.

Suolakauppaa
yksinoikeudella

Tultuaan Moskovan Suuriruhti-
naan alaiseksi tuki hän sitä talou-
dellisesti. Sitten kun suuriruhtinas
Iivana IV (1547) tuli koko Venäjän-
maan ja sen uskovaisten Tsaari, si-
dottiin myöskin puhdasoppinen
kirkko ja luostarilaitos valtion hal-
lintoon. Jotta tämä oli mahdollista
erosi Venäjän kirkko Bysantin kir-
kosta. Sen johtajaksi tuli Moskovan
metropoliitta.

Solovetskin saari sijaitsi kauka-
na harvaan asutulla seudulla, jossa
luontaistaloudella oli suuri merki-
tys. Niinpä luostari kehittyi talou-
dellisesti itsenäiseksi. Se oli hank-
kinut yksinoikeuden suolakaup-
paan, mikä oli tuottoisa kauppa-ar-
tikkeli tuohon aikaan.

Lisäksi sillä oli omat kauppa- ja
kalastusalukset. Kalastuksella oli
tällä alueella huomattava merkitys.
Paastoajan ruokana sillä oli lähes
rajaton menekki. Lisäksi alueelta
saatiin paljon turkiksia. Argankeli
oli 1800-luvulla maailman suurin
tervantuottaja, paitsi yhtenä vuon-
na Oulu ohitti sen.

Vuosien mittaan myös venäläinen
asutus oli lisääntynyt Vienan ja
Muurmannin alueella. Täällä he
valitsivat asuinpaikaksi meren ran-
nan. Asuinpaikan mukaisesti heitä
aloitettiin  kutsua pomoreiksi eli
rannalla asuviksi. Kalastaessaan ja
kauppamatkoilla Jäämeren rannoilla
he kohtasivat norjalaiset ja suoma-
laiset.

Kullattuja
sipulitorneja

Luostarin munkkien määrä lisään-
tyi ajan kulessa. Eräiden lähteiden
mukaan siellä kerrotaan olleen
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nelisensataa munkkia. Tähän tule-
vat lisäksi noviisit, vapaaehtoiset
maallikkoveljet, ammattityöläiset.
Myöskin luostarissa annettiin ope-
tusta pojille, jotka omaiset lähetti-
vät sinne vuodeksi. Heidän määrän-
sä kerrottiin olleen jopa 2 000.

Nykyisin luostarissa on 32 munk-
kia, joitakin noviiseja, vapaaehtoi-
sia työntekijöitä ja rakennusten enti-
söijiä. Koska aikoinaan luostari-
yhteisön asukasmäärä oli huomatta-
va, oli luonnollista että siksi tarvit-
tiin omaan tarpeeseen kymmeniä
erilaisia työpajoja.

Teollisuuslaitokset palvelivat sekä
luostaria että kaupankäyntiä. Täl-
laisia laitoksia olivat mm. rautava-
limo, nahkaparkitsemo, paperi- ja
tulitikkutehdas, sahalaitos, laivate-
lakka ja kirjapaino. Luostarin yhtey-
dessä oli vanha kirjasto, johon oli
kerätty 500 vuoden aikana kirjoja
sekä erilaisia asiakirjoja.

Luostarin kuuluisa kauneus välit-
tyi sen kirkoista. Sen yhdeksän kir-
kon sipulitornit hehkuivat kullattui-
na. Pääkirkko on nimeltään Kristuk-
sen kirkastumisen tuomiokirkko. Se
edustaa Moskovalaista Fioravanten
tyylisuuntaa. Sipulitorneja on ver-

rattu kynttilän liekkeihin ja ne ku-
vaavat taivaaseen pyrkivän ihmisen
sielua.

Igumeni Filipin aikan luostari
nousi kukoistukseensa. Tätä kated-
raalia entisöidään parhaillaan. Käy-
tössä on tällä hetkellä pienempi kirk-
ko, jonka ikonostaasi antaa kalpe-
an aavistuksen menneestä loistosta.
Toinen entisöimisen kohteena oleva
rakennus on trapetza eli ruokailuti-
la. Saliin mahtuu ruokailemaan ker-
ralla 400 henkeä. Koko ruokailuhal-
lin katto on yhden valtavan pilarin
varassa, jonka ympärimitta on kym-
menkunta syltä.

Luostarin lähialue oli muinoin
varmaan vilkas paikka. Päivisin oli-
simme tavanneet siellä arkiaskareita
suorittavia munkkeja ja maallikko-
veljiä, pyhiinvaeltajia, koululaisia,
sotilaita jne. Vilkkaan hyörinän kat-
kaisi aina silloin tällöin kellojen ru-
koukseen kutsusoitto.

Upea paikka
erakkomunkeille

Saaren korkeimmalla (71m) pai-
kalla, tapaa kauniin kirkon ja skii-
tan eli asunnon 20 munkille. Sinne

on pääluostarista matkaa 12 kilo-
metriä. Sen asukkaat olivat vihkiy-
tyneet hiljaisuudessa täysin palve-
lemaan Herraa. Parempaa paikkaa
erakkomunkeille ei ollut saarelta
mahdollisuutta löytää.

Tältä Sekirnaja-vuorelta on mah-
tava näköala saaren ympäristöön.
Rappeutuneisiin rakennuksiin mei-
tä ei päästetty. Meidän vierailua seu-
rasi kiinteästi vanha mummo, joka
paimensi alueella vuohiansa. Hän
asui hieman alempana pienessä ai-
datun peltotilkun ympäröimässä
mökissä. Palumatkalla poikkesim-
me luostarin puutarhassa, jossa oli
arkimandraatin huvila. Sieltä näkyi
luostari koko komeudessaan. Puu-
tarha oli kurussa. Sen mikroilmasto
oli ympäristöään lämpimämpi. Siel-
lä viljeltiin lääkekasveja, mauste-
kasveja ja kukkia. Huvilassa oli ny-
kyisin “sainoi” eli teehuone, josta sai
juoda parantavaa teetä ja ostaa lää-
kekasveja. Alueelle oli istutettu har-
vinaisia puita.

Paratiisista
tulee helvetti

Vallankumouksen ensimmäiset

Solovetskin luostari. Kuva: Aimo Tiainen
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vuodet eivät ulottuneet Luostariin,
koska see sijaitsi syrjässä. Lisäksi
siihen aikaan olivat Argankelin ja
Muurmannin alueet brittikenraali
Maynardin hallussa. Hänen käytös-
sään oli englantilaisten sotilas-
osastojen lisäksi valkoiset vastaval-
lankumoukselliset joukot ja Muur-
mannin legioona, jossa oli mm. suo-
malaisia Muurmannin radanraken-
tajia ja Pohjois-Suomesta Vienaan
paenneita punaisia.

Suomalaiset Vienan vapaustaiste-
lijat pyrkivät yhteistoimintaan eng-
lantilaisten kanssa bolshevikien lyö-
miseksi, mutta britit eivät hyväksy-
neet tätä tarjousta poliittisista syis-
tä. Samoin epäonnistuivat vienalais-
ten itsenäisyyspyrkimykset ja suo-
malaisten avustusyritykset. Luostari
eli tänä aikana vanhaa kukoistavaa
elämäänsä, mutta muutokset olivat
kuitenkin tulossa.

Neuvostovalta saapui luostariin
vuonna 1922. Tätä venäläisten si-
vistyksen etuvartiopaikkaa aloitet-
tiin hävittää vallankumouksen rai-
volla ja järjettömättömyydellä. Karl
Marx oli kirjoittanut lentävän lau-
seen: “Uskonto on oopiumia kansal-
le”. Uskonto pyrittiin korvaamaan
kommunistisella opilla. Puolueen
tuli opettaa, mitä ihmisen tulee tie-
tää ja ajatella sekä uskoa. Näin
kasvatettaisiin uusi ihminen - neu-
vostoihminen. Hänelle rakennettai-
siin paratiisi maan päälle.

Sitä ennen oli hävitettävä vanhan
tsaarin vallan paras tukipilari, us-
konto. Siihen kuului osana luostari-
laitos, joka tuli myöskin tuhota. Sik-
si Solovetskissä puiset rakennukset
tuikattiin tuleen luostarin alueella,
luostarin johtaja, igumeni ja puolet
munkeista tapettiin. Loput lähetet-
tiin pakkotyöhön Keski-Venäjälle.
Jumalankuvat revittiin alas ja pol-
tettiin. Kullat, hopeat ja muut aar-
teet hävisivät yksityisiin taskuihin
ja osa lähetetiin puolueen käyttöön.
Kirkonkellot pudotettiin alas, ne
särkyivät. Lohkareet kuljetettiin
Moskovaan uusiokäyttöön.

Luostarissa oli myöskin arvokas

kirjasto, kuten aikaisemmin jo mai-
nittiin. Neuvostoliiton salaisen po-
liisin Tsekan miehet eivät tunteneet
niiden suunnatonta historiallista ar-
voa vaan polttivat nämä harvinai-
set ja korvaamattomat teokset ja
asiakirjat lämmittäessään asumisti-
lojansa. Uudet isännät eivät tyyty-
neet vain hävittämiseen ja ryöstä-
miseen vaan heidän taitamattomuu-
tensa seurauksena tuhoituvat lopulta
myöskin luostarin työpajat ja teol-
lisuuslaitokset.

Vastustajien
tuhoamisleirit

Luostarilaitoksen tilalle perustet-
tiin Pohjoiset keskitysleirit erikois-
ta tarkoitusta varten. Näin hienosti
haluttiin nimetä tulevat vallankumo-
uksen vastustajien tuhoamisleirit.
Tämän vankileirijärjestelmän, jos-
ta käytettiin lyhennystä Slon, johto-
paikaksi tuli puoleksi tuhottu Kreml
ja luostarin pääalue.

Vankileirin eri laitokset tunnetaan
Aleksander Solzenitsyn kirjoitta-
masta kirjasta “Vankileirien saaris-

to”. Tänne lähetettiin vastavallan-
kumouksellisia eli valkoisen armei-
jan sotavankeja, poliittisia vankeja
ja pahimmat rikolliset. Leirit olivat
työ- ja tuhoamisleirejä, joissa kaik-
kiaan tapettiin 100 000 ihmistä.
Vankeja ammuttiin, hukutettiin, ki-
dutettiin ja heitä kuoli nälkään.
Täällä tuhoutui suuri määrä Venä-
jän sivistyneistöä ja älymystöä. Tä-
mä tapahtui vuosien 1922-27 väli-
senä aikana, jolloin Neuvostoliittoa
hallitsi Lenin ja Trotski. Tänä kau-
tena surmattiin 4 miljoonaa siviiliä.

Stalinin tultua valtaan hän “teol-
listi” maatalouden (1929-34 ), jol-
loin kulakit eli yksityiset maanvil-
jelijät lähetettiin vankileireille. Lei-
reistä oli tullut “tuhoamistehtaita”,
jotka vaativat käynnissä pysymi-
seensä jatkuvasti uhreja. Seuraava-
na puhdistettiin hallinnosta toisin-
ajattelevat. Erityisesti tämä teloitus-
aalto koski vähemistökansoja.

Vuonna 1937 seurasi sotavoimien
puhdistus ja rajaseudun etninen puh-
distus. Silloin alkoi inkeriläisten ja
itä-karjalaisten Via dolorosa, tuski-
en tie. Suomesta käsin yritettiin
puuttua näihin karkoituksiin viral-
lisella että kansalaisjärjestöjen sekä
yksityisten henkilöiden taholta. Täl-
lä oli päinvastainen vaikutus, mitä
oletettiin. Neuvostoliiton virallinen
taho katsoi tämän juuri osoittavan
karkoitettavien epäluotettavuutta.

Stalinin aikana murhattiin usko-
maton määrä ihmisiä - 42,6 miljoo-
naa. Stalin ihaili Iivana Julmaa ja
piti häntä esikuvanaan. Stalinismi
oli terrorisoidun kansan alistamista
ehdottomaan kuuliaisuuteen. Vanki-
leirien aika Solovetskissä kesti vuo-
teen 1939 asti.

Pelätyin paikka oli aikaisemmin
mainittu Sekirnajan luostari. Siellä
missä hartaat munkit aikaisemmin
odottivat Paratiisiin pääsyä, siellä
vangit odottivat kuoleman vapaut-
tavan maanpäällisestä helvetistä.
Sitä ennen heidän tuli kestää kaiken-
laista kiduttamista päästääkseen
pois leiriltä.

Kohtalon ivaa oli, että suomalai-

Solovetskin luostari on ihanteelli-
nen paikka erakkomunkeille.

Kuva: Aimo Tiainen
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set punaiset joutuivat Stalinin puh-
distusten uhreiksi 30-luvulla syytet-
tynä suomalaisesta natsionalismista.
Kotimaassa heitä oli syytetty maan-
pettureiksi ja kommunisteiksi. Hei-
tä menehtyi vankileirien saarilla ja
Stalinin kanavan töissä erään arvi-
on mukaan 20 000. Heidän joukos-
saan oli Edvard Gylling, joka oli
meillä johtavia sosiaalidemokraat-
tia.

Gylling olisi antautunut viran-
omaisille, mutta kun kuuli, että hän-
tä tullaan syyttämään osallistumi-
sesta kapinaan ja maanpetturuuteen,
katsoi hän viimeksimainitusta syys-
tä paremmaksi paeta Neuvostoliit-
toon. Siellä hän toimi Neuvosto-
Karjalan autonomisen tasavallan
kulttuuriministerinä, kunnes päätyi
Stalinin uhriksi.

Puhdistusten jälkeen kiellettiin
suomenkielen opetus, lehtien ja kir-
jojen painaminen sekä teatteri. Pu-
naisista onnekkaimpia olivat lopul-

ta ne, jotka jäivät Suomessa kiinni
ja tuomittiin vankeuteen. He säilyi-
vät hengissä.

Voittaako sanan-
mahti miekan?

Nykyisin saarilla elvytetään van-
hoja elinkeinoja ja satsataan turis-
miin. Asukkaita on noin 1 500. Vii-
me vuonna kerrottiin siellä käyneen
60 000 turistia, jota on pidettävä
kohteen matkailuarvoon nähden
hyvin vähäisenä määränä.

Jos ollaan kriittisiä niin edellytyk-
siäkään suurempaan turistimäärään
ei ole. Matkailupalvelujen järjeste-
lyt olivat puutteelliset. Opastetulla
kierroksella luostariin tutustuimme
munkkien asuin- ja elinympäristöön.
Hiljalleen luostari on jälleen nouse-
massa eloon. Vanhat sotilasmahdin
jäljet ovat katoamassa. Voittaako tu-
levaisuudessa sananmahti miekan?

Rautuseuran kesämatka 2.-6.8.

Laatokan ympäri
Itä-Karjalaan

Kohteina: Sortavala-Pitkäranta-
Aunus-Petroskoi-Käkisalmi-Rautu-

Viipuri

Reitti 1: Helsinki-Lappeenranta-
Imatra-Kitee-Niirala-Sortavala-

Aunus
Reitti 2: Lahti-Kouvola-Lappeenran-
ta-Imatra-Niirala-Sortavala-Aunus

Matkan hinta 1500,- / hlö

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Marja Johansson

puh. (09) 8233 032, 040-5778
064

Osmo Valkonen
puh. (09) 2428 741, 040-5920
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Valto Virolainen:

Muoti uusiutuu hämmästyttävällä tavalla

Viime kesänä aurinkovarjoja
myyvät liikkeet kasvattivat

saldoaan, kun taas sateenvarjot ei-
vät käyneet kaupaksi ollenkaan.
Konkurssikypsiä olivat myös kalos-
sikauppiaat. Saapas näkkee minkä
tirektiivin nojalla anovat EU:lta tu-
kiaisia.

Kaivoista on vesi loppu. Joskus
tekisi mieli tehdä toti, vaan mites
teet, kun ei ole totivettä niin kuin
silloin hyvinä aikoina. Se on Alkon
monopolin menoa, ei muuta kuin
“korpikuusen kyyneleitä” vaan ti-
puttelemaan, jota voi keväällä höys-
tää koivun mahlalla.

Mutta mennäänpä taas vuo-
sikymmenten taakse Karja-

laan, jossa tarkeni kesällä. Aurinko

paistoi, eikä ainakaan minulle tie-
dotettu, että siinä olisi jotain vaaral-
lista säteilyä. Ainoa aurinkovoide,
jonka muistan oli tuima voi, jota äiti
joskus hieraisi palaneeseen selkään.

Keväällä kun huhtikuun lopulla
kuoraistiin paita päältä ja se syys-
kuussa jälleen puettiin, ennätti ke-
sän mittaan monta pintakerrosta
nahasta irrota. Koulun alettua oli
vielä kilpailu, palkintoineen, kenen
selkä oli mustempi. Valto-poikakin
pokkasi ainakin kaksi palkintoa.

Koska tässä nyt on otettu jo paita
päältä, niin jatkankin tätä muiste-
luani “maskuliinisella” muotikat-
sauksella. Ja jos lähdetään tyvestä
puuhun, niin ensimmäiset muoti-
vaatteethan olivat kapalot.

Kun isolintu oli tiputtanut vauvan

taloon, se kiedottiin mainitsemiini
vaatteisiin ja tiukasti. Vauva pystyi
ainoastaan silmäripsiään heilutta-
maan.

Naisten helmojen pituusvaihteluja
en mittaile, enkä myöskään kaula-
aukkojen syvyyksiin kurkistele. Py-
syn tukevasti, niin kuin jo tuli mai-
nituksi, miesten linjoilla.

Kapaloiden jälkeen tuli essu- ja
röyhelöaika. Kunnes oli aika hypä-
tä polvihousuihin ja nämä muoti-
vaatteet pysyivät jalassa aina kan-
sakouluun asti ja minä poika
tepastelin niissä vielä ensimmäisen
luokan alakoulussakin.

Tähän asuun kuuluvista jalki-
neista voin mainita vain kumitossut.
Niitäkin pääosin tarvittiin kirkossa-
käyntiin ja pyhäkäyttöön. Arkisin
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pisteltiin menemään metsässä risu-
kossa, kuin muuallakin, paljain ja-
loin. Syksyllä oli niin parkkiintunut
nahka jalkapohjissa, että olisi hy-
pellyt vaikka nastojen päällä.

Joskus 1930-luvulla tulivat
“kolfhousut”. Niitä käyttivät

pienet sekä isot pojat. Taisivat kel-
vata melko juhlaviinkin tilaisuuk-
siin. Ainakin edesmenneen presi-
denttimme Risto Rytin asustevali-
koimiin ne kuuluivat.

Pussihousujen alkutaipaletta en
tunne, mutta niiden uusi tuleminen
tapahtui joskus 30-luvulla. Juhla-
vimmissa housuissa materiaalina

Pukumuotia 1920-luvulta.
Kuva pitäjäseuran arkistoista.

käytettiin diakonaalia. Jaloissa piti
olla tietysti alhaalta ylös asti rypyte-
tyt jatsarit. Siinä kului lankkia ja
aikaakin, ennen kuin ne kiilsivät ja
olivat siinä kunnossa, että saattoi
lauantai-iltana lähteä lavalle tai
seuratalolle pokkailemaan tai pyy-
tämään tyttöjä juuri alkuperäiselle
jatsille eikä millekään humpalle. Ja
jatsihan pelasi, kun kerran jatsarit
olivat jaloissa.

“Stadin kundeja” tämä pussihou-
sumuoti ei suuremmin hetkauttanut.
He viheltelivät vain Sörkässä mie-
luummin suorat housut jaloissaan.
Jatsareiden tilalla heillä oli patinit.

Pukuhan on ajaton vaate.
Pikkutakissa nappirivejä on

ollut vaihtelevasti. Housunlahkeit-
ten leveys on myös ilmoittanut, mis-
sä milloinkin mennään. Pikkukengät
kalossien kanssa kuuluivat myös
kuvaan. Se oli sellainen kokonai-
suus, että kelpasi syrjäkylän pojan-
kin lähteä kirkonkylän tyttöjä kat-
sastamaan vähän niin kuin “sillä
silmällä”.

Rippupuku oli monelle se ensim-
mäinen, mutta vihkipuku oli jo sil-
loin oltava päällä, ainakin jos mei-
nasi parikin vuorokautta häitä tans-
sia. Yöpukuun sulhanen pukeutui,
jos vain ennätti muilta kiireiltään.

Tässä tämä pukukavalkadi
suurin piirtein. Monia yksi-

tyiskohtia jäi huomioimatta. Tul-
koon kuitenkin vielä tiedoksi, että
niitä ensimmäisiä muotivaatteitani
“kapaloita” en aivan tarkkaan muis-
ta, mutta juttu kertoo, että suurin-
piirtein olen antanut oikeaa infoa.

Ja tiedetäänhän, että vuosien mit-
taan muoti toistaa itseään. Varto-
kaas kun kerron. Minulla sattui ole-
maan säilössä, ainakin kymmenen
vuotta vanha pikkutakki. Tänä ke-
väänä se taas hipaisi muotia ihan
sieltä terävimmästä kärjestä. Nappi-
rivit palasivat, linjat ja leikkaukset
ihan jetsulleen ja ajatelkaas, ei tar-
vinnut edes uutta väriä.

Vedin sen päälleni ja olin taas vii-
meisen päälle trendikäs. Naapurit
alkoivat kysellä, että “missä noin
hienoja takkeja myydään?” Jos sa-
ma toistuu taas kymmenen vuoden
päästä, niin en usko alkuunkaan,
jotta muoti tulee kalliiksi kun yh-
dellä pikkutakilla pärjää monta-
kymmentä vuotta.

Koittakaa tekin pärjäillä ja
nauttikaa kevään auringos-

ta ja kesän myötä tulevista sateista.
Tämä ennuste on laadittu ilman

sammakkoa, joten se saattaa vähän
lipsua, mutta korjataan tätä sitten
syyspuolella.
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Pukumuotia jostain 1930-luvulta. Huomaa upea tausta, jota kuvauksissa siihen aikaan käytettiin.
Kuva pitäjäseuran arkistoista.

Naistoimikunta järjestää kaikille avoimen retken

Lappeenrantaan kaatuneiden
muistopäivänä 21.5.2000

OHJELMA:

Klo 8.00 Lähtö Mikkelistä lääninhallituksen turistipysäkiltä
10.00 Jumalanpalvelun Lappeen kirkossa, jonka jälkeen
siirrymme Äiti Karjala -muistomerkille seuraamaan puolus-
tusvoimien seppeleenlaskua muistomerkille ja viemme
pitäjäseuran kukat Rautuun haudatuille sankarivainajille.
12.00 Lounas
13.00 Tutustuminen linnoitusalueeseen. Käynti Etelä-Karjalan
museossa, jossa on nähtävillä mm. täydellinen Viipurin
pienoismalli vuodelta 1939. Mahdollisuus tutustua myös muihin
alueen museoihin ja lukuisiin käsityöpuoteihin.
15.30 Kahvi ja torttu Kahvila Majurskassa, joka toimii entisessä
pappilassa linnoituksessa.
18.00 Takaisin Mikkelissä

HINTA
195,- / hlö

Ilmoittautumiset
Liisa Rouhiaiselle

puh. (015) 165 241
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Karjalaiset kesäjuhlat Helsingissä
16.-18.6.2000

Perjantai 16.6.
klo 10.00-17.00 Viipuri - kansainvälinen kolmannella vuosituhannellakin -seminaari, Karjalatalo

Mahdollisuus tutustua Viipuri postikorteissa -näyttelyyn sekä Viipuri 1930- ja
1990-luvulla -valokuvanäyttelyyn.

klo 15.00-17.00 Kesäjuhlien ohjelmapaloja, Espan lava

Lauantai 17.6.
klo 9.00-16.00 Kyykkäkilpailut, Käpylän liikuntapisto/Velo, pallokenttä
klo 11.00-16.00 Yleisurheilukilpailut, Eläintarhan kenttä

Karjalan maraton
klo 11.00-14.00 Karjalainen ohjelmatuokio, Espan lava
klo 18.00- Ekumeeninen ilta

Jäähalli, Nordenskjöidinkatu
klo 10.00-12.00 Kuorokavalkadi, harjoitushalli
klo 11.00-19.00 Kesäjuhlamarkkinat
klo 11.00-22.00 “Sellane ol’Viipuri” -näyttely, näyttelyyn liittyy musiikki- ja runoesityksiä näyttelyalueella

Karjalaiset suvut ja pitäjät - näyttely
klo 11.00-24.00 Kioskit ja kahvilat avoinna, tarjolla pientä lounaspurtavaa
klo 15.00-16.30 Päivä Viipurin torilla kesällä 1939 -avajaisjuhla
klo 17.00-23.30 Elävät kuvat, harjoitushalli, vanhoja filmejä Viipuristaja sen ympäristöstä
klo 17.30-19.00 Keskiajan pidot, 1. kattaus, jäähallin päätytasanteella
klo 18.00-20.00 Karjalainen karaoke -kilpailu
klo 18.30-20.00 Keskiajan pidot Viipurin linnassa, jäähallin areena
klo 20.00-21.30 Keskiaikaiset iltamat
klo 21.30-00.30 Juhlatanssiaiset 1930-luvun tahdeissa

sunnuntai 18.6
klo 8.30-9.30 Seppelten lasku, Hietaniemen hautausmaa
klo 10.00-11.00 Juhlajumalanpalvelukset

Tuomiokirkko, saarnaa tuomiorovasti Mikko Heikka
klo 10.00-11.00 Liturgiapalvelus, Uspenskin katedraali
klo 11.15-12.00 Juhlakulkueen ryhmittyminen Senaatintorilla
klo 12.15- Juhlakulkue lähtee liikkeelle

Jäähalli, Nordenskjöidinkatu
klo 10.00-17.00 Kesäjuhlamarkkinat
klo 10.00-17.00 “Sellane ol’Viipuri” -näyttely
klo 10.00-15.00 Kioskit ja kahvilat avoinna
klo 12.00-15.00 Lounastarjoilu, harjoitushalli
klo 15.00-17.00 Viipurin Pamaus -päiväjuhla, jäähallin areena

AIKATAULU- JA
OHJELMAMUUTOKSET
MAHDOLLISIA

OIKAISU
Raasulin tytön kirjoituksessa Ra-
ja railona aukeaa... (Rautulaisten
lehti 1/2000) oli nimi väärin. Kir-
joittaja on Aino Höijer eikä
Häijer, kuten lehdessä virheelli-
sesti mainittiin. Pahoittelemme.

MÄKRÄN KIHUT
Mäkrän kihut ovat perinteisesti Pieksämäellä kulttuurikeskus
Poleenin kahviossa elokuun ensimmäisenä sunnuntaina (6.8.)

kello 12 alkaen. Kts. tarkempi ilmoitus kesäkuun lehdestä.
T. Sirpa
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Esteri Mankkisen muistolle

Esteri Emilia Mankkinen, o.s.
Huuhka, sai iäisyyskutsun Mik-
kelissä 6. helmikuuta. Hän oli
syntynyt 30.9.1906 Raudun
Maanselällä.

Suuren sisarusparven toiseksi
vanhimpana hän oppi jo nuore-
na tekemään kovasti töitä. Hän
toimi Raudussa mm. postin-
kantajana. Esteri avioitui Suvenmäen pojan, Jalmari
Mankkisen kanssa. Aviomiehen kuoltua sotien jälkeen
hän jäi yksin huolehtimaan meistä kolmesta lapses-
taan. Evakkotie vei Jäppilän, Pieksämäen ja Moilalan
kautta Haukivuoren Häkkilään, jonne raivattiin pel-
lot ja rakennettiin koti. 1960-luvun puolivälissä koti
jäi kesänviettopaikaksemme ja äiti asui luonani hoitaen
lapsenlapsiaan.

Esteri Mankkisen sydäntä lähellä oli lähetys- ja
pyhäkoulutyö. Hän oli myös erittäin ahkera käsityön-
tekijä ja luki paljon.

Vanhuutensa hän vietti Mikkelin kaupungin vanhain-
kodissa ja viimeiset vuodet Tuukkalan sairaalan vuode-
osastolla. Äitini haudattiin Haukivuoren hautausmaal-
le helmikuun 25. päivänä sukulaisten ja ystävien saat-
telemana.

Keijo Mankkinen

Vappu Syrjälän muistolle
Pitkäaikainen lappeenrantalainen, Vappu Syrjälä on

tehnyt viimeisen evakkomatkansa. Hän kuoli 84-vuo-
tiaana Jyväskylässä 8. helmikuuta. Hän oli syntynyt
Raudussa 12. maaliskuuta 1915.

Vappu Syrjälä, omaa sukua Vesalainen, oli tunnet-
tuja Kannaksen karjalaisia Raudun Mäkrällä. Hän
aloitti virkauransa Raudun kunnalliskodin johdossa
toisen maailmansodan luodessa synkät varjonsa nuo-
ren tasavallan tulevaisuudelle. Näihin aikoihin Vappu
Vesalainen tapasi Raudun maataloussuunnitelmien
laadintaan komennetun tulevan miehensä Arvo Syrjä-
län. Tämä joutui toimissaan usein pyytämään vapulta
kunnalliskodin puhelinta käyttöönsä, mistä oli seurauk-
sena tutustuminen länsi-suomalaiseen Kokemäen mie-
heen; rakastuminen ja sodan oloissa käynti alttarille.

Vappu perheineen joutui taistelujen tieltä evakkoon,
välirauhan jälkeen toisen kerran, Lounais-Hämeeseen
Ypäjälle. Siellä aviomies kuoli sodan aiheuttamien
komplikaatioiden tähden tuberkuloosiin. Vuonna 1949

palasi Vappu kolmen lapsensa kanssa lähemmäs ra-
kasta Karjalaa, hankki Lappeenrannasta kannakselai-
sen kievariperinteen hengessä majoitusliikkeen. Tar-
mokkaana karjalaisena hän laajensi yritystoiminta-
ansa Kievari Osakeyhtiön lisäksi kemikaliokauppaan
sekä antiikkialalle. 1960-luvun suhdannevaihtelut pa-
kottivat vannoutuneen yrittäjänaisen kuitenkin uusiin
ratkaisuihin. Tuloksena oli muutto Tukholmaan.

Yli vuosikymmenen aktiivinen työ Tukholman karja-
laisseuran toiminnassa ja vanha rakkaus kotimaan
matkailuun ja majoitukseen johti siihen, että kievaripe-
rinne haki uudet väylänsä, tällä kertaa Saimaan mök-
kilomissa. Yrittäjänainen Karjalasta oli jälleen voi-
missaan.

Rautulainen tarmonpesä oli Lappeenrannan Yrit-
täjänaisten ja Kalevalaisten Naisten perustaja- ja kun-
niajäsen. Hän osallistui vapaaehtoisena lääkintälot-
tana molempiin sotiin ja oli siten myös Kaakkois-Suo-
men Lottaperinnekillan jäsen.

Vapun elämää luonnehtii suurehkon kannakselaisen
maatalon tyttärenä intohimoinen suhde maahan ja rak-
kaus kiviaskareisiin. Hän tunsi karjalaisena olonsa
kotoiseksi kivien parissa myllätessään kesäpaikalla
Saimaalla.

Msy

Veera Nykäsen muistolle
Veera Nykänen, o.s. Orlov on

poissa. Hän kuoli kotonaan Vir-
tasalmella 3. maaliskuuta. Veera
oli syntynyt Raudun Mäkrän ky-
lässä 4. huhtikuuta 1920. Hän oli
Paavo ja Nadessa Orlovin per-
heen viidestä lapsesta vanhin.

Sodan syttyessä Orlovin perhe
joutui evakkoon Suonenjoelle.
Veera, silloin 18-vuotias tyttö, ha-

keutui vapaaehtoisena Hämeenlinnaan, jossa koulu-
tettiin lottia ilmavoimien käyttöön. Lottakoulutuksen
saatuaan hän toimi Naarajärvellä muonituslottana.

Välirauhan aikaan perhe palasi takaisin synnyinseu-
dulle Rautuun. Tällöin myös lomareissut suuntautui-
vat kotiseudulle Karjalaan, jonne isä Paavo valmiste-
li uutta kotia entisen hajonneen tilalle.

Jatkosodan syttyessä perhe joutui jälleen evakko-
tielle. Jättämään kotikonnut toistamiseen, tällä ker-
taa ikuisesti. Evakkotaival päättyi Virtasalmelle. Täl-
löin myös lottatytön tehtävät siirtyivät Äänislinnaan,
edelleen Suomen Ilmavoimien tehtäviin.

Lottatytön lomaillessa perheensä parissa Virtasal-
mella, löytyi lomareissulta oma elämänkumppani, oma
“ottopoika” Otto Nykänen, jonka kanssa kävi vihillä
1945. Nyt lottatytön tehtävät vaihtuivat maatalon
emännän rooliin. Virtasalmen Sipilänmäellä vierähti
peräti 44 vuotta, jona aikana perhe lisääntyi kahdella
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lapsella.
Sukupolvenvaihdoksen kautta maatila jäi pojan hoi-

toon vuonna 1989 ja keväällä Veera muutti Ottonsa
kanssa Kirkonkylälle rivitaloon. Saman vuoden syk-
syllä Oton kuoltua, hän jäi yksin asustamaan omaan
rivitalo-osakkeeseen, jossa asui aina kuolemaansa
saakka.

Tenho Loponen
Veeran lähinaapuri, myös rautulainen

Raudun Haapakylässä 28. syyskuuta syntynyt Mir-
ja Mielikki Pekkanen kuoli Pieksämäellä 20. joulu-
kuuta 1999. Hänet siunattiin vanhempiensa viereen
haudan lepoon Honkanummen kappelissa Helsingis-
sä.

Arvo Aarre Myyrä kuoli Ruotsissa 21. joulukuuta
1999. Hän oli syntynyt Raudun Leinikylässä vuonna
1928.

Kaino Ryyppö nukkui pois Helsingissä 14. tammi-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudun Savikkolassa 29. elo-
kuuta 1926.

Veikko Kotivalo Rastas saatettiin haudan lepoon
Nokian kirkossa 26. tammikuuta 79 vuoden iässä. Hän
oli syntynyt Raudun Palkealassa 12.12.1920 ja vietti
lapsuutensa sekä varhaisnuoruutensa Vehmaisissa.

Aili Ester Kähäri kuoli Helsingissä 10. helmikuuta.
Hän oli syntynyt Raudun Maanselällä 1. marraskuuta
1917.

Kotonaan Karhulassa nukkui ikiuneen Pertti Kalevi
Suikkanen 23. helmikuuta. Hän oli syntynyt 30. kesä-
kuuta 1936 Raudussa.

Uuno Pekkanen kuoli Mikkelissä 23. helmikuuta.
Hän oli syntynyt Raudussa 13.9.1919.

Mäkrän koulupiiriä käynyt Bernhard Savolainen
kuoli Kouvolassa 4. maaliskuuta. Hän oli syntynyt
Valkjärvellä 5.8.1912.

Sylvi Kyrönen, o.s. Pekkanen, nukkui pois Nokian
sairaalassa 5. maaliskuuta. Hän oli syntynyt Raudun
Sumpulassa 25. maaliskuuta 1910 ja oli Paavo ja
Anna-Mari Pekkasen kolmanneksi vanhin lapsi.

80 vuotta
Tyyne Inkeri Paukkunen, o.s. Kähäri, täytti 23. tam-

mikuuta 80 vuotta ja vietti merkkipäi-
väänsä sukulaisten ja ystävien kesken
kotonaan Riihimäellä. Tyynen kotiky-
lä oli Raasuli, jossa nuoruusvuodet ku-
luivat talvisotasyksyyn asti. 19-vuo-
tiaana hän aloitti muonituslotan
tehtävät Liippualla. Pian alkoi
rajakylien asukkaiden ja karjan
evakuointi, johon Tyynekin joutui
osallistumaan. Evakkomatka härkävaunussa kesti päi-
väkausia ja matkan varrelle on sisältynyt monia paik-
kakuntia kuten varmaan jokaisen evakon osalle.
Tyynekin mainitsi mm. Kaukolan ja Haapakosken.

Kun Rautu oli vallattu takaisin syksyllä 1941, jou-
tui Tyyne jälleen muonitustehtäviin. Täällä kertaa Ke-
ripadan kylään, johon talvisodan jäljeltä oli jäänyt
taloja pystyyn ja johon majoittui armeijan osasto. Seu-
raavaksi tuli työrupeama Imatralla, josta jatkosodan
päätyttyä tuli muutto Reisjärvelle.

Jossain vaiheessa oli solmittu avioliitto oman kylän
pojan, kaukopartiomiehenä tunnetun Olavi Paukku-
sen kanssa. Reisjärven maatilaa isännöitiin yhdessä
Olavin veljen kanssa, kunnes talvella 1956 perhe muut-
ti Riihimäen Hiivolaan. Nykyisin tilaa hoitaa perheen
vanhin poika.

Paukkusen perheen kanssa olemme tehneet yhdessä
jokakesäisiä mielenkiintoisia kotiseutumatkoja. Viime
kesänäkin Tyyne jaksoi olla mukana esittelemässä koti-
paikkoja miniälleen ja pojalleen. Miehensä kuoltua
Tyyne asustaa yksin perheen kakkostaloa poikien per-
heiden asuessa lähellä.

Rautulaisina naapureina toivomme Tyynelle jatkos-
sakin terveyttä ja siunausta tuleviin päiviin.

R.P.

60 vuotta
Entinen kansanedustaja Armas Komi täytti 60 vuotta

8. helmikuuta Joroisissa. Hän on syntynyt Loimaalla,
mutta juuret juontavat Raudun Kuusenkantaan.

Vauvauutiset

Sirpa Tereskalle ja Matti Myyryläiselle syntyi potra
tyttö 29. joulukuuta. Ristiäiset olivat 20. helmikuuta
ja tytöstä tuli Veera Maria Aleksandra Myyryläinen.
Sirpan isä Armas Tereska oli Raudun Mäkrältä.

Kiitokset
Lämmin kiitos osanotosta suruumme.

Vappu Syrjälän omaiset

95 vuotta

Lyydia Maisonen, o.s. Nahkuri, täytti 8. maaliskuuta
Mikkelissä 95 vuotta. Lyydia on syntynyt Mäkrän ky-
lässä.
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Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Reinolankatu 5 C 24, 48600 Karhula,
puh. (05) 263 356
Martti Huuhka, Opintie 2, 79600 Joroinen, puh. (017) 571 353
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RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkala, 50670 Otava, puh. (015) 418 403
Jaana Anttonen, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli, puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela,  Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. (05) 3255 846

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789
Lauri Partanen, Kauristie 9, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
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Armas Komi,  Pasalantie 296, 79630 Kolma, puh. (015) 573 141
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Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Veikko Huuhka,  Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Emil Meskanen, Majalahdentie 5, 50600 Mikkeli, puh. (015) 170 781
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. (015) 174 042
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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ANTTOLAN SEUTU
Maija Väisänen, Hoviraitti 23, 52100 Anttola, puh. (015) 660 223

ESPOON SEUTU
Irja Rastas, Seilinmäki 17 A, 02180 Espoo, puh. (09) 520 040

HAMINAN SEUTU
Heimo Damski, Mäntytie 4, 49460 Hamina, puh. (05) 3455 018

HAUKIVUOREN SEUTU
Oiva Junni, Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640

HELSINGIN SEUTU
Varpu-Leena Koivisto, Töölöntullinkatu 5 A 10, 00250 Helsinki,
 puh. (09) 2414 633

HIRVENSALMEN SEUTU
Matti Koppanen, Rauduntie 97, 52520 Syväsmäki, puh. (015) 413 705

IMATRAN SEUTU
Pentti Lallukka, Mellonkatu 41, 55100 Imatra, puh. (05) 436 4129
Kaino Rastas, Karhusuontie 17, 55610 Imatra, puh. (05) 476 1048
Toivo Kuparinen, Linnansuontie 12, 55100 Imatra, puh. (05) 4367 076

JAALAN SEUTU
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Toivo Rontu, Ronnontie 130, 47650 Kimola, puh. (05) 335 646

JOROISTEN SEUTU
Milja ja Armas Komi, Pasalantie 296,79630 Kolma, puh. (017) 573 141
Matti Meskanen, Rajatie 29 A, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 636

JOUTSAN SEUTU
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

JYVÄSKYLÄN SEUTU
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 620 789
Aarne Vaskelainen, Taitoniekantie 1 B 14, 40740 Jyväskylä,
puh. (014) 254 602
Helvi Liljeroos, Valkealammentie 68, 40220 Keskipalokka,
puh. (014) 636 048

KANGASALAN SEUTU
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440

KANGASNIEMEN SEUTU
Taimi Rastas, Kappalaisenkuja 2 A, 51200 Kangasniemi, puh.  (015)  432 191

KARKKILAN SEUTU
Riitta Grönholm, Toivantie 63, 03620 Karkkila, puh. (09) 2254 386

KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04230 Kerava, puh. (09) 2428 741

KOUVOLAN SEUTU
Maila Viinikainen, Tapiontie 11 as 27, 45160 Kouvola, puh.  (05)  3201 494

KUOPION SEUTU
Raimo Naumanen, Rahusentie 9, 70340 Kuopio, puh. (017) 3641 349
Tuija Alatalo, Saturannatie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. (017) 3648 130
Reino Myöhänen, Ruukinpolku, 70910 Vuorela, puh. (017) 4651 143

LAPIN SEUTU
Sirkka Salmi, Alkkulanraitti, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
Bruno Tiainen, Snellmaninkatu 25 as 7, 53100 Lappeenranta,
 puh. (05) 4118 567
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087

MIKKELIN SEUTU
Jaakko Pekkanen, Porrassalmenkatu 45 B, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 363 315
Arto Kurittu, Jääkärinkatu 29 B 18, 50100 Mikkeli, puh. (015) 360 397
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. (015) 214 927
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672

MÄNTYHARJUN SEUTU
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

ORIVEDEN SEUTU
Hilkka Kapli, Valkeajärventie 99, 35500 Korkeakoski, puh. (03) 4726 974

OULUN SEUTU
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Veikko Vanhanen, Lehmipolku 5, 93600 Kuusamo, puh. (08) 8521 388
Helena Sidoroff, Kanavaranta 1 B 18, 90100 Oulu, puh. (08) 374 750,
GSM 050-534 6181

PIEKSÄMÄEN SEUTU
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Lauri Partanen, Kauristie 1, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437
Tenho Loponen, Kirkkotie 2, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 480 237

RIIHIMÄEN SEUTU
Raili Partanen, Uramontie 1 A 6, 11100 Riihimäki, puh. (019) 730 376

SAARIJÄRVEN SEUTU
Markku Säde, Tuomitie 6, 43100 Saarijärvi, puh. (014) 423 108

SAVONLINNAN SEUTU
Marjatta Kasurinen, Ukonmurrontie 254, 58410 Haapakallio, puh.
(015) 252 485

TAMPEREEN SEUTU
Kaino Rastas, Multiojankatu 8 H, 33850 Tampere, puh. (03) 3670 760

TURUN SEUTU
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Eero Sappinen, Keltasirkunpolku 1 ab 56, 20610 Turku,
puh. (02) 2442 229

VAASAN SEUTU
Raili Keskinen, Ilveksentie 2 A, 65350 Vaasa, puh. (06) 3152 865

VANTAAN SEUTU
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426

VARKAUDEN SEUTU
Tuomas Loponen, Teerenkuja 5, 78850 Varkaus, puh. (017) 5561 140

LEHDEN YHDYSHENKILÖT:


