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Kirkkojärvellä 1929.
Jäsken nuorimmaiset vanhimpien sisarien seurassa.

Takana Anna ja Katarina (oik.). Edessä Pentti, Aino ja
Eino (oik.). Pentti Jäsken lähettämän kuvan myötä

leppoisaa kesää kaikille.
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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 kesäkuussa 2000

Tervehdys kesälaitumilta!
“Eihän se iso vika tarvii olla kun se on päässä.” Niin-

hän sitä sanotaan ja usein vielä leikillään.
Leikin asia ei kuitenkaan ole se, että erään tutkimuk-

sen mukaan jo noin viidesosalla alle kymmenvuotiaista
on jonkinlaisia mielenterveysongelmia. Huolestuttavinta
tilanteessa on mielestäni se, että pahimmassa tapauk-
sessa tästä porukasta kasvaa “häirikkösukupolvi”, joka
lieventää ahdistuneisuuttaan kemikaalisin apuvälinein.

Tilanteeseen pitäisi tarttua ajoissa. Jollain keinolla
tulisi löytää syyt, mistä pahoinvointi johtuu sillä kaik-
kea ei voi kuitata “kasvukipuihin”. Toisaalta, kuinka-
han moni osaa kertoa mistä ahdistuneisuus johtuu kos-
ka ei se helppoa ole aikuisenkaan löytää selitystä uupu-
mukseensa ja outoon käyttäytymiseen.

Mielenkiintoista on myös ympäristön suhtautuminen
ihmiseen hänen mielenterveytensä heilahtaessa. Kun
ihminen jää pitkälle sairaslomalle, alkaa ympäristö veik-
kailla syitä. Jos mitään näkyvää (kuten kipsi jalassa
tms.) ei näy, veikataan useimmiten, että syöpähän sillä
on. Jotenkin syöpä tuntuu hyväksyttävämmältä sairau-
delta kuin työuupumus tai mielenterveysongelma.

Nykyajan ihmiset kaipaavat selvästi myös tilaa ym-
pärilleen. Tämä näkyy muun muassa siinä, että monet
mökkivuokraajat ovat joutuneet tekemään melkoisia
remontteja mökkeihinsä saadakseen useampia makuu-
soppeja mahtumaan yhden katon alle. Enää se ei ole-
kaan keski-eurooppalaisten vouhotusta, että jokainen
haluaa nukkua omassa rauhassaan.

Ilmiö näkyy myös asuntomarkkinoilla. Isoista perhe-
asunnoista on kova kysyntä ainakin Mikkelissä. Aiem-
min lapsillakin saattoi olla yksi yhteinen huone, mutta
nyt heidät opetetaan jo pienestä pitäen “oma huone” -
periaatteeseen. Kun sulkee huoneensa oven, saa olla
rauhassa.

Savon Prikaatin komentaja, eversti Hannu Toivonen
kertoi minulle taannoin, että yksi ongelmakohtia varus-

miespalveluksessa on juuri se, että samassa tuvassa
saattaa olla yhdeksän muuta miestä. Enää ei olekaan
turvallista omaa huonetta jossa kuorsata ja piereskellä.
Pitää sopeutua jakamaan tila muiden kanssa. Joillekin
varusmiehille tämä on ollut niin kova paikka, että heil-
le on puhjennut mielenterveysongelmia ja armeija on
pitänyt jopa keskeyttää tämän paineen takia. Yksityi-
syyden menettäminen on paha juttu.

Kamala tilanne on myös Jolon saarella Filippiineillä
oleville panttivangeille. Muun muassa suomalaiset ovat
valittaneet, että pahinta leirillä on, on juuri tämän yksi-
tyisyyden puuttuminen. Pienessä tilassa on kymmeniä
ihmisiä ja edes puska-asioille et pääse yksin vaan mu-
kana on yksi tai kaksi aseistettua sotilasta. Toivotaan
kaikki, että tilanne raukeaa pian ja siepatut turistit pää-
sevät väljempiin vesiin toipumaan kokemastaan.

Muutama muistuksen sana vielä tässä yhteydessä.
Lehden perheuutiset palsta on ilmainen. Aineisto sii-
hen tulee monella tavalla. Osan surunviesteistä poimin
Länsi-Savosta, osan lähettää lehden aktiiviset avusta-
jat ja osa tulee omaisilta suoraan. Samalla tavalla toi-
mii myös onnittelemme-palsta. Mikäli et halua merk-
kipäivääsi julkaistavan siinä, lähetä kirjallinen ilmoi-
tus toimitukseen. Osoitetiedot löytyvät viimeiseltä sivul-
ta.

“Keltaisille sivuille” ehtii vielä. Aineisto oltava toi-
mituksessa kesäkuun loppuun mennessä. Kysehän on
rautulaisten, rautulaisjuuristen tai joten rautulaisuuteen
kytköksissä olevien yrittäjien omasta katalogista. Ilmoi-
tus siinä ei maksa mitään ja lehtinen on jaossa Rautulais-
ten pitäjäjuhlilla Mikkelissä heinäkuussa.

Rentouttavaa kesää ja tapaamme Visulahdessa,
t:
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Rautulaisjuuret kutsuivat Reijo Loposen
“perunaralliin” Karjalan Kannakselle

Joroisissa asuva maatalousyrittäjä Reijo Loponen on suku-
juuriltaan rautulainen, vaikkakin Savossa syntynyt. Hänen van-
hempansa Toimi Juhanpoika ja äiti Sylvi omaa sukua Pulkkanen
ovat lähtöisin Raudun Kaskaalan kylästä, jossa hankkivat
elantonsa maanviljelyksellä.

Vanhempien kertomukset Karjalan oloista ja siellä sijaitse-
vista viljavista peltovainioista herätti pojassa karjalaisen veren
kiertämään siinä määrin, että Reijo Loponen kävi useita kerto-
ja katsastamassa vanhempiensa synnyinseutuja ja siellä ennen
kaikkea ihailemassa mahtavia peltoja, jotka saattaisivat aina-
kin Reijon näkövinkkelistä katsottuna olla tuottavia maatalous-
yrittäjälle.

Karjalainen maataloushenki nou-
si miehen pintaan kertaheitolla kun
hän huomasi lehti-ilmoituksen, jos-
sa haettiin viljelijöitä Virolahdella
sijaitsevalla Harjun kurssikeskuk-
sessa alkavalle puolivuotta kestäväl-
le lähialueviljelijäkurssille. Kurssin
tarkoituksena oli kehittää tavoitteet
oman viljelmän perustamiseen Kar-
jalan kannakselle. Puolet kurssista
oli tarkoitus toteuttaa yhdessä Vii-
purissa toimivan venäläisen Maa-
talousoppilaitoksen kanssa. Kurssi-
maksu oli tuhat markkaa henkilöl-
tä. Muun rahoituksen hoiti Suomen
opetushallitus EU:n tukemana.

Reijo Loponen hyväksyttiin tuol-
le kurssille muiden 14 hakijan kans-
sa. Loppujen lopuksi tositarkoituk-
sella kyseiselle kurssilel osallistui
kahdeksan suomalaista Loponen
mukaan luettuna.

Vaiheikas
“potturalli”

Annetaanpa Reijo Loposen kertoa
omat näkemyksensä vaiherikkaasta
kurssista, jossa toteutettiin ohjattua
perunanviljelystä Karjalan kannak-
sella Viipurin lähistöllä.

- Harjun oppimiskeskuksessa saa-

dun ensiopin jälkeen siirryimme
käytännön harjoitteluun, toisin sa-
noen läksimme Viipuriin siemen-
perunat ja lannoitteet mukanamme.
Tarkoituksena oli aloittaa ennak-
koon sovittu yhteistyö Viipurin maa-
talousoppilaitoksen kanssa. Harjun
oppilaitoksen toimesta haetut lupa-
asiat yhteistyön aloittamiseksi kai-
kilta osiltaan piti olla kunnossa.

Valitettavasti venäläisen virkaval-
lan mielestä luvat eivät heitä tyy-
dyttäneet.

- Ensimmäinen vastoinkäyminen
kohtasi jo Venäjän tullissa. Siemen-
perunat lannoitteineen seisoivat kol-
me vuorokautta tullin takavarikos-
sa. Tulli ei hyväksynyt hankittua
kuljetuslupaa. Pelastajaksi tuli Vii-
purin ammattioppilaitoksen vara-
johtaja, joka sai puhuttua tullin
mimelen muuttumaan, maksamalla
1200 markkaa tullausrahaa.

Seuraava kompastuskivi oli Vii-
purin maatalousoppilaitos, josta ei
löytynytkään sopivaa kasvualustaa
suomalaisten siemenperunoille en-
nakkosopimuksesta huolimatta. Va-
ratuista pelloista viranomaiset oli-
vat löytäneet perunan juuristoa
tuhoavaa peruna-ankerioista.

- Tämän jälkeen “työmaa” joudut-
tiin siirtämään Viipuri-Pietari tien
toiselle puolelle toimivaan Karjala-
sovhoosiin, josta saatiin vuokra-
maata suomalaisille siemenperu-
noille.

- Kun sitten vihoviimein päästiin
istutustöihin, tuli ongelmaksi sie-
menien liikaitoisuus. Sopivaa kylvö-
konetta jouduimme etsimään, suo-

Venäläisiä yhteistyökumppaneita perunannostossa vuonna 1998.
Kuva: Reijo Loponen
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malaisittain sanottuna “kissojen ja
koirien kanssa”, Loponen kertoo.

Torjunta-aine
salakuljetettiin

Kun vihdoin viimein oli siemen-
perunat saatu kasvualustalleen, oli
seuraava vaihe rikkaruohojen tor-
junta.

- Suojeluaineet olimme varmuu-
den vuoksi kuljettanet Suomesta
salakuljetuksena läpi Venäjän tullin,
syystä että naapuri ei ymmärrä mei-
dän aineita käytettäväksi perunan
tuholaisten torjuntaan, kertoo Lopo-
nen.

Suojeluaineiden levityksessä tuli
kuitenkin ongelma eteen, sillä levi-

tysruiskuun tarvittava vesi joudut-
tiin hakemaan noin kolmen kilomet-
rin päästä kaupungin vesipostista.

- Kun perunat olivat maassa, teim-
me tilan kanssa sopimuksen kasvu-
alueen vartioinnissa kasvun aikana.
Myös sopimus sadon markkinoin-
nista sovittiin. Meidän tavoitteena
oli tuottaa viljelmällä taloudellista
tulosta, mutta toisin kävi. Jos kas-
vun aikana satoa hävisi vartio-
miesten “huomaamatta” pellosta.
Noston aikaan, kun suomalaisia ei
ollut vartiovuorossa, kulki sato ohi
vaa’an, joka luonnollisesti pienenti
toivottua tulosta. Loppuselvitykses-
säkin kävi niin, että sopimuksista
huolimatta perunasadosta saatuja
rahoja emme saaneet, Loponen har-

mittelee.
Ensi kokemuksesta huolimatta

Reijo Loposen mieli palaa Karjalan
peltojen tarjoamiin mahdollisuuk-
siin.

- Ensiksi on saatava naapurissa
asuva kansa ymmärtämään yhteis-
työn merkitys ja uskomaan isän-
maan rehellisyyteen. Rehellisyyden
kautta päästään yhteistyöhön, joka
varmasti tuottaa kumpaakin maata
tyydyttävään tulokseen vaikkapa
perunanviljelyksessä, näin arvelee
rautulaista verta suonissaan kierrat-
tävä Reijo Loponen joka viljelee
Joroisissa omaa perunapeltoaan.

Tenho Loponen
(myös rautulainen - ei

sukua Reijolle)

Karjalan Liitto - itsenäisten ja itsepäisten
karjalaisten taistelujärjestö 60 vuotta

Siirtokarjalaisten edunvalvonta-
järjestöksi heti talvisodan päätyttyä
perustettu Karjalan Liitto täytti huh-
tikuussa 60 vuotta.

- Kun Karjala menetettiin Mos-
kovan rauhassa, alkoivat karjalai-
set johtomiehet suunnitella välittö-
mästi oman karjalaisen keskusjär-
jestön perustamista ajamaan yhtei-
siä asioita, kertoo valtioneuvos Jo-
hannes Virolainen.

- Erityisen aktiivisia olivat Kan-
neljärven kansanopiston johtaja,
Karjala-lehden päätoimittajana ja
ministerinäkin toiminut kansanedus-
taja Erkki Paavolainen ja kansan-
edustaja Emil Luukka, hän muis-
telee.

Liiton tehtävät ovat vuosikym-
menten myötä painottuneet edunval-
vonnasta kulttuurin saralle.

- Toki Karjalan kysymyksen hoi-
taminen on yhtenä edunvalvontateh-
tävistä edelleen jäljellä, kertoo toi-
minnanjohtaja Helena Valta.

Liitto koostuu tänään 482 jäsen-
seurasta, joissa toimii 53 000
henkilöjäsentä. Eli myös Rautulais-
ten pitäjäseura ry:n jäsen on auto-
maattisesti liiton jäsen. Kolmannes
jäsenistöstä on sodan jälkeen syn-
tyneitä.

- Jäsenmäärä on pysynyt viime
vuosikymmenen liki ennallaan: sitä
mukaa kun sijoituskuntiin perustet-
tuja pieniä karjalaisseuroja on hiipu-
nut, on toisaalta sukuseuroja perus-
tettu tiuhaan tahtiin ja niihin on liit-
tynyt paljon toisen polven karjalai-
sia, mainitsee Valta.

Karjalan Liiton uudet henkilö-
jäsenet ovat päätyneet liiton harras-
tusten piiriin paitsi sukujuuriensa
etsijöinä myös erityisesti karjalais-
ten perinteiden, esimerkiksi käsitöi-
den ja ruokaperinteen tai kansan-
tanssin harrastajina. Lisäksi viimei-
sen 10 vuoden aikana kotiseutu-
matkat luovutettuun Karjalaan ovat
vetäneet isovanhempien seuraksi

retkille myös kolmannen polven kar-
jalaisia.

- Jäsenkuntaan on liittynyt myös
tuhansia ei-karjalaisia. Heitä liittoon
on tullut puolison tai ysätäväpiirin
houkuttamana, Valta kertoo.

Koottu eri
puolueista

Liittoa ovat 60 vuotta luotsanneet
kolmesta suurimmasta puolueesta
valitut edustajat. Tällä hetkellä liit-
toa johtaa keskustan kansanedusta-
ja Markku Laukkanen, vara-
puheenjohtajina toimivat kansan-
edustaja Hanna Markkula-Kivi-
silta (kok.) ja Sulo Maanonen
(sd.). Valtuustoa johtaa Pertti Vii-
nanen (sd.) ja kansanedustaja Kat-
ri Komi (kesk.) sekä Irja Tulonen
(kok.).

Virolainen pitää onnistuneena rat-
kaisua, jossa koottiin eri puolueiden
edustajat “saman katon alle”.
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- Toiminnassa koko ajan mukana
olleena pidän erittäin tärkeänä, että
Karjalan Liitto on kaikkien karja-
laisten yhteinen. Tässä pyrkimyk-
sessä on ilmeisesti onnistuttu, sillä
kuusikymmenvuotisen toiminnan
aikana ei liitolle ole perustettu kil-
pailevaa rinnakkaisjärjestöä jollai-
nen on lähes jokaisella muulla alal-
la, Virolainen muistuttaa.

Ensimmäiset
Pro Carelia -ansio-
merkit jaettiin
huhtikuussa

Karjalan Liiton ensimmäiset
Pro Carelia -ansiomerkit myön-
nettiin huhtikuussa presidentti
Martti Ahtisaarelle, kirjailija
Laila Hietamiehelle sekä eri-
koistoimittaja, yhteiskuntatietei-
den maisteri Risto Arki-
miehelle.

Ahtisaarelle merkki myönnet-
tiin tunnustukseksi Karjalan ky-
symyksen esilläpitämisestä, Hie-
tamiehelle Karjalan ja karjalais-
ten vaiheiden käsittelystä tuotan-
nossaan sekä Arkimiehelle Kar-
jalan ja Karjalan kysymyksen
monipuolisesta käsittelystä toi-
mitustyössä.

Pro Carelia voidaan myöntää
Karjalan Liiton ulkopuoliselle
henkilölle Karjalan hyväksi suo-
ritetusta työstä.

Karjalan kotiseutumatkailun
10-vuotisjuhlamatka

Käkisalmeen ja Rautuun 4.-6.8.2000
AUTO 5
klo 5.30 Varkaus, Matkahuolto
6.00 Joroinen, Matkahuolto

HINTA 1095,- / hlö
6.20 Juva Vehmaankaari
7.00 Mikkeli, lääninhallitus
8.30 Lappeenranta, rautatieasema
12.00 Viipuri

AUTO 6
5.20 Pieksämäki, keskusliikenne-
asema
6.15 Kangasniemi, linja-autoasema
7.00 Mikkeli, Maaherrankatu 5
8.30 Lappeenranta, rautatieasema
12.00 Viipuri

AUTO 7
7.30 Mäntyharju, linja-autoasema
8.45 Kouvola, Matkahuolto
10.00 Vaalimaa
12.00 Viipuri

Kaikkien bussien aikataulut Viipuris-
ta eteenpäin samat

4.8. klo 13.00 matka jatkuu
Viipurista Raudun kautta
Kiviniemeen
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.  Juhla-
puhe Karjalan Liiton puheenjohtaja
Markku Laukkanen. 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
Porrassalmenkatu 21, Mikkeli

puh. (015) 321 500

Rautuseura lähtee kotipoluille 4.-6.8.2000

5.8 tapaamme myös ystävät Käkisalmen
linnan pihassa järjestettävässä Karjalan
matkailun 10-vuotisjuhlassa.
Lähdöt Helsingistä ja Lahdesta

HINTA 870,- / hlö
Lisätiedot ja ilmoittautumiset:
Marja Johansson puh. (09) 8233 032, 040-
5778 064
Osmo Valkonen puh. (09) 2428 741, 040-5920 507p.s. Bengtskärin matka toteutunee elokuussa kun kevätmyrskyt ovat laantuneet.

Asiasta ilmoitetaan rautuseuralaisia jäsenkirjeellä.
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Markku Paksu sai virallisen vaakunan
hitellä kuvio tai kuva joka tarkoit-
taisi suoraan paksua. Kuitenkin jos-
takin löytyi paalu, jota oli mahdol-
lista leventää niin paljon kuin mah-
dollista. Toki siinäkin oli vaaransa,
sillä mikäli paalu olisi ollut liian le-
veä, olisi muodostunut heraldinen il-
maisu pielet, kertoo Kurittu.

Koko vaakunan ajatusperiaat-
teissa tuli olla Karjala niin paljon
ja tunteellisesti kuin mahdollista.
Kurittu kertoo, että vaakunan värit
hahmottuivat siitä ajatuksesta.

- Karjalan vaakunavärit ovat pu-
nainen, kulta ja hopea, ei puna-mus-
ta kuten yleisesti kuvitellaan. Ne
värit kuuluvat maakuntaväreihin ja
esim. isännänviireihin, hän selven-
tää.

- Jossain vaiheessa syntyi josta-
kin ajatus asettaa Kultainen Karja-

la kuvion taustalle eli vähän niin-
kuin menneisyyteen. Tuossa vai-
heessa vaakuna ei ollut mitenkään
valmis.

Kuitenkin vaakuna “uinui” nyt jo-
pa puolitoista vuotta etsien lisää ai-
hetta itseensä. Paalulle oli siis ase-
teltava vielä jotain, mutta mitä?
Paalulle mietittiin ja tarjottiin lähes-
tulkoon kaikkea esineistöä.

- Siihen olisi symbolisesti käynyt
yksi, kaksi tai kolme viljatähkää,
apiloita, merkuriuksen sauva tai
muuta sellaista Markkuun ja hänen
sukuunsa liittyvää. Kuitenkin viljan-
tähkä on heraldisesti “vanha vitsi”,
apila ei käynyt ja merkuriuksen sau-
va ei muuten ollut käypä. Vaakuna
oli siis pöydällä tai Markun jääkaa-
pin ovessa katseltavana ja nimen-
omaan mietittävänä kauan.

Viimein löytyi
koivunlehdet

Viimein vaakunaan löytyi viime
joulun aikoihin koivunlehdet. Se rat-
kaisi koko ongelman. Aluksi koivun
lehdet olivat asetettuna 1+2, joka

näyttikin erinomaiselta. Kui-
tenkin koivunlehdet siirtyi-

vät päällekkäin siinä vai-
heessa kun vaakunan

suunnittelija Arto Ku-
rittu kysyi heraldiik-

koveljeltään SHS:n
lausuntotoimikun-
nan jäseneltä Harri
Rantaselta varmis-
tusta vaakunan hy-
väksyttäväksi tule-
misesta.

- Tässä vaihees-
sa työnä oli vain
vaakunan toteutta-
minen ja Markun
lopullinen hyväk-

syntä.
Tammikuun lopulla 2000

vaakuna oli valmis ja lähti hyväk-

Suomen Heraldinen Seura merkit-
si 6. huhtikuuta 2000 rekisteriinsä
vaakunan, jonka omistaa Markku
Paksu. Vaakuna on nk. täydellinen
sisältäen kaikki vaakunan elemen-
tit: kilpi, kypärä, lakipunos, kypärä-
peite sekä kypäräkoristeet. Vaaku-
nan numero on Heraldisen Seuran
rekisterissä merkitty numerolla 974.

Vaakunaselitys kuuluu seuraavas-
ti: Kultaisella kilvellä puninen paa-
lu, jossa kolme hopeista koivun-
lehteä. Pistokypärä. Kypäräpeite
punainen, vuoripuoli kultaa; lakipu-
nos kultaa ja punaista. Kypäräko-
risteena punaiset kotkansiivet.

Vaakunan tekijä, Arto Kurittu
perustelee vaakuna-aihetta seuraa-
vasti: “Kilpeen on kuvattu heraldi-
seen merkistöön kuuluva paalu, joka
on tavallisuudesta poiketen hyvin le-
veä (siis PAKSU). Paalun takana on
Kultainen Karjala. Siis Vaakunan
omistajan kaiken takana Rakkaissa
muistoissa ja tunteissa oleva Kar-
jala. Paalulle asetettu Raudun Leini-
kylän järven rannalla kasvavan koi-
vun kolme lehteä.”

- Karjalan maaperällä kasva-
vaa koivua ei Markku vie-
lä saanut, mutta sen koi-
vun lehdet hän sai
vaakunaansa, Kurittu
sanoo.

Vaakunan
tehovaiheita

Ensimmäinen
versio vaakunas-
ta syntyi varmas-
ti jo kaksi vuotta
sitten. Heraldi-
sesti vaakuna sai-
si olla nk. puhu-
va, eli vaakunas-
sa saisi olla mah-
dollisesti aina sukuni-
mi kuvattuna.

- Alkuun oli todella hankalaa ke-
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syttäväksi.
- Suomen Heraldinen Seura toi-

voo, että vaakunasta lähetettäisiin
paksulle pahville liimattu kuva tai
värivalokopio vaakunasta sekä ano-
mus rekisteröintiä varten. Anomuk-
sessa kysytään mm. vaakunan käyt-
töoikeutta, vaakunanomistajan ni-
meä syntymäpaikkoineen ja ai-
koineen (rekisteriin nimetään taval-
lisesti yksi henkilö, joka vaakunan
omistaa), heraldista selitystä sekä
perusteluja kuvan aiheeseen. Myös
vaakunan suunnittelijan ja piirtäjän
nimi näkyvät lomakkeessa, listaa
Kurittu.

Viimein huhtikuussa Suomen He-
raldisen Seuran lausuntotoimikunta
piti kokouksensa ja hyväksyi vaa-
kunan rekisteriinsä heraldisesti pä-
tevänä.

Arto Kuritun viides
virallinen vaakuna

Vaakunan suunnitteli, piirsi ja to-
teutti Rautulaisten pitäjäseuran hal-
lituksen jäsen Arto Kurittu. Tämä
vaakuna oli Arton viides virallinen
ja täydellinen vaakuna joka “meni
läpi”. Todettakoon, että samassa
“rytäkässä” meni myös läpi Arto
Kuritun suunnittelema vaakuna
Aarne Pusalle, joka on mm. Mik-
kelin karjalaisten hallituksen jäsen.

Artohan hyväksyttiin Suomen
Heraldiseen Seuraan varsinaiseksi

jäseneksi vuonna 1998. Vuotta myö-
hemmin hänen erikoisalueeksi seu-
rassa tuli kunnimerkkiasiantun-
tijuus. Kuitenkin kunniamerkkien
lisäksi vaakunaheraldiikka tuntuu
olevan hänen sydäntään lähellä.

Vaakunoiden tekeminen vaatii
täydellistä heraldista tuntemista ja
sen sääntöjen tietämistä. Kuitenkin
Arton mielestä kekseliäisyys, vapaa
luova-ajattelu, oivaltaminen, sym-
boli-ajattelu sekä inspiraatio on ol-
tava kohdallaan muuten vaakuna ei
synny.

- Tietysti henkilö jolle vaakunaa
tehdään, täytyy olla tekijälleen hy-
vin tuttu ja tiedetty. Kun vaakunaa
ryhdytään suunnittelemaan täytyisi
yleensä varata paljon aikaa ajatus-
ten kehittelyyn.

- Kun vaakuna syntyy täytyisi
myös muistaa, että vaakuna on sit-
ten ikuinen, joten aihetta ja vaaku-
naa täytyy “maistella” niin kauan,
että se viimein todellakin miellyttää.

Arto pitää taas mielestään hyvinä
ratkaisuja, jotka syntyvät nopealla
ja voimakkaalla mielijohteella. Ta-
vallisesti näin on käynyt monen
suunnittelun kanssa, koska toimeli-
aisuus voittaa liian pitkälle mietityn
idean. Eräskin vaakuna syntyi Ar-
tolta yhden illan tuotoksena. Mitä
tulee piirtämistaitoon, se ei Arton
mielestä ole hänen lajinsa. Tähän
mennessä tulleet vaakunat ovat
kaikki tehty nk. kollaasi-tekniikalla

(eli leikkaa ja liimaa idealla). Piir-
tämistä ja maalamista Arto toivoo
joskus lisää oppivansa.

Vaakuna jopa naapurin
kissalle - harjoituksena

Artoa voidaan pitää jo ihan hy-
vänä tekijänä, koska yhtään rekis-
terötäväksi menevää vaakunaa ei ole
“hyllytetty”. Lisäksi hänellä on pöy-
tälaatikossa ainakin sata vaakunaa
eri henkilöille ja tapauksille, onpa
vaakuna tehty jopa naapurin kissal-
lekin. Lisäksi Arto on jatkuvasti
yhteydessä heraldiikko ystäväänsä
Harri Rantaseen. Harrille Arto on
lähettänyt aina silloin tällöin pöy-
tälaatikkoversioitaan nopeaan ar-
vosteluun ja tekeleet ovatkin pää-
sääntöisesti olleet kai ihan hyviä.

- Jos joku Rautulaisista nyt halu-
aisi oman vaakunan, sen tekeminen
ei ole ylivoimaista. Vaakunan teke-
minen on itse asiassa hyvinkin suo-
siteltavaa suvun identiteetin vahvis-
tajana. Vaakunan voi rekisteröidä
myös yhdelle henkilölle, jolloin ei
tarvita koko suvun 300 henkilön hy-
väksyntää.

Vaakunoiden suunnittelussa ja
kehittelyssä Arto tarjoaa erittäin
mielellään apua ja ohjaa oikeille
urille. Arto voi jopa toteuttaakin
vaakunan tai ohjata vaakunan teke-
misessä todellisille oikeille ammat-
tilaisille.

Raudun Potkelankylän Vanhaset
kokoontuivat Helsingissä

Erkki Vanhanen  vietti 80-
vuotispäiviä 8. huhtikuuta Helsin-
gin Mellunmäessä ja hän oli kutsu-
nut koko suvun yhteiseen sukuta-
paamiseen. Erkki on syntynyt Rau-
dun Potkelankylässä ja hän on Van-
hasten sisaruksista vanhin elossa
oleva jäsen.

Iloiseksi sukutapaamiseksi tarkoi-

tetun juhlan tunnelmaa latisti samal-
la viikolla sattuneet kahden veljen
pojan, Tuomon ja Pentin kuole-
mantapaukset. Ennen juhlan alkua
Erkki kertoi heidän elämänvaiheis-
taan ja vietettiin hiljainen hetki hei-
dän muistolleen. Tunnelmaa varjosti
myös suvun kahden vanhimman jä-
senen vakavat sairastumiset.

Juhlan aluksi Erkki toivotti kaik-
ki sukulaiset lapsineen tervetulleik-
si ja oli iloinen, että näinkin runsaas-
ti oli väkeä paikalla. Erkki kertoi
aluksi muisteloita lapsuudestaan
(vuodesta 1924 alkaen).

- Vaikka oli puutteita ja köyhyyt-
tä, oltiin siitä huolimatta onnellisia
- ei ollut nykyisiä viettelyksiäkään,
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hän totesi.
Lopuksi Erkki kuvaili lyhyesti

maailmalle menoaan. Tämän jäl-
keen Erkin poika, Veli, piti kauniin
ja lämpimän puheen, jossa hän ker-
toi isästään.

Päivää vietetiin seurustellen ja
laulellen. Laulua esittivät Raili
Lameranta yksin ja yhdessä äitin-
sä Tyyne Viljakaisen kanssa sekä

Anna-Liisa ja Tapio Markkunen
(Anna-Liisa on Ville Vanhasen ty-
tär). Suvun pienimmille oli järjes-
tetty lisäksi omaa ohjelmaa. Päivän
ohjelmaan kuuluivat luonnollisesti
ruokailu ja kahvittelu.

Tapaamisessa oli sukua koolla
noin 50 henkeä. Lopuksi Erkki kiit-
ti kaikkia ja kehotti serkkuja ja muu-
takin sukua pitämään yhteyttä toi-

siinsa ja pitämään huolta toisistaan,
vaikka ovatkin hajaantuneet Suo-
men lisäksi Amerikkaan, Saksaan ja
Ruotsiin. Hän kehotti lisäksi täyden-
tämään ja korjaamaan tehtyä suku-
selvitystä.

Juhlan päätteeksi laulettiin yhdes-
sä Karjalaisten laulu.

Tyyne Viljakainen
o.s. Vanhanen

Pietiäisten sukuseuran
vaakuna julkistettiin

Pietiäisten sukuseura on perustet-
tu 25.12.1999. Sukuseuran sääntö-
jä valmistellaan parhaillaan ja tule-
vaa toimintaa harkitaan. Seuralla on
kuitenkin jo oma vaakuna. Sen on
suunnitellut mikkeliläinen Antti
Auriola.

Suomen Heraldinen seura on hy-
väksynyt vaakunan 6.4.2000 ja se
on merkitty rekisteriin numerolla
969.

Vaakunaselitys kuuluu seuraavas-
ti: vihreällä kilvellä kaksi pystyyn-
noussutta porsasta selätysten sekä
kuusikoroinen lakio, kaikki kultaa.
Pistokypärä. Kypäräpeite vihreä,
vuoripuoli kultaa; lakipunos kultaa
ja vihreää. Kypäränkoristeena kul-
tainen merkuriuksensauva.

Sukuseuran puheenjohtajana toi-
mii Ilkka Pietiäinen (os. Sairilantie
46, 50180 Mikkeli).

Rautulaisten kesäjuhlat
Mikkelin Visulahdessa

8.-9.7.2000
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Rautulaisjuurinen “Joroisten härkä”
Jukka Hentunen sai nimikkohärän

Suomelle jääkiekon maail-
manmestaruuskisoista prons-
simitalia hankkimassa ollut
maajoukkuemies Jukka Hen-
tunen (26) sai Joroisten kun-
nalta ja paikallisilta yrittäjiltä
toukokuussa lahjaksi elävän
härän, vantteran sonnivasi-
kan. Sen nimi on lyhyesti On-
ni. Tällaista onnea ei Hentu-
nen osannnut kuitenkaan
odottaa.

Joroisten häräksi maailmalla ni-
metty Jukka Hentunen on eniten ih-
meissään siksi, että Joroisten liikun-
tatalon saliin kannetaan elävä här-
kä. Hentunen haroo niskaansa, kun
vähän yli kuukauden ikäinen Onni-
sonni katsoo kiekkomestaria silmiin.
Härkämiehet silmäilevät toisiaan
ihmetellen ja kummastellen.

- Jotakin huhupuhetta kuulin tuos-
sa automatkalla tänne tullessani,
mutta en minä niihin kyläpuheisiin
uskonut. Kyllä pelikaverit varmas-
ti pääsevät siitä jotain lohkomaan.
Aikamoinen yllätys, myönsi Hentu-
nen päätään pyöritellen.

Oman nimikkohärän lahjoitta-
minen sopii sekä Hentuselle että
Joroisten kunnalle. Mies on horos-

Joroisten härkä Jukka Hentunen kohtasi toisen Joroisten härän, Onnin.
Kuva: Jussi Miettinen/Joroisten lehti

koopiltaan härkä ja härkä koristaa
Joroisten kunnan vaakunaa. Omaa
lempinimeään Hentunen ei pane
pahakseen.

- Oikeastaan se on keksitty jo neljä
vuotta sitten. Pietarin kisojen myö-
tä se vain pullahti enemmän julki-
suuteen, naurahtaa kiekkomies.

Onni-härkä ei kuitenkaan seuraa
ensi kaudeksi Hämeenlinnasta Joke-
ripaitaan siirtyvää Hentusta Helsin-

kiin. Onni jää asumaan Joroisiin,
jossa isäntä lupasi käydä sitä kat-
somassa aina kun jäältä pääsee.

Jukka Hentunen on rautulaisjuuri-
nen äitinsä Lahja Hentusen (o.s.
Ihalainen) kautta. Hän on Raudun
Mäkrältä.

Teksti:  Kari-Pekka Issakainen
Savon Sanomat 24.5.2000

(muokannut Jaana Anttonen)

Vuosituhannen ensimmäiset Rautulaisten
juhlat heinäkuussa Visulahdessa

Jo toinen kesä on tulossa sen jäl-
keen kun juhlimme 50-vuotiasta
pitäjäseuraamme. Kesän myötä
olemme taas kokoontumassa rautu-
laisten toistuvaan ja odotettuun ta-
pahtumaan. Tällä kertaa tilaisuus

pidetään Visulahden matkailu-
keskuksessa, aivan Mikkelin liepeil-
lä 8 - 9.7.

Ohjelma noudattelee jo tutuksi
tullutta muotoa; lauantaina on
ohjelmallinen iltajuhla Visulahdes-

sa, sunnuntaiaamuna Jumalanpal-
velus ja seppeleenlasku haudoille, ja
sen jälkeen päiväjuhla Visulahdessa.

Toukokuun loppupuolella pidetys-
sä pitäjäseuran hallituksen kokouk-
sessa muistelimme parin vuoden
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takaista kesäjuhlaamme, minkä
päätapahtumapaikkana oli Mikaeli-
talo. Oli kaunis ilma, oli paljon ih-
misiä, vilkasta puhetta, iloisia tun-
teita ja jälleennäkemistä, mutta
myös yllättäviä poissaoloja ja tut-
tujen kasvojen etsimistä väen jou-
kosta. Mieliin painuvaa oli erityi-
sesti suuri osallistujajoukko; Mika-
elin iso sali oli aivan täysi, käytä-
villäkin oli kuulijoita. Ja väliajoilla
talon tiloissa oli sellainen puheen-
sorina ja välitön tunnelma, että tus-
kin muut kuin vilkkaat karjalan lap-
set olisivat saaneet sellaista aikaan.

Paljon nähtävää
ja koettavaa

Tällä kertaa puitteet ovat vähän
pienemmät, mutta Visulahdessa
olemme olleet ennenkin, toistakym-
mentä vuotta sitten. Paikka on hyvä;
on ravintola- ja yöpymispaikat lä-
hellä. On tilaa ihmisille, pysäköin-
titilaa autoille ja nähtävää ja koetta-
vaa monenlaista. Mutta ennen kaik-

kea, voimme varmasti taas todeta
monta kertaa että, “Ai siekii tulit,
no mitä kuuluu?”.

Karjalainen väki kaipaa kosketus-
ta entisiin aikoihin. Kaipaa koske-
tusta niihin tunnelmiin ja tunteisiin,
mitkä kumpuavat vain karjalaisen
ihmisen olemuksesta; herkkyydestä
ja välittömyydestä, toisen ihmisen
empaattisesta vaistoamisesta ja hy-
väksymisestä. Nämä ovat ominai-
suuksia, joita meidän pitäisi vaalia
ja pitää yllä ja vielä niitä rohkaista
ja kasvattaa.

Me karjalaiset osaamme iloita
yhdessä ollessamme ja ellei ole mui-
ta, yksinkin. Ja vastuksien tullessa
osaamme myös jakaa murheitam-
me ja ottaa niitä myös toisilta kan-
nettavaksemme. Sanotaan että, “Si-
peria opettaa”. Meidän karjalaisten
“Siperia” on varmasti ollut sieltä
rakkailta synnyinseuduilta lähtö,
suuren väkivallan edessä. Sitä on
vaikea sanoa, olisiko joku muu Suo-
men heimoista kestänyt sen parem-
min tai huonommin, mutta minusta

tuntuu siltä, että tämä itäisen ihmi-
sen luonteen välittömyys, usko pa-
rempaan huomiseen ja tietynlainen
“lapsenomaisuus” ovat olleet se
pohja mille on rakennettu ne monet
hirsimökit ensimmäisiksi asuin-
sijoiksi. Sitten myöhemmin jo vä-
hän isompikin tupa kammareineen,
navetta omille peruksilleen, saatu
sähköt ja puimakoneet ja eletty kuin
elettykin eteenpäin. Viety maidot
meijeriin ja käyty kylässä, nimi-
päivät ja hautajaiset. On löydetty
uudet naapurit ja ystävät ja vähitel-
len, vähitellen ovat juuret työntyneet
uuteen kotiseutuun ja sen maape-
rään.

Nyt olemme tässä. Kesäinen ta-
paaminen tulossa ja toivon mukaan
niitä on vielä rautulaisten ja karja-
laisten keskuudessa pitkälti eteen-
päin tällä alkaneella vuosituhannel-
la. Toivottavasti löydämme uusia
voimia ja keinoja virittää virsiäm-
me, niin näissä juhlissamme kuin
kaikissa toimissamme.

Antsu

Tuuha siekii - joha mie oon
Kesä 2000 on vuorovaikutuksen

aikaa Helsingissä, Mikkelissä, mis-
sä vain. Eteemme on avautunut uusi
vuosituhat kiinnostavin ja toteutu-
mistaan odottavin mahdollisuuksin.
Jos onkinkin totta, että elämää on
elettävä eteenpäin, vaikka siitä on
tietoa ja osittain ymmärrystäkin
vain taaksepäin, on erä tekijä, josta
meillä on yllin kyllin tuntemusta jo
vastaisen varalle. Tämä toimija on
ihminen itse. Siki kaikki hänen his-
toriaansa liittyvä palvelee myös hä-
nen tulevaisuuttaan.

Suurten linjanvetojen lisäksi ja
niiden tulkitsemiseksi on ensiarvoi-
sen tärkeää kaikki lähitutkimus ja
täsmätiedon kerääminen. Sen otol-
lisin aika on silloin, kun hetki on
vielä käsillä: tapahtumien omakoh-
taiset kokijat, näkijät ja muistajat

elävät hyvissä voimin. Nauhaan
tallentuu ajankohtaan kuuluva tapa
puhua ja ilmaista asioita kunkin
omin kielimurtein, sävyin, vivahtein
ja painotuksin. Kielikuvat piirteis-
tävät aikalaisia siinä kuin kameran
otokset.

Aitouden lähteille ehtii vain hän,
joka ei ole myöhässä. Rakenteen saa
paikoilleen ja pitäväksi hän, jolla on
harrastusta ja harjaantunutta osaa-
mista antaa aineiston järjestyä koh-
dilleen, täydentää toistaan ja korja-
ta itseään. Virheitä ei tarvitse ka-
vahtaa. Siinä missä ne eivät ole osa
totuutta, ne ovat todellisuutta ja
kuuluvat elämään, meihin, jotka on-
neksemme olemme koko ajan kes-
ken. Näemme asioita klassisen luo-
lavertauksen tapaan “seinällä liik-
kuvina varjoina” tai “kuin kuvasti-

messa”, Paavalin kauniin tunnus-
tuksen tapaan. Tehty työ on tarjona
sen hyödyntäjille, siitä iloitseville,
sen tilkitsijöille, täydentäjille ja
arvioijille. On viisaampaa lyödä vii-
si talentiaan yhteiseen ota tai jätä -
vaihetuspöytään kuin pitää aino-
kaista leiviskää omana tietona,
omassa kätkössään.

Tarvitsemme vuorovaikutusta,
vuoropuhetta. Elämä on rikasta sitä
mukaa kuin annamme toisillemme
ja saamme toisiltamme. Sukupolvi-
en ketjussa se merkitsee kulttuurilli-
sen perinnön ja perinteen siirtymis-
tä ja luontevaa siirtämistä meitä
seuraaville.

Serkkuja löytämässä
“Kaikkii se sakemanni keksii”,
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sano Äyräpään äijä apinaa Vii-
puris.

Synnyimme yhteyksiin. Meillä on
vanhempamme, läheiset ihmisem-
me, suvun ja heimon jäsenet, kan-
salaisuus. Kuulumme ihmiskunnan
perheeseen. Tämä planeetta on ko-
timme, sen tulevaisuus meidän tule-
vaisuuttamme. Kuulumme kosmi-
siin yhteyksiin. Tiedämme kaikke-
uden suunnattomista mittasuhteista
aina vähän enemmän. Olemme tun-
keutuneet myös syvälle mikromaail-
man salaisuuksiin. Uusin tekniikka,
sen tietoliikennesovellutukset ja ete-
neminen lääketieteen sektoreilla pe-
rustuu mm. kvantteihin ja viruksiin,
niiden säännönmukaisten toiminto-
jen tuntemukseen ja poikkeamien
huomioon ottamiseen.

Oma nimi, oma lupa

“Ei uskojs pienen, kui lustii on
suuren”, sano Monnon Mari kohvil
Rauvuus.

Kristillisessä katsannossa olemme
itseämme suuremman varassa. Eikä
merkityksemme ja arvomme ihmi-
sinä riipu asemastamme yhteisyy-
den verkostossa, lahjojemme mää-
rästä tai elinkaaremme mitasta. Jo-
kaisen ihmisen arvo ylittää kaikki
maiset suureemme.

Jokainen on korvaamaton omana
itsenään, omalla paikallaan, omas-
sa kutsumuksessaan. Tässä valos-
sa jokainen nimi ja nimen kantaja
on etsimisen, löytämisen, mainitse-
misen ja kunnioittavan mietiske-
lymme kohde. Pyhässä kasteessa
saatuna “nomen est omen”, nimi on
enne, optio, se antaa kansalaisuu-
den niin ajalliseen kuin iäiseen isän-
maahan. Meille jopa täydessä tunte-
mattomuudessaankin se on suuri
rakkauskertomus, sillä se on kerto-
mus rakastettuna olemisesta, unoh-
tumaton elämäntarina, olemme Ju-
malan muistissa.

Muistot ovat ominta aluettamme,
yksityisintä. Silti toiselta saadut
viritteet voivat olla tärkeitä palaut-

tajia. Ne hakevat meidät todellisuu-
teen josta olemme irtautumassa.
Saamme kuin takaisin jotakin
olellisesti meihin ja meille kuuluvaa.
Monelle meistä luopumisen ja luo-
vuttamisen tie on tullut moneen ker-
taan tutuksi. Rakas ihminen toisen-
sa jälkeen on poissa luotamme. Ko-
tiseutu on enää meissä itsessäm-
me. Synnyinkodin pihat, varhaisuu-
temme elämykset, ensimmäinen
koulutie palautuu mieleen kun koh-
taamme heitä joilla on samoja läh-
tökohtia, samoja kokemuksia, sa-
maa nimistöä, samaa puheenpartta.
Muistaminen on sitä, että annam-
me heidän tulla, menemme heitä
vastaan, unohduksen valohämystä
he nousevat, heidän vahvuutensa
hyväilee meitä, heidän voimastaan
on tallella vielä se rauha.

Et ole muistojen kartoittajana,
suku- ja kotiseutututkimuksen ystä-
vänä menossa jonnekin todellisuut-
ta pakoon, poispäin itsestäsi, vaan
itsesi luo, todemmin sinuiksi itsesi
kanssa, menneisyytesi kanssa ja sen
mitä vielä ei ole.

Ihminen on
muistinsa verran

“Jos et muista hyväl, ni älä muis-
ta pahalkaa”, sano Metsäpirtin
mies peilkuvajaa.

Menneen kohtaaminen eheyttää.
Puutoksissa, unohduksissa on ollut
asia, nimi ja sana on löydettynä ja
jaettuna kuin parantava kosketus.
Vahvistumme kohtaamaan tulevai-
suutta avoimemmin, rohkeammin,
täysillä.

Muisteleminen, muistin harjoitta-
minen palvelee ihmistä itseään. Tie-
tokone on vain nerokas apuneuvo.
Kaikki tiedon käsittely edellyttää
oman muistin toimintaa. Arkiset
toimet eivät suju ilman muistia.
Lukeminen, katselu ja kuuntelu ei
yhdistyisi ymmärtämiseksi. Ilman
muistia elämä olisi sarja irrallisia
katkelmia. Ilman muistia ei olisi
kieltä, ei vuorovaikutusta, ei kult-

tuuria. Olisimme myös itsellemme
vieraat, aina oudot kasvot peilissä.
Myös automatisoituneet toiminnat
kuten kävely, hiihtäminen, autolla ja
pyörällä ajo ovat muistissa.

Muisti on tiedon vastaanottoa ja
tallentamista, mielessä säilyttämis-
tä vastaisen varalle. Muisti on mie-
leenpalautusta, joka edellyttää va-
rastoidun tiedon löytymistä ja tie-
toista käsittelyä. Monet tapahtumat
ja asiat ihminen muistaa läpi elä-
mänsä, suuri osa tuntuu katoavan
heti kun asia on nähty ja kuultu.
Lyhytkestoisesta muistista pitkä-
kestoiseen säilömuistiin materiaali
siirtyy osasten ja asioiden tärkeys-
ja tunnarvon mukaan.

“Kaikkia hassuttaa,
mutta eri lailla”

“Ehä ihmine illoo halkee.”
“Haastaiha asjat paranoot.”
(Sananparsia Kannakselta).

Ystävän kanssa keskustellessam-
me noudamme jatkuvasti tietoa
säilömuistista työmuistiin. Myöntei-
sissä tunnelmissa se käy vaivatta,
luontevasti.

Muistettava aines täytyy ajaa huo-
lella sisään varastoon, siis säilö-
muistiin, ettei se katoa, ja että se on
käytettävissä, noudettavissa takai-
sin työmuistiin. Muistamista helpot-
tavat jäsennykset, ryhmittämiset,
tärkeysjärjestykset, ihmisten yhtey-
det toisiinsa, sukupuu, kartta pai-
koista, joihin liittyy tärkeitä muis-
toja ja suunnitelmia.

Muisteleminen palauttaa ajan joka
äkkiseltään näyttää kadonneen.
Kaipuu ja muisto kuuluvat yhteen.
Toisiina liittyen ja limittyen ne kir-
joittavat yhdessä elämästä ikiomaa
ja yhteistä tarinaa ja näyttävät mikä
siinä viime kädessä on kestävää ja
olennaista. Kaunis näkemys, ja vaa-
limisen arvoista on, ettei kukaan
ihminen katoa unhon lopullisuuteen
niin kauan kuin on olemassa yksi-
kin ihminen, joka pitää häntä mie-
lessään.
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Oleminen on olemista jonkun aja-
tuksissa, sukukirjassa ja sydämes-
sä. Ihmisyys on muistamista.  Suku-
ja kotiseututukimus on tätä ihmisyy-
den vaalimista moniulotteisesti,
hyödyllisesti ja virkistävästi.

Kesäjuhlille ja kihumatkoille
2000, Sinulle, Teille: Menneisyys
lohduttaa, ja ruokkii muistajaa; tal-
lella varjelijaa, esille loihtijaa. Tule-
vat tutuin piirtein, nimensä tuntevat,
ja oman tarinansa, he meille kerto-
vat. Työnsä ja läheisensä, tulevat
mukaan, kodit ja pihapuutkin, lau-

lavat laulujaan. Säilyneet esineensä,
on lämmin tervehdys, kesäisten ok-
sain alla, on ilo - viihtymys. Olem-
me samaa juurta, meillä on yhteys:
juhlamme malja tänään: elämän
ylistys.

Kiittäen heimoveljellisistä virik-
keistä opetusneuvos Jäskeä ja muis-
ta vaariuttani onneennostaneita.

Juhannusterveisin
Simo O. Salo,

pappi ja äijä

Rautulaisten kesäjuhlat
Visulahdessa 8.-9.7.2000

Lauantaina 8.7.2000

  kello 11.00 Raasulin koulupiiri tapaaminen
ravintola Kulkurin kabinetissa

13.00 Lehtiseminaari ravintola Kulkurin kabinetissa.
Tervetuloa joukolla pohtimaan lehden tulevaisuutta.

19.00 Muistoloin ilta Visulahden festivaaliteltassa
Alussa Karjalaisen musiikin konsertti, kello 20.00
juhlaillallinen ja lopuksi tanssia Pepe Lauanteen
tahdittamana. Illalliskortti 100 markkaa.

Sunnuntaina 9.7.2000

  kello   9.45 Seppeleen lasku Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkille

10.00 Jumalanpalvelus maaseurakunnan kirkossa,
saarnaa kirkkoherra Reijo Kataja

11.00 Liturgia Visulahden tsasounalla (varmistamatta
lehden painoon mennessä)

14.00 Päiväjuhla Visulahden festivaaliteltassa
Juhlapuhe toimittaja, Pro Karelia -liikkeen Martti
Valkonen.

Liput 20 markkaa.

Aarre Kannaksella
juhannuskasku Mäkrältä

Juhannusaatto oli vaihtumas-
sa juhannuspäiväksi. Nuori
mies oli hakemassa hevostaan
Poropesän väljämetsästä. He-
vosta tarvittaisiin aamulla kirk-
komatkalla. Vapailla miehillä oli
tapana tehdä kirkkomatka rat-
sain. Nyt miehen piti löytää he-
vonen ennen aamun kastetta, et-
teivät vaatteet ja kengät kastuisi.
(Tämän kirjoittaja arvelee, että
kirkolta palatessa saattoi naapu-
rin tyttö istua hevosen selässä.
Siihen aikaan kun ei ollut pol-
kupyöriä saati autoja.)

Metsässä hevosen hakija näki
kahden kiven tienoilla usvaa,
ikään kuin savua. Olisikohan jo-
ku jättänyt lekon kytemään,
mies ajatteli. Asia oli tarkastet-
tava, kun valon kajoakin näkyy
kesäisessä yössä kivien päällä.

Lähempää katsoen se ei ole oi-
keaa lekon loimua eikä savun
hajuakaan tunnu ilmassa. Kivi-
en päällä loistaa aarre, kultaa ja
hopeaa, koruja ja rahoja. Mut-
ta nuo kaikki kalleudet katoa-
vat kilisten ja helisten kivien
väliin ennen kuin mies pääsee
niihin käsiksi. Sinne kaikki ka-
tosi maan nielemänä.

Mies ei saanut aarretta mie-
lestään. Uniakin hän näki siitä.
Unessa neuvottiin aarten nouta-
misen onnistuvan, jos hän täy-
den kuun aikana sydänyöllä ky-
län näkijä-ämmän kanssa käy
sen noutamassa. Noutamatta
aarre kuitenkin Muukan miehel-
tä jäi.

Kaskun kertoi isoäitini Maria
Nahkuri, o.s. Muukka, (30.6.
1869-21.8.1945) tapahtuneen
setämiehelle kertojan ollessa
kaksitoista vuotias eli kesällä
1871 Raudussa.

Pertti Maisonen
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Tositarina kansalaissodasta
Tarina isoisästäni Nikolai Borovikoffista kansalaissodan pu-

naisten muonankuljettajana on monivaiheinen ja yllättävä. Yl-
lättävä siinä suhteessa, että venäläisten noustua tsaariaan vas-
taan v. 1917 eivät kaikki venäläiset olleet halukkaita kapinoi-
maan. Niin oli myös isoisäni Nikolai

Borovikoffin laita. Haluttomuus saattoi johtua isoisäni suo-
malaisuudesta, sillä olihan sukumme asunut Suomen puolella
jo ties miten kauan. Pietariin isoisäni Nikolai kävi puukauppaa.

Valtiorikosoikeuden pöytäkirjois-
ta äskettäin löytämäni asiakirjat si-
sälsivät mainintoja siitä, että puna-
kaartilaisia värvättiin vasten tahto-
aan ja uhkaamalla kaartiin. Eräs uh-
kaus oli, että Raudun Huhdin ky-
lästä poltetaan joka talo, jos kylä-
läiset eivät suostu liittymään puna-
kaartiin. Vro:n pöytäkirjasta ilme-
nevät agitaattorit kuten kapinan-
johtajatkin. Agitaattoreina oli niin
suomalaisia kuin venäläisiä puna-
kaartin jäseniä.

Isoisäni Nikolai teki pakoyrityk-
sen punakaartista, jolloin kaartilai-
set ampuivat häntä paetessaan sää-
reen. Nikolai Borovikoff vietiin sit-
ten sairastuvalle, mutta hänet oli
kuitenkin pakotettu kuljettamaan
punakaartin sotilaille muonaa. Kun
punakaartilaiset yksi toisensa jäl-
keen joutuivat laskemaan aseensa
valkoisille hävittyään kansalaisso-
dan, kuljetettiin isoisäni Sortavalaan
vankileirille kuulusteluja varten.

Huolimatta moitteettomasta kan-
salaiskunnostaan (isoisäni kävi or-
todoksisella ehtoollisella ja hänellä
oli kiitettävä työtodistus), siitä, että
isoisäni vasten tahtoaan otettiin pu-
nakaartiin ja siitä, että isoisäni il-
moitti myös agitaattorit ja kapinan-
johtajat valkoisten tuomioistuimelle,
sai hän usean vuoden kuritushuo-
nerangaistuksen ja sen jälkeisen
kansalaiskunnon menettämisen vuo-
siksi. Tuomarina oli kruununvouti
Granberg, jonka ylisyyttävä tapa
heijastui valtiorikosylioikeuteen,
jossa isoisäni tuomio lienee muutet-
tu ehdonalaiseksi. Ehdonalainenkin

tuomio siis oli isoisäni tapauksessa
liioiteltua.

Kansalaissodan alku
Milloin kansalaissota sai alkun-

sa? Otaksuttavasti se alkoi kyteä jo
1700-luvulla. Silloin nimittäin Pie-
tari II:n kuoltua nuorena ja sairaal-
loisena lapsena 1730 ja ulkomaa-
laisten otettua vähä vähältä vallan
Venäjällä sen jälkeen kyllästyivät
venäläiset ulkomaalaiseen hallin-
toon maassaan. “Aidot” Romano-
vithan olivat Liettuasta Venäjälle
1500-luvulla muuttanut suku, jon-
ka menestys alkoi pajari Roman
Jurjevitshin tyttären Anastasia Ro-
manovan naitua Iivana IV Julman
v. 1547.

Venäläisten mitta olisi täyttynyt v.
1917, jonka jälkeen kansalaissota
syttyi Suomessa v. 1918. Olihan
länsimaisittain suuntautunut Venä-
jän aatelisto aluksi nostanut venä-
läiset talonpojat orjalavalle Elisabet
Petrovnan hallintokaudella 1741-
1762. Sen jälkeen Venäjää hallitsi
Elisabet Petrovnan serkun suku,
joka oli saksalainen. Seurasi seitse-
män tsaarin hallinto, jossa ensim-
mäinen hallitsija, Pietari III, oli sak-
salainen Holstein-Gottorpin herttua.
Ensimmäinen Romanov-nimen itsel-
leen ottanut saksalainen oli siten
Karl Peter Ulrich. Mainittu saksa-
lainen miessuku siis hallitsi Venä-
jää yhteensä 155 vuotta.

Herttua Ulrichin suvun miesten
puolisot olivat usein germaanista
syntyperää, joten ulkomaalainen
hallinto vain vahvistui. Toisaalta

Venäjän tsaarit olivat edistykselli-
siä ja ohjasivat venäläisiä sivistyk-
seen. Nikolai I oli jopa sitä mieltä,
että länsimaisuutta ei saa päästää
Venäjälle, vaikka Nikolai I itse oli
saksalaista juurta.

Tsaarit murha-
yritysten kohteena

Venäjän saksalainen hallitsijasuku
joutui tämän tästä murhayritysten
kohteeksi. Aleksanteri II murhattiin
Pietarissa v. 1881. Murhapaikalle
on rakennettu kirkko. Herttuan suku
onnistui kuitenkin pitämään vallan
käsissään, kunnes viimein v. 1918
Ulrichin miessuvun jäsen Nikolai II
murhattiin perheineen Jekaterinbur-
gissa.

Mainittu hallitsijasuku otti aina
itselleen ja perheenjäsenilleen venä-
läisen nimen, vaikka he olivatkin
germaanista syntyperää. Ennen Je-
katerinburgin tapahtumia Nikolai II
yritti vielä v. 1917 saada veljensä
hallitsemaan Venäjää, mutta ehdo-
tus ei mennyt duumassa läpi.

Ulrichin miessuvun merkitys Suo-
melle oli ainakin se, että tsaari kan-
natti suomen kieltä viralliseksi ope-
tuskieleksi Suomen kouluissa enti-
sen ruotsin ohella. Suomen kieli vi-
rallisena opetuskielenä astui voi-
maan 1800-luvun puolivälissä Ni-
kolai I:n hallintokaudella. Jos
tsaareista olikin hyötyä suomalaisil-
le, niin venäläiset ajattelivat heistä
toisin.

Venäläisten kyllästyminen ulko-
maalaiseen hallintoonsa otaksutta-
vasti oli saanut aikaan kansannou-
sun, josta roiskui niin paljon ympä-
rille, että myös Suomessa vallitsi-
vat sekavat olot v. 1918. Isoisäni Ni-
kolai ei niissä oloissa ollut kansa-
laissodan sankari, vaan rauhaa ra-
kastava talonpoika. (Vasili Borovi-
koff: Raudun kunnan kunnallislau-
takunta 1902-1910; Nikolai Vasil-
jeff: Raudun kunnan kunnanval-
tuusto 1934-1937)

Harri Puolakangas
(Borovikoff-suku)
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Rauhan ja sodan muistoja
“Enkelvartio käy teilläsi,
ettei jalkasi loukkaantuisi.
Kädet rakkahat kantavat suojaten
yli kuilujen vaarallisten.”

Oli kaunis ja lämmin heinäkuun
päivä. Äiti lähetti minut viemään
lasipurkkia mummolaan. Oli par-
haillaan mustikka-aika. Kuoleman-
laakson asemanpuoleisessa mäessä
ahersi suuri joukko miehiä linnoitus-
töissä. Pitkää kaivantoa kaivettiin.
Työ oli hikistä ja aurinko porotti
kuumasti keskipäivän aikaan. Niin-
pä suurin osa miehiestä työskenteli
ilman paitaa.

Kävelin hiljallen mäkeä alas kat-
sellen koko ajan työmaata. Linnoi-
tustyö kuului rajapitäjän kuvaan. Ei
siihen sen erikoisempaa huomiota
kiinnitetty. Olihan hyvä varautua ja
turvata raja-alueita.

Siihen asti lapsen elämä turvalli-
sessa maalaisympäristössä oli ollut
huoletonta, vaikka työhön piti osal-
listua heti kun kynnelle kykeni. Sota
ei vielä tuolloin tullut mieleenkään.
Aikuiset vain joskus muistelivat
vuoden 1918 tapahtumia. Evakos-
sakäynnit olivat silloin rajoittuneet
muutamiin viikkoihin naapuripitä-
jissä.

Ensi kerran sana sota sävähdytti,
kun loppukesällä hain postin kylän
kaupasta. Oli ohran niittoaika ja
päivä jälleen kaunis jopa helteinen.
Isä ja äiti istahtivat hetkeksi ladon
varjoon kesken niittämisen silmäil-
läkseen päivän lehteä. En muista
mitä lehdessä oli, mutta jompi kum-
pi sanoi, ettei sitä tiedä vaikka sota
siitä tulisi. Tähystyspallojakin oli
jatkuvasti rajan pinnassa, eikä se-
kään varmasti hyvää tietänyt.

Seuraava tilanne sattui muutamia
viikkoja myöhemmin. Oli puinti-
aika. Naapurin isänsä syötti puima-
koneeseen ja itse nostelin lyhteitä
puintipöydälle. Äkkiä alkoi kuulua
voimakas lentokoneen ääni ja ylit-

semme pyyhälsi vieraan maan len-
tokone. Muistan kuinka naapurin
isäntä sanoi: “Taas on seuraavassa
lehtiotsikossa, että jälleen törkeä
rajaloukkaus.” Näin meitä muistu-
tettiin, että elimme raja-alueella,
jossa voi tapahtua mitä tahansa ja
milloin tahansa.

Tuoretta pullaa
ja vattuhilloa

Muutama viikko tämän jälkeen
sodan mahdollisuus askarrutti miel-
täni toden teolla. Olin paimenessa.
Naapuriniityllä käyskenteli kauppi-
astalon karja. Istuimme joskus ojan
pientareella yhdessä paimentytön
kanssa. Eräänä illansuuna hän sa-
noi kylä miesten kaupassa jutelleen,
että voi tulla sota. Muistan, kuinka
lehmiä kotiin ajaessani koitin miet-
tiä, mitä jos sota syttyy. Oli ahdis-
tava tunne ja tunsin aivan pelkoa
sykyisenä iltana.

Tilanne kärjistyi kärjistymistään.
Niinpä eräänä aamuyönä lähetti-
poika toi viestin, että hevonen on
siihen ja siihen mennessä vietävä
Valkjärvelle. Isän kokoillessa val-
jaita, tuli entisen naapurin suojelus-
kuntapoika tuoden isälle itselleen
määräyksen kokoontua harjoitus-
talolle. Tämä aamu sekoitti täysin
kaiken normaalielämän.

Vanhempani olivat pari vuotta ai-
kaisemmin ostaneet pienen maati-
lan, joka ei ostohetkellä ollut par-
haassa kasvukunnossa. Sitkeän uu-
rastuksen jälkeen elämä alkoi hel-
pottua ja pellotkin antoivat jo run-
saampaa satoa.

Pian alettiin vanhuksia ja lapsi-
perheitä evakuoida sisämaahan pois
rajan läheisyydestä. Evakunointia
odotellessa äiti oli leiponut pullaa
ja kun oli kesällä ollut runsaasti vaa-
pukoita, nosti hän ison hillopurkin
pöytään. Näin me lapset herkut-
telimme vastaleivotun pullan ja hil-
lon kanssa. Emme ymmärtäneet ti-

lanteen vakavuutta emmekä sitä,
että hyvin pian kaikki oli jätettävä.

Ystävällinen
vastaanotto

Naapurin isäntä toi meidät erää-
nä päivänä asemalle ja niin matka
kohti sisämaata alkoi. Ei saanut olla
paljon tavaraa mukana. Vain se mitä
jaksoi käsissä kantaa ja siitäkin osa
piti olla eväitä. Äiti oli nytkin
kääräissyt lakanan sisään petivaat-
teita isoksi nyytiksi ja kun naapu-
rin isäntä asemalla kehotti, että sin-
ne vain nyytti junaan, saimme sen
mukaan. Isän nuorempi sisko tuli
meille kotimieheksi ja lehmiä hoita-
maan. Mummo, isän äiti, oli silloin
vielä niin vanttera, että jaksoi hoi-
taa heidän oman karjansa.

Pieksämäen asemalla meidät pu-
rettiin junasta ja marssitettiin kaup-
palan läpi seuratalolle. Sieltä meitä
evakoita iltapäivän mittaan jaettiin
ympäristöön. Lopulta tuli meidän-
kin vuoromme. Meidät vietiin naa-
puripitäjään, erääseen isoon karta-
noon. Vanha isäntä oli rapulla vas-
tassa ja arveli, että kyllä tälle jou-
kolle leipä riittää pitkäksi aikaa.
Emäntä oli myös ymmärtäväinen. Ja
kun äiti arkaillen sanoi, että: “Täs-
sä nyt jouduttiin vähän toisten ko-
tiin.” emäntä arveli omasta kodista
lähtemisen olleen paljon vaikeam-
paa. Äiti autteli karjakkoa lypsämi-
sessä ja muissakin töissä.

Kun kartanoon tuotiin monta per-
hettä, alettiin jonkin ajan kuluttua
tehdä jakoa naapuritaloihin. Mekin
jouduimme toiseen taloon. Tämän-
kin talon väki oli ystävällistä. Tyt-
täret tulivat eteiseen riisumaan meil-
tä päällysvaatteita ja hyvin pian
kotiuduimme uuteen paikkaan. Mei-
tähän oli äiti ja neljä lasta, joista
vanhin oli kymmenen ja nuorin kol-
me vuotta.

Onneksi täti
jäi yöksi

Sotaa ei kuitenkaan tuntunut ole-
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van. Neuvotteluja käytiin, eikä oi-
kein jaksettu loppujen lopuksi us-
koakaan sodan mahdollisuuteen.
Evakkoja alkoi muuttaa takaisin
kotiin. Niinpä äitikin ikävissään
päätti, että lähdetään mekin kotiin.
Täti pääsee omaan kotiinsa ja me
omaamme.

Oli tiistai-ilta kun isäntä toi mei-
dät lähiasemalle ja matka kotiin al-
koi. Saimme vielä evästyksenä, että
jos sota alkaa, tulkaa tänne takai-
sin.

Seuraavana päivänä olimme Rau-
dun asemalla. Joku asemamiehistä
sanoi äidille, että nämä lapset olisi
pitänyt vielä jättää sinne. Äiti vas-
tasi vain lasten tulevan sinne mihin
äitikin.

Emme tienneet tilanteen kärjisty-
misestä. Asemalla sattui olemaan
tuttu kylän isänsä ja hän lupasi vie-
dä meidät menomatkallaan kotiin.
Seuraavana päivänä oli määrä ha-
kea petivaatenyytti asemalta omal-
la hevosella.

Muistan kuinka mukavaa oli
päästä kotiin monien viikkojen jäl-
keen. Piti katsoa joka paikka ja käy-
dä navetassakin. Isäkin pistäytyi
iltalomalla kotona ja istuimme pöy-
dän ympärillä myöhään. Äiti kertoili
evakkotaloista ja täti taasen mitä oli
sillä välin tapahtunut siellä. Täti
olisi lähtenyt illalla kotiinsa, mutta
äiti esteli ja pyysi, että: “ole nyt tämä
yö täällä ja huomenna menet sitten
kotiin.” Äidistä oli outo tilanne jää-
dä heti lasten kanssa yksin.

Seuraavan aamuherätyksen muis-
tan elämäni loppuun asti. Unen läpi
tuntui kuin joku olisi kovalla voi-
malla paiskannut tuvan oven kiinni
ja kuulin jomman kumman sanovan,
että nyt se alkoi. Johonkin lähelle
tuli tykin ammus. Samassa oli täy-
sin hereillä. Kuului vaimeampaa,
jatkuvaa pauketta. Kiireellä alettiin
pukea pienempiä. Täti alkoi valjas-
taa hevosta ja asetella rekeä kun-
toon. Äiti olisi tuskin säikäh-
dykseltään osannut hevostakaan
valjastaa. Näin alkoi evakkomat-
kamme pimeänä marraskuun aamu-

na. Siinä kiireessä oli lyhty jäänyt
palamaan pihalle, josta mummo sen
löysi vähän myöhemmin.

Tässä kohdassa palaan alussa ole-
vaan säkeeseen. Tädille ilmestyi
unessa tuntematon mieshenkilö, jo-
ka sanoi: “Korjaa tämä perhe tur-
vaan.” Vaikka hänen olisi pitänyt
mennä mummoa hakemaan, hän
sanoi, että koska sai niin selvän ke-
hotuksen, hän vie meidät ensin
Kiviniemeen ja sitten vasta tulee
hakemaan mummon.

Mummo tuli
turvaan yksin

Lienee ollut Petäjärven paikkeil-
la kun päivä alkoi kajastaa ja venä-
läiset koneet lensivät matalalla tu-
littaen matkaajia. Konekiväärien pa-
patus täytti ilman. Sotilaita oli pui-
den alla ja joku huusi, että ajakaa
hevonen metsään.

Äiti käski tätiä ajamaan vain
eteenpäin että päästäisiin yli Kivi-
niemen sillan. Täti aikoi palata sa-
mantien takaisin mummoa hake-
maan, mutta hänelle sanottiin, että:
“Kuka on päässyt sillan yli, takai-
sin ei enää saa mennä.” Hevonen an-
nettiin sotilaille ja itse pääsimme
junaan. Meillä oli tuttu paikka mi-
hin mennä. Täti jäi sillä kertaa Py-
häjärvelle sukulaisten luo. Mummo
jäi sinne, emmekä pitkään aikaan
saaneet tietoa hänen kohtalostaan.

Muutaman päivän kuluttua kar-
tanon renki toi evakkotaloomme
kuorman, jossa oli täti ja kaksi nuor-
ta äitiä lapsineen Pyhäjärveltä. Sii-
nä kiireessä meiltä oli puolin ja toi-
sin unohtunut evakkotalomme osoi-
te, mutta kolme vuotias veljeni oli
kotiin tulomme iltana moneen ker-
taan hokenut: “Tiikamäki, Maaveti,
Mammola, Aalnen talo.” Tämä oli
jäänyt tätini mieleen ja niin he löy-
sivät evakkotalomme.

Monien hakemisten ja kyselyjen
jälkeen täti oli tavannut jonkun
oman kylän tutun. Hän oli nähnyt
mummon Pieksämäen junan rapul-
la, mutta ei ollut osannut sanoa jäi-

kö hän Pieksämäelle vai jatkuiko
matka. Löytyihän se mummo lop-
pujen lopuksi naapuripitäjän peru-
koilta.

Jälkeenpäin mumo kertoi olleen-
sa joulukuusen juurella polvillaan
ja tuolin päällä kirjoittaneensa kir-
jeen tädille. Lienee ollut mummolta
elämänsä ensimmäinen kirje. Muu-
tamalla sanalla hän pyysi tätiä tu-
lemaan luokseen, “Kun on niin pit-
kä matka, matka”.

Mummo oli sota-aamuna odotel-
lut tätiä ja kun häntä ei kuulut, hän
oli lähtenyt etsimään meitä. Ensim-
mäisen sotapäivän mummo oli kä-
vellyt heidän ja meidän väliä. Ky-
lässä ei ollut ketään, ei sotilaita eikä
siviilejä. Hän oli sitten päätellyt
meidän tulleen kotiin, koska monta
petiä oli levällään ja lasten jälkiä
näkyi lumessa. Mäellä paloi jo ty-
kin kuulan sytyttämä talo ja yksi
ammus oli tullut lähelle, mutta ei
onneksi ollut räjähtänyt. Mummon
mielessä kävi, että pakoon on hä-
nenkin lähdettävä. Venäläiset voivat
pian tulla.

Molempien talojen lehmät jäivät
navettoihin. Samoin jäi nuori hevo-
nen, jota oli alettu totuttaa aisoihin.
Lähtiessään mummo kantoi eläimil-
le heiniä eteen, otti käsivarrelleen
tädin talvi- ja kesätakin ja niine kan-
tamuksineen käveli Kiviniemeen,
josta pääsi junaan ja Pieksämäelle.

Näin me kaikki olimme päässeet
turvaan. Isä ja hänen nuoremmat
veljensä olivat rintamalla ja sääs-
tyivätkin sodasta lähes naarmuitta.

Se petivaatenyytti jäi tietenkin
Raudun asemalle ja tädin kainaloon
jäi vanha pumpulitäkki, joka oli ol-
lut reessä meidän lasten peitteenä.
Lopuksi voin vain yhtyä psalmin
sanoihin:

“Sulillansa hän sinua suojaa ja
sinä saat turvan hänen siipiensä
alla.”

Paimentyttö
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Hopeasusi ansiomerkillä palkittu Kari Kiesiläinen:

Syrjäytymisvaarassa olevat nuoret
ovat partiotoiminnan suuri haaste

Rehtori Kari Kiesiläinen Kaa-
ri-nan Ristikallion koulusta sai pit-
kästä ja ansiokkaasta toiminnasta
partioliikkeessä ja sen hyväksi teh-
dystä työstä harvinaisen Hopeasusi
-ansiomerkin.

Kiesiläisen mielestä suomalaisen
partioliikkeen yksi suurimpia haas-
teita olisi pystyä löytämään
syrjäytymisvaarassa olevat nuoret,
jotta he saisivat elämänsä raiteilleen
tai eivät ainakaan ajaisi sivuraiteille.

- Suurin puutostauti, jonka seu-
rauksia nyt joudutaan korjaamaan,
on vanhemmuuden puute. Sitä kaut-
ta nuorilla on heikko itsetunto ja sii-
tä seuraa lieveilmiöitä, joita on näh-
ty yhteiskunnassa. Päihteiden käyt-

tö on niistä ehkä kaikkein huoles-
tuttavin.

Kiesiläisen mukaan suomalaisen
partioliikkeen tehtävänä olisi löytää
tällaisessa puutostaudissa elävät
nuoret aivan kuten liikkeen perus-
taja Baden-Powell aikoinaan löysi
oman aikansa syrjäytyneet nuoret.

- Partioliikkeellä on oivalliset kei-
not asian hoitamiseen. Jokaisessa
lippukunnassa tulisi miettiä, miten
toimintaan pystytään saamaan nii-
tä nuoria, jotka nyt hakevat
elämyksellisyyttä päihteistä. Se on
tämän vuosituhannen alun iso haas-
te, muistuttaa Kiesiläinen.

Kari Kiesiläinen liittyi jo 7-vuo-
tiaana Tammisaaren Valontuojiin,

joka toimi tuolloin Dragsvikin va-
ruskunnan upseeritalon kellarissa.
Turkuun siirryttyään hän liittyi
koulukaverinsa kanssa Turun Par-
tio-Sisseihin, joka on meripartio-
lippukunta. Tässä lippukunnassa
hän on ollut vuosikymmenten ajan
eri tehtävissä ja lisäksi lukuisissa
muissa partiotehtävissä.

- Partiolaisuus on elämäntapa,
tapa suhtautua asioihin ja katsoa
maailmaa, luonnehtii Kiesiläinen.

Kari Kiesiläisen edesmennyt isä,
Jaakko (James) Kiesiläinen on
lähtöisin Raudun Varikselasta.

(Lähde: Turun Sanomat 8.5.2000)

Kaipailen musiikintaitajia...

Maaliskuussa oli Rautulaisten pitäjäseura ry:n
vuosikokous ja tein esityksen, että voisimme laa-
jentaa toimintaa musiikin ihmeelliseen maailmaan.
Tein esityksen, että kutsuisimme rautulaisia sekä
rautulaisjuurisia musiikinharrastajia yhteen.

Ideana on kartoittaa rautulaisia musiikinhar-
rastajia. Saada tietoon paljonko meitä kaikkiaan tällä
hetkellä on. Harvoilla on kuitenkaan mahdollisuut-
ta tuoda esiin taitojansa, eli esiintymisiä ei paljon-
kaan ole. Tulevaisuudessa jokaiselle tarjoutuisi mah-
dollisuus esiintyä vähintään kahden vuoden välein
esim. Rautulaisten pitäjäjuhlilla. Esittäjiä voisi olla
vunukoista äijiin ja mummoihin, siltä väliltä. Jo-
kaisella soittajalla olisi sellainen soittotaito kuin on.
Puhtaasti siis harrastelijatasolla.

Näin saisimme harrastajien kehityskaaren esiin-

RAUTUSEURAN PUNEEJOHTAJAN PALSTA

tuotua ja kuulolle. Samalla kartuttaisimme harras-
tajien esiintymiskertoja ja varmuutta. Ennen kaik-
kea saisimme juhliimme musikaalisia ohjelma-
nautintoja.

Kun tein esityksen lupauduin kirjaamaan ylös har-
rastajien nimet, soittimet ja yhteystiedot. Luulen ja
uskon, että myöhemmin saisimme heistä myös jutun-
juurta Rautulaisten lehteen.

Tämän kesän Rautulaisilla pitäjäjuhlilla on mah-
dollisuus päästä esiintymään ensimmäisen kerran
lauantai-iltana, ennen tanssin alkua Muistoloin il-
lassa. ILMOITTAUDU heti niin saadaan koota il-
lan ohjelma.

Osmo Valkonen
puh. (09) 2428 741 tai gsm 040 5920 507
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Ei tule elo etsimättä, kala jalan kastamatta

LIITAN IÄRELTÄ

Jo lehtii puu täällä tynkäsuomes-
sakin, eikä ainoastaan Karjalassa,
missä onkin alinomaan kesä - aina-
kin muistoissa. Koulujen ovet on
suljettu ja lapsoset päästetty kesä-
laitumille. Ukit ja mummit saavat
vunukoita maalle kesävieraiksi ja
mökkikavereiksi.

Yhteiset onkireissut ovat mukavaa
puuhaa jos vielä onkeen sattuu tart-
tumaan se ensimmäinen ahvenen-
sintti, niin voi sitä onnea ja ylpeyt-
tä. Kunhan ensin on porukalla ke-
huttu ja kiitetty pientä kalamiestä tai
kalahenkilöä, ettei loukattaisi tasa-
arvoa, niin seuraavaksi tuleekin ai-
kuisille visainen pulma. Miten käyt-
tää pikkukalat siten, ettei ylpeä
onkija siitä saisi mielipahaa?

Jos talossa on kissa, on tämäkin
asia hoidettu. Mutta jos kyseinen
lemmikki puuttuu tai se on opetettu
city-tavoille ja nauttii ainoastaan
purkkiruokaa tai katkarapuja, on
kalankäytöstä selvittävä muilla
konsteilla. Liitän tähän muutaman
ruokaohjeen pikkukaloista.

Mikäli kalankäsittely tuntuu vie-
raalta suosittelen lainaamaan kirjas-
tosta Jaakko ja Petri Kolmosen kir-
jan “Kalan käsittely ABC”, siinä on
hyvin havainnollisesti värikuvin se-
lostettu erilaisten kalojen perkaus,
filerointi ym. toimenpiteet.

Särkilaatikko
0,5 kg särkiä
0,5 dl korppujauhoa
nippu tilliä
0,5 rkl suolaa
1 iso sipuli
10 maustepippuria
75 g voita

Suomusta ja perkaa kalat. Poista

päät, evät ja selkäruodot. Kuumen-
na uuni + 175 asteiseksi.

Ripottele puolet korppujauheesta
voidellun vuoan pohjalle. Silppua
tilli ja viipaloi sopuli. Lado vuokaan
vuorotellen kalaa, voinokareita ja
mausteita. Jätä päällimmäiseksi ka-
lakerros, jonka päällä on voita. Sir-
ota loput korppujauheesta pinnalle.
Kypsennä hitaasti miedossa läm-
mössä.

Ahvenpaistos
1,5 kg ahvenia
2 dl riisiä, vettä, suolaa
2 sipulia
voita
Kastike:
50 g voita
1 rkl vehnäjauhoja
0,5 l kalalientä, suolaa
sitruunanmehu
1 kananmuna
2 rkl juustoraastetta

Fileoi kala. Keitä riisi suolalla
maustetussa vedessä. Ruskista sil-
putut sipulit kevyesti voissa.

Kiehauta kastiketta varten jauhot
voissa, lisää kalaliemi, anna kiehua
noin 5 minuuttia, mausta suolalla ja
sitruunan mehulla. Lisää jäähtynee-
seen kastikkeeseen kananmuna ja
juustoraaste.

Pane voidellun vuoan pohjalle kei-
tetyt riisit, sipulit ja kalafileet. Kaa-
da kastike päällimmäiseksi. Paista
170 asteen lämmössä noin 20-30
minuuttia.

Pikkukalakeitto
n. 1 kg särkiä, pieniä
ahvenia, kiiskiä
3/4 l vettä

5 maustepippuria
5 valkopippuria
1 laakerinlehti
1 sipuli
tillin tai persiljan varsia
4-6 perunaa
puolikas purjo
2 rkl voita
2 rkl vehnäjauhoa
0,5 litraa maitoa
tilliä

Avaa ja puhdista kalat. Poista sär-
kien ja kiiskien päät, mutta ahve-
nista vain kidukset. Pane kalat katti-
laan kylmään veteen mausteiden
kanssa ja keitä aivan pehmeiksi. Sii-
vilöi liemi.

Kuori ja lohko perunat. Keitä sii-
vilöidyssä liemessä kypsiksi. Sekoi-
ta jauhot ja voi ja lisää kiehuvaan
keittoon perunoiden ollessa puoli-
kypsiä.

Lisää lopuksi maito ja kiehauta.
Silppua pinnalle tilliä.

Metsäpirttiläiset
varrasahvenet

Ahvenet suomustetaan ja pera-
taan, päät jätetään kaloihin. Ahven-
iin hierotaan suolaa sisä- ja ulkopin-
nalle. Ne lävistetään vartaaseen se-
län keskikohdalta 3-4 kalaa kerral-
laan koosta riippuen. Varrasahvenet
paistetaan leipä- tai saunanuunin
hiilloksella. Syödään potattihautoi
kans.

Kesäisin terveisin

Liisa Rouhiainen
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Kynttilälyhtyjä Huittisista Karjalaan
Huittislainen maanviljelijä Yrjö

Inkinen on tehnyt  Sakkolan-Rau-
dun ja Metsäpirtin lahjoitusmaata-
lonpoikien muistomerkkiin uudet
kynttilälyhdyt, jotka pitäjäsäätiöi-
den toimesta asetetaan kesän 2000
aikana entiseen Sakkolan Petäjäjär-
velle ja Metsäpirttiin.

Jos ovat itse muistomerkitkin ko-
meita niin varsin juhlallisia ovat
muistomerkin katolle kiinnitettävät
rautaiset lyhdytkin, sillä korkeutta
on lähes kaksi metriä.

Yrjö Inkinen on jo aikaisemmin
valmistanut entisen Vpl. Pyhäjärven
kirkkoaholle samanlaisen lyhdyn.

Käsitaidon mestariteos on muuten
säilynyt paikoillaan, mutta sivusei-
nämien lasit on ammuttu rikki.

Nyt Yrjö meinaa asentaa huittis-
laisen lasitehtaan Seloyn johtajan
Pekka Kiurun kanssa sellaiset
panssarilasit, että kyllä kestää.

Niin Yrjö Inkisen kuin Pekka Kiu-
runkin sukujuuret juontavat Karja-
laan ja Vpl. Pyhäjärvelle.

Teksti ja kuva:
Reino Äikiä

Yrjö Inkinen ja lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkin

katolle kiinnitettävät lyhdyt.

Hovinkylässä olevan Sakkolan ja
Rau-dun lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkin entisöintityö on käyn-
nistynyt pitäjäseurojen tukemana.
Hovinkylä-seura on suunnitellut ryh-
mämatkoja, joiden aikana voimme
tavanomaisen retkeilyn lisäksi osal-
listua talkoisiin muistomerkin katon
rakentamiseksi ja muistomerkki-
alueen puiston raivaamiseksi ja
siivoamiseksi.

1. Matka 9.-11.6.2000 (3 pv.)
2. Matka 27.-30.7.2000 (4 pv.)

Tarkemmat reitit, majoitukset ja hin-
nat riippuvat osanottajamäärästä,
joten pyydämme matkaan haluavia
ilmoittautumaan mahdollisimman
pian.

Markku Nuora puh. (03) 3737
300,
gsm 0400 331 192 tai 0400 637
730

Soini Hartikainen puh. (03) 6751
482, gsm 0400 207 844

Veikko Jormo:

Se suuri huuhkaja
Maaselän Ryhmä -nimiseen sota-

toimiyhtymään, joka taisteli nimen-
sä mukaisesti Maaselän kannaksel-
la, kuului myös neljäs divisioona.
Divisioonan esikunta oli v. 1942 Sa-
vujärvi-nimisessä kylässä. Syksyl-
lä alkoi Polikarpov-mallinen venä-
läinen puolitoistatasoinen lentoko-
ne vierailla, tyyppi näkyi kerran
suurta kuuta vasten, turhan tiheästi
yöpommituksilla häiritsemässä esi-
kunnan rauhaa. Niinpä esikunta siir-
rettiin talven jo alettua muutaman
kilometrin päässä olevan Osterjär-
ven itärannalle. Siirto vei lähemmäs
rintamaa mutta itäpuolelle jäävän
kallioharjanteen kainaloon, ikään
kuin luonnon suojaan. Ainakin ty-
kistön mahdolliselta tulelta. En kyllä
muista, että sinne olisi tykistö kos-
kaan ampunut; kranaatinheittimet
tuskin olisivat yltäneetkään.

Komentajan, eversti Pietari Alek-
santeri Autin hirsimökki oli raken-
nettu tiheää metsää kasvavan har-
janteen päälle. Autti oli verraten uu-

si komentaja. Entinen komentaja oli
kaatunut rintamakäynnillään putki-
miinan räjähdyksessä, jossa kaatui
tai haavoittui koko komentolinja
tarkastuskäynnin kohteena olleen
tukikohdan päällikköön saakka.

Joskus aikaisemmin Autti oli ol-
lut käymässä Seesjärven suunnalla
toimineen rajajääkäripataljoonan
luona ja nähnyt siellä jollakin aliker-
santilla huuhkajanpoikasen. Tarina
kertoi, että Autti olisi halunnut os-
taa huuhkajan mutta omistaja ei
myynyt lemmikkiään. Sitten myö-
hemmin, kun huuhkajasta tuli tosi
iso, omistaja muutti mielensä ja lintu
toimitettiin Autille. Sen jälkeen sil-
le syntyi nimi “Autin Huuhkaja” en-
kä minä ainakaan sillä koskaan
muuta nimeä kuullutkaan.

Osterjärven rannalle muuttaes-
saan se oli jo kesy ja ilmeisesti tot-
tunut suomalaisten sotilaiden har-
maisiin vaatteisiin. Se oleskeli Autin
mökin pihapiirissä, ja vähän kauem-
panakin, omia aikojaan. Sillä oli ta-
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pana syötyään itsensä kylläiseksi
istua yhdellä jalalla pihalla olevan
kannon nenässä. Siinä istumisessa
ei tunti ollut mikään pitkä aika eikä
linnulla liikkunut kuin pää kun se
hyvin tarkasti tarkkaili ympäristö-
ään.

Menin kerran viemään jotain esi-
mieheni maj. Oiva Luomalan - olin
hänen lähettinään - lähettämää pos-
tia Autille sinne hänen hirsimök-
kiinsä. Huuhkaja istui sen metrisen
kantonsa nenässä yhdellä jalallaan
ja seurasi katseellaan liikkumistani.

Olin kuullut, että huuhkajan pää
kääntyy enemmän kuin ympyrän ja
nyt päätin kokeilla, olisiko asiassa
perää.  Kävelin noin kymmenen
metrin kehää huuhkajan ympäri ja,
kun olin mielestäni tehnyt jo täyden
ympyrän, jatkoin vielä jonkin aske-
leen. Silloin näin, kuinka huuhka-
jan pää vilahti kävelyäni vastaiseen
suuntaan ja alkoi taas seurata mi-
nua. Mielikuvituksessani kuulin
ihan selvästi jonkinlaisen surahta-
van äänen, ikään kuin jokin kie-
rukkajousi olisi päästetty vapaaksi,
mutta ei sitä kukaan uskonut kun
kuulemiseni kerroin. Itselleni näyt-
tö riitti: huuhkajan pää pystyy
kääntymään enemmän kuin ympy-
rän.

Meitä asui muutamia lähettejä ja
pari kartanpiirtäjää soikeassa pahvi-

teltassa rannalla kulkevan metsätien
varrella. Eräänä iltayönä teltan ovi
aukesi ja vääp. Aaltonen, siviilissä
poliisi Helsingistä, taisi olla armei-
jassa sotapoliisiyksikössä, tuli telt-
taan pienessä lomaltapaluu-hipra-
kassa ja roikotti tätä huuhkajaa kur-
kusta. “Katsokaas pojat minkä minä
sain! Siitä vaan halolla päähän eikä
lintu ehtinyt edes ilmaan nousta!
Kyllä minä olen sentään vikkelä
poika.”

Vastauksena oli totinen hiljaisuus.
Olikohan se Björnin Ville, joka en-
simmäisenä sai suunsa auki ja sa-
noi että nyt sinä piruja teit. Olet tap-
panut Autin kesyn huuhkajan. Aal-
tonen ei ollut tiennyt huuhkajasta
mitään ja selitti että niitä oli kaksi,
mutta toinen lehahti karkuun ja tämä
hyppäsi hänen olkapäälleen ja hän
säikähti niin pirusti. Silloin hän otti
halon ja huitaisi. Emmehän me us-
koneet; Aaltonen koettaa värittää
juttua puolustellakseen tekoaan.
Vaikka, mistäpä sen tiesimme, eihän
meistä kukaan ollut ulkona näke-
mässä mitä siellä tapahtui.

Mutta mitä nyt. Ennustuksissa
Aaltosta hirviteltiin vaikka millä.
Autti voi komentaa sinut vaikka
Paljaskukkulan tukikohtaan tai jo-
honkin muuhun yhtä kusiseen paik-
kaan. Aaltosen vitsit olivat vähis-
sä. Olikohan se Murajan Touko joka

sitten neuvoi, että nyt on parasta kun
heti aamulla menet ja ilmoittaudut
Autille ja kerrot miten kävi.

Aaltonen teki niin. Palatessaan ja
mennessään telttamme ohi hän kävi
kertomassa meille käyneensä syn-
nintunnustuksella. Tietysti kysyim-
me, että no mitä Autti sanoi? Aal-
tonen oli selvästi helpottunut ja ker-
toi että komentaja melkein hyppäsi,
murahti ja kirosi hänelle, että jos hän
nyt sitä lintua vähän säikähtikin
niin: “Pitääkö asia heti halolla hoi-
taa, olisittehan voinut sitä selvittää
ensin vähän varovaisellakin taval-
la.”

Aaltonen sanoi, että komentaja oli
selvästi vihainen menetettyään lem-
mikkinsä, johon hän oli ilmeisesti
kiintynyt. Yhdessä he olivat sitten
todenneet, että asia on ikävä mutta
ei sille enää mitään voi; ei sitä lin-
tua henkiinkään saa. Ja lopuksi Aut-
ti oli muka sanonut, että oli hyvä
kun tulitte itse ilmoittamaan asias-
ta ja heti. Jos hän olisi saanut sen
tietää muuta kautta, niin siitä olisi
voinut seurata jotakin. Miehen on
aina vastattava teoistaan! Näin Aal-
tonen kuvaili hänen ja komentajan
tapaamista ja siinä kuvailussa oli jo
vähän sellaista ikään kuin - me ka-
verit - tuttavallista sävyä. Tuntui
jotenkin imelältä, ja joku sanoikin
sitten kun Aaltonen oli mennyt, että
kyllä ne nuo hesalaiset osaavat...

- Rautulaisten kesäjuhlat 8.-9.7.2000 Mikkelin
Visulahdessa.

- Raasulin koulupiiri kokoontuu Mikkelin Visulahdessa
ravintola Kulkurin kabinetissa lauantaina 8. heinäkuuta
kello 11.00. Tapaamisiin, t. Irma

- Raudunkylän koulupiiriläiset ja heidän jälkeläiset!
Rautulaisten pitäjäjuhlien illanvietossa lauantaina 8. hei-
näkuuta Mikkelin Visulahdessa on “pitkä pöytä” varat-
tu, joten tervetuloa. Illalliskortit 100 markkaa (sis. oh-
jelman ja illallisen). T. Jaana

- Meskasten sukukokous 22.-23.7. Joroisissa. Ilmoit-

Tapahtumakalenteri tautumiset mahdollisimman pian Eeva Malkamäelle puh.
(09) 290 3330 tai e-mail: eeva.malkamaki@luukku.com

- Suvenmäen koulupiiri kokoontuu menneitä muistele-
maan Pieksämäellä Hotelli Savonsolmuun lauantaina 29.
heinäkuuta kello 13.00. Lounas kello 13.00, hinta 65
markkaa/henkilö.
Ilmoittautumiset Ilmari Seijamaalle 14.7. mennessä puh.
(015) 482 096 tai osoitteella Hämeenkatu 9, 76100 Piek-
sämäki. Solmussa tavataan reippain mielin, t: Ilmari.

- Mäkrän kihut sunnuntaina 6.8. Pieksämäellä kulttuu-
rikeskus Poleenin kahvilassa klo 12.00. Suurempaan näl-
kään suikalepaistia lisukkeineen 50 mk, kahvitteluun
kahvi suolaisen ja makean piirakan kanssa 25 mk.
Ilmoittautumiset Poleenin kahvioon puh. (015) 481 062.
Tervetuloa! t: Sirpa
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Mitä tapahtui Raudun lastenkodille?

Onko oheinen kuva sinulle tuttu?
Mikäli aloitit koulutaipaleesi syk-
syllä 1933 Kirkonkylän koulussa
opettaja Rauha Lampun luokalla,
pitäisi sinunkin löytyä tästä poru-
kasta. Kuva on otettu 13.5.1934,
joten ensimmäinen kesälomamme
on pian alkamassa.

Takarivin oikeassa reunassa on
kouluvuosieni läheisin kaveri Pak-
su Aili lottapuku yllään. Opettajam-
me oli edellisenä iltana osunut Ailin
äidin juttusille ja saanut idean: pa-
nisiko Aili huomenna valokuvaan
lottapuvun? Pikkulottatoiminta oli
vast’ikään käynnistynyt ja meidän
oma opettajamme johti sitä. Niinpä

meitä pikkulottia olikin luokassa
useita, vaikka olimme alaikäisiä tä-
hän uuteen harrastukseen.

Takana keskellä seisoo Salon
Eeva päätänsä pitempänä toisia.
Kirjoittelin Eevan kanssa neljäkym-
mentäluvun alkupuolella ja muistan
saaneeni häneltä yhden kirjeen Rau-
dusta jatkosodan aikana. Minä is-
tun eturivissä keskellä, ja vasem-
malla puolellani on Vanhasen Tyy-
ne, joka oli vierustoverinani luokas-
sa myöhemmin useamman vuoden
ajan.

Kauan sitten hoksasin, että mi-
nunhan on kirjoitettava luokkatove-
rieni nimet muistiin, etten niitä

unohtaisi, mutta en muistanut kaik-
kia enää silloinkaan. Viidelle tai
kuudelle jäi nimi antamatta.

Luokkamme suuri oppilasmäärä
selittyy osittain sillä, että joukos-
samme oli noin kymmenen lasten-
kodin lasta, mm. ne neljä tyttöä, jot-
ka kirjavine mekkoineen ja esilii-
noineen erottuvat vähän muista.

Tiijet sie, missä tämä lastenkoti
sijaitsi, kuinka kauan se oli koulu-
piirissämme ja milloin ja miten se
lakkasi? Keitä nämä lapset olivat?
Olivatko he ehkä inkeriläisiä? Mie-
leeni tulevat sukunimet eivät ehkä
olleet rautulaisia. Minusta tuntuu,
että he olivat koulussamme vain sen

Kuvassa istua nököttävät Kirkonkylän koulun oppilaat keväällä 1933. Siitä pitäisi löytyä: Maria
Lempinen, Kerttu Siitonen, Tyyne Vanhanen, Sirkka Paukkunen, Kerttu Korpinen, Inkeri Läärä,
Irja Huuhka, Risto Hauhia (?), Mikko Loponen, Eino Loponen, Kauko Loponen, Paavo Kähäri,
Pentti Hamu, Veikko Vaskelainen, Reino Jääskeläinen, Onni Jääskeläinen, Seemi Jäske, Nikolai
Haukka, Unto Loponen, Ilmari Jäske, Veikko Vaskelainen (?), Väinö Keinänen, Helmi Sointula,
Eila Titoff, Anna Savinen, Anita Roine, Väinö, Niilo Pietiäinen, Eine Hännikäinen, Eeva Salo,

Vuokko Sumonen, Aili Paksu. Opettajana on Rauha Lamppu.
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ykkösluokan ajan, mikä selittäisi
sen, etten tiedä heistä juuri mitään.
Mutta toisaalta “lapsen tieto, nai-
sen muisti...”.

Jos sinä, vaikka et ehkä tähän
luokkaan kuulunutkaan, tiedät jo-
tain tästä minua askarruttaneesta
asiasta, ole hyvä ja kirjoita tietosi
lehtemme toimitukseen Jaanalle tai
ota yhteyttä minuun. Osoitteet löy-
tyvät lehden takasivuilta.

Sirkka Salmi

Opettajalle
löytyi nimi

Jossain vaiheessa on ilmeises-
ti kyselty erään opettajan nimeä.
Rouhiaisen Liisa kirjasi ylös
seuraavan tiedon:

Jatkosodan aikana Raudun
Keripadassa Vaskelaisen talos-
sa toimineen koulun opettajan
nimi oli Terttu Haapakoski.
Hän oli kotoisin Turusta ja en-
simmäisessä opettajan viras-
saan.

Pikkulotta leirillä
Kun pikkulotta reippahana leirinsä alkaa,
niin eipä silloin suru vaivaa painele jalkaa.
Hei suomalainen pikkulotta
valita ei jalkaa,
hei vaan kun lotta on niin.

Jos joku setä tahi täti jalkansa taittaa
niin pikkulotta hätälastan paikallensa laittaa.
Hei suomalaista pikkulottaa
työ ei koskaan haittaa,
hei vaan kun lotta on niin.

Kun pikkulotta suunnistaa sataa tahi tuulee
niin metsiköstä kamalata ryskyä kuulee.
Hei suomalaista pikkulottaa
karhuksipa luulee
hei vaan kun lotta on niin.

Tätä laulua lauloivat Raudun kirkonkylän pikkulotat
ennen talvisotaa. Laulun muisteli Selma Salo

Ota suunnaksi Visulahti!

Mitä ovat karjalaiset kesäjuhlat? Kotiseuturak-
kautta, läheisyyttä, lämpöä, kaipuuta menetettyä koti-
seutua kohtaan, juuria Karjalassa. Se on tuota kaik-
kea kun kokoonnutaan jälleen yhteen tänä vuonna
perinteisille pitäjäjuhlille tänne Mikkeliin tai Karja-
lan liiton kesäjuhlille Helsinkiin.

Tänä kesänä pitäjäjuhlat on haluttu järjestää suu-
ren suosion saavuttaneessa Visulahden matkailu-
keskuksessa. Visulahti tarjoaa ravintolapalveluiden
lisäksi majoitusta hyvätasoisissa loma-asunnoissa tai
leirintäalueella esimerkiksi asuntovaunuissa. Vesi-
puisto lapsille ym.ta. Toivommekin juhlan järjestäjä-
nä, että alueelle tultaisiin vaarista vunukkaan 8.-9.

heinäkuuta.
Ohjelma on perintei-

nen; lauantaina on Muis-
toloin ilta, jossa on mm.
Karjalaisen musiikin
konsertti esiintyjänä Vii-
purin poika Pepe Lauanne. Sunnuntain päiväjuhla
rakentuu myös tutuista aineksista ja toivomme
myös sinne runsasta osallistumista. Tule jompaa
kumpaa tai tuu molempii, pääasja on ko vaa tuut!

Visulahti, Visulahti - siinä on rautulaisten tahti.
Tapaamisiin,

t. Markku
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TÄTÄ
MIELTÄ

Ajatuksia lehden
tulevaisuudesta

Luin edellisestä Rautulaisten
lehdestä Jaanan pääkirjoituk-

sen ja huolen lehden, ja rivien vä-
listä myös lukijakunnan tulevaisuu-
desta. On tietenkin selvää, että ajan
oloon nyt toteutuva kehitys on täl-
laisissa tapauksissa väistämätöntä
ja että siitä seuraa monenlaisia on-
gelmia. Ei vähiten taloudellisia, jos
ajatellaan esim. puhtaasti lehden
pystyssä pysymistä. Jos tähän olisi
patenttilääke, niin se olisi varmaan
jo käytössä. Kysymys kuuluukin,
mitä kussakin tapauksessa voidaan
tehdä.

En tunne lehden lukijaprofiilia,
mutta oletan sen koostuvan

etupäässä vanhoista alkuperäisistä
rautulaisista. Siis nopeasti harve-
nevasta joukosta. Otaksun myös,
että tilaajan pudotus johtuu pääasi-
assa tästä syystä. Tälle ilmiölle
emme voi mitään. Myös lehteä ti-
laamattomat alkuperäiset rautulai-
set ovat yli 60-vuotiaita, joten hei-
dän aktivoiminen enää tässä iässä
on vaikeaa. Kuinkahan paljon täl-
laisia ihmisiä mahtaa olla? Varmaan
vielä satamäärin, mutta se on vä-
hän tähän tarkoitukseen.

Ei siis auttane muu kuin kiinnit-
tää huomiota toisen, kolmannen ja
neljännen polven rautulaisiin. Ei lie-
ne uusi ajatus, mutta ongelmana on
miten heidät tavoittaa ja saa kiin-
nostumaan sillä niin kai se on, että
aivan nuoret eivät useinkaan ole
kiinnostuneet juuristaan ja vähän
vanhemmilla energia ja aika mene-
vät pesimisessä ja muussa korkean
keskipäivän askareissa.

Olen huomannut sekä itsestäni
että muista, että kun ikä alkaa lä-
hestyä sanokaamme 50 vuoden tie-
tämiä, tilanne muuttuu. Alkaa olla
aikaa ja kypsyyttä ajatella. Tähän
ikään ehtineitä toisen ja jo kolman-
nenkin polven rautulaisia täytyy olla
tuhansia. Kuinkahan moni sellainen
on lehtemme lukija ja kuinka tavoit-
taa ne, jotka eivät ole. Ei-paljas-
jalkaisille rautulaisille täytyisi muis-
taa kertoa lehdestä ja rautulaisuu-
desta. Toisen, kolmannen jne. pol-
ven rautulaisissa on koko pitäjähen-
gen tulevaisuus, jos sitä ylipäänsä
voi hengissä pitää.

Itse kiinnostuin rautulaisuudesta
vasta ns. kypsässä iässä kymmen-
kunta vuotta sitten. En muista mi-
ten, mutta olikohan se ihan sattu-
malta käydessäni Karjala-talolla
huomasin, että on olemassa Rautu-
laisten Lehti. Tilasin sen niiltä seis-
omilta ja olenkin siitä saakka sitä
tilannut ja tilaan niin kauan jompi-
kumpi loppuu: joko minä tai lehti.

Jaana kyseli myös kirjoittajien
perään. Mielenkiintoinen juttu.

Omasta työstäni puolet koostuu kir-
joittamisesta ja toinen puoli puhu-
misesta, koska olen erään suuren
valtionyhtiön talousjohtaja. Olen
kirjoittanut elämäni aikana paljon,
tosin etupäässä kuivaa asiatekstiä,
mutta kirjoittaminen on minulle ol-
lut aina helppoa.

Ongelma on kohdallani vain sii-
nä, että minulla ei ole paljonkaan
sanottavaa vanhoille rautulaisille.
Varsinkin kun olen syntynyt ja kas-
vanut Savossa eikä minulla ole oma-
kohtaisia muistoja Raudusta. Tun-
tuisi tylsältä ja vähän epäoikeuden-
mukaiseltakin ryhtyä lehdessä muis-
telemaan vanhempieni elämänkoke-
muksia niitä vielä ehkä väärin ym-
märtäneenäkin.

Jaana viittasi myös siihen, että ju-
tut ovat hyvin eritasoisia. Näin var-
maan on. Lehtemmehän ei tavoitte-
le ensisijaisesti kaunokirjallisia an-
sioita, mutta kyllä jutun taso ihan
kielellisesti ja käsiteltävän asian

kannalta pitää yltää jollekin minimi-
tasolle. Käsikirjoituksia on joissa-
kin tapauksissa jotenkin retusoitu,
mutta mielestäni tyyli on ollut ihan
hyvä. Juttuja on helppo lukea. Tätä
samaa ei esim. voi sanoa eräästä
toisesta harrastusalani lehdestä, jos-
sa aivan akateemiset kansalaiset
usein pahoinpitelevät sekä kieltä että
asiaa.

Entä olisiko siinä ideaa, että joka
lehdessä olisi sivu tai aukeama Rau-
tulaisten lehdestä esim. 20, 30 tai
40 vuoden takaa? Ovatko vanhat
lehdet edes kaikki tallessakaan?
Esim. minä, joka olen tullut mukaan
kymmenisen vuotta sitten, katselisin
mielellään, mitä aikaisemmin kirjoi-
tettiin. Ei kirjoituskilpailukaan has-
sumpi idea ole, jos varsinkin sään-
nöt sallisivat muutakin kuin vanho-
jen rautulaisten tapahtumien muiste-
lun.

Sitten loppuun vielä seuraava
temppu: Jos alamäki on väis-

tämätön, niin voisiko liukua aina-
kin loiventaa ja pidentää liittoutu-
malla jonkin tai joidenkin Raudun
naapuripitäjien kanssa, jos heillä
sattuisi olemaan omia julkaisujaan,
jotka kärsivät samoista ongelmista.

Suomi on pieni maa ja karjalaiset
ovat keskenään melkein sukulaisia.
Tornionjoen kaltehilla on iät ja ajat
“naitu poikki”. Minullekin on aina-
kin isäni puolelta tullut aimo annos
sakkolalaista verta.

Näillä ajatuksilla toivotan mitä
parhainta kesää. Pietää myö

tyttö leht pystys!

Veikko Vaikkinen
(Toisen polven rautulainen.

Vanhempani olivat Pieksämäelle
evakkoon muuttaneet Oskari
ja Iida Vaikkinen o.s. Nuija

Raudun Huhdista.)

TERVETULOA
lehtiseminaariin

Mikkelin Visulahteen
lauantaina 8.7. kello  13.00
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Kuvassa Ilkka (Reinon poika), Reino, Anja, Mikko
(Ilkan poika) ja Riitta Äikäs Reinon leikkipuun

juurella Raudun Riikolassa viime syksynä. Kuvan
puu on arvioitu 300-500 vuotta vanhaksi.

Kuvan lähetti Reino Äikäs.

Albumin aarteita

Heinäntekoa Liuksen pellolla vuonna 1938.
Kuva Elina Liuksen arkistoista.

Tietääkö kukaan mistä tilaisuudesta kuva on?
Löytyi arkistoista ilman mitään yhteistietoja.

Kuvassa Tuomas ja Maria Loposen lapset Anna
Tellervo (s. 8.10.1916, kuoli pienenä) ja Johannes
Päiviö (15.9.1915-10.1.1992). Kotipaikka Raudun

Vehmainen. Kuvan lähetti Päiviön tytär Riitta
Taskinen Riihimäeltä.
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Elsa Saaren muistolle

Äitini, Elsa Saari (o.s. Siitonen) nukkui pois 18. maa-
liskuuta Pieksämäen aluesairaalassa. Hän syntyi
Raudun Kaskaalassa, Siitosenmäelle 16.8.1910 Juho
ja Anni Siitosen perheeseen johon kuului myös vuotta
vanhempi Hilja-sisar. Ilmari-veli syntyi muutaman
vuoden kuluttua.

Jo varhain sai äitini tulla tutuksi myös elämän varjo-
puolien kanssa.  Hän menetti äitinsä ollessaan vain
5-vuotias. Sen ajan vitsaus, tuo “rintatauti”, keuhko-
tauti, vei pieniltä sisaruksilta äidin. Ilmari-velikin oli
tuolloin vain puolivuotias, hänkin oli saanut taudin ja
kuoli noin pari vuotta äidin jälkeen.

Juho Siitonen jäi vaimonsa kuoleman jälkeen yksin
äitinsä kanssa hoitamaan taloaan ja lapsiaan. Muu-
taman vuoden kuluttua hän avioitui uudelleen ja äiti-
ni sai hyvän äitipuolen ja myös uusia sisaruksia, joi-
den kanssa hänellä oli aina lämpimät välit.

Jo lapsena äitinikin joutui, kuten oli tavallista sii-
hen aikaan, osallistumaan moniin talon töihin. Koska

veljet olivat vielä pieniä, joutui äitini myös miesten
töihin isänsä apulaisena. Paimenessaolot kesäisin oli-
vat erikoisesti jääneet äidille mieleen. Niitä hän muis-
teli vielä vanhalla iälläkin, olihan se ollut vähän pe-
lottavaa lähteä yksin metsään lehmiä etsimään
tiettömiltä taipalilta.

Tulivat raskaat sotavuodet. Koti oli jätettävä. Äitini
perhe asettui monien vaiheiden jälkeen Pieksämäen
maalaiskunnan Pyhityn kylälle, jonne alettiin raken-
taa uutta elämää. Sota vaati raskaan veronsa myös
Siitosen perheeltä; Eino ja Antti-veli jäivät sotatante-
reelle.

Elämä jatkui kuitenkin. Parin vuoden Lapualla olon
jälkeen Pyhityn kylältä löytyi aviomies, isäni, maan-
viljelijä Nestor Saari. Yhdessä tehtiin työtä viljellen
pientä maatilaa isäni kuolemaan asti. Pellot annettiin
vuokrasopimuksella edelleen viljeltäviksi ja äitini asui
edelleen tilalla ollen kuitenkin välillä myös Mikkelis-
sä luonamme ja hoitaen poikiamme näiden ollessa
pieniä. Viimeiset viisitoista vuotta äitini asui Pieksä-
mäen Naarajärvellä.

Äitini oli valoisa, hyväsydäminen ihminen. Hän eli
itse vaatimattomasti, mutta ei säästellyt muille anta-
essaan, hätää kärsivät ihmiset ympäri maailman oli-
vat hänen sydämellään. Hänelle olivat tärkeitä suku-
laisuus- ja ystävyyssuhteet, seurakuntayhteys ja lähe-
tystyö. Laulaminen oli äidille tärkeää jo nuoruus-
vuosista alkaen ja vielä viimeisillä voimillaankin sai-

Palkealan kylän ensimmäinen henkilöauto. Autonsa vierellä tyytyväisen
oloinen Mikael Tyynynen veljensä tyttärien Rauhan ja Einen kanssa.

Kuva vuodelta 1938, koska rekisterikilvessä on veromerkki 38.
Kuvan lähetti Ahti Hänninen Mikkelistä.

Kärsälänkylän nuorisoa ennen
sotaa, v. 1938. Kuvassa Lilja

Naumanen (vasemmalla), Kaino
Ossi, Aino Paukku ja Aini

Nahkuri. Kuva Aino Paukun.
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raalassa hän lauloi: “Kiitos Sulle Jumalani armostasi
kaikesta...”

Nyt pieni paimentyttö on päässyt perille laulamaan
Hyvän Paimenen seuraan, Hänen, johon äiti koko elä-
mänsä ajan turvasi ja jonka luokse toivoi kerran pää-
sevänsä.

Lämmöllä äitiä muistaen
Annikki Pullinen

Äidin muistolle
Saima Kinnanen, o.s.

Kalmi, syntyi 25.1.1908
Muolaan pitäjässä. Hän
oli toiseksi vanhin Vil-
helm ja Hilma Kalmin
kaikkiaan kymmenestä
lapsesta. Saiman olles-
sa 8-vuotias perhe muut-
ti Raudun Vehmaisiin,
jossa hän kävi kansa-
koulun ja vietti nuoruu-
tensa.

Suurin osa Saiman
Karjalan ajasta ja muis-
toistaan liittyy Rautuun. Siksi hän piti itseään enem-
män rautulaisena, vaikka viimeksi lähtikin evakkoon
pyhäjärveläisten mukana. Hän kävi Jaakkiman kris-
tillisen kansanopiston ja Elisenvaaran karjanhoitokou-
lun. Harjoittelijana hän oli Vihdissä. Harjoitteluajan
jälkeen hän kävi asistenttikurssin myös Elisenvaarassa
ja toimi karjakkona Valkjärvellä ja Heinjoella. Tal-
vidosan aikana hän oli lottana Heinjoella ja Imatral-
la.

Sodan jälkeen Saima oli tarkkailukarjakkona Nas-
tolassa. Avioiduttuaan Eetu Kinnasen kanssa v. 1942
hän muutti Pyhäjärvelle Valkeamäen kylään, jossa
minä olen syntynyt esikoisena aivan sodan alussa 1944.
Kohta oli evakkomatka edessä. Ensin Pylkönmäelle ja
sieltä 1946 Tyrvään kautta Huittisten Raijalaan v.
1947. Aikuisiän pitkän ja raskaan työrupeaman hän
teki siellä pientilan emäntänä. Lapsia syntyi vielä kol-
me: Matti, Heikki ja Hilma.

Työkiireiden lisäksi Saimalla riitti aikaa myös har-
rastuksille. Erikoisesti Suomen luterilaisen evanke-
liumiyhdistyksen toiminta oli hänen sydäntään lähel-
lä. Halu hengellisten asioiden ja tilaisuuksien pariin
alkoi jo Karjalassa ja jatkui aina vanhuuteen asti. Hän
oli usein nähty vieras evankeliumijuhlilla. Jäätyään
eläkkeelle hänellä riitti enemmän aikaa näille harras-
tuksille.

Eetu-puolison kuoltua v. 1981 Saima jäi leskeksi.
Eläkeläisten, karjalaisten sekä suvun juhlissa hän lau-
sui mielellään runoja. 90-luvulla perustetun Kalmin

sukuseuran tilaisuuksiin hän osallistui niin kauan kuin
kykeni. Elämänsä iltapuolen hän asui ensin vanhusten-
talolla, ja viimeiset lähes kolme vuotta Huittisten
Kuninkaisten vanhainkodissa. Siellä hän myös nukkui
pois 6. huhtikuuta. Meille läheisille ja monille ystä-
villeen hän jätti valoisan muiston itsestään.

Antti Kinnanen

Aino Jantunen, o.s. Karvonen, kuoli Haukivuorella
20.3.2000. Hän oli syntynyt Sakkolan Petäjärvellä
23.8.1909 ja muutti Raudun Orjansaareen mentyään
naimisiin 3.11.1929 Matti Jantusen kanssa. Sodan
päätyttyä perhe muutti Haukivuorelle vuonna 1946.

Aino Raudun Orjansaaren Rautniityllä. Rautniittyjä
Aino muisteli menneinä vuosikymmeninä usein. Hä-

nen toiveensa oli päästä käymään vielä joskus siellä
ja vuonna 1993 hänen toiveensa toteutui.

Runo Eeva Kilven
runokokoelmasta

Kiitos äiti, että elit näin kauan,
melkein kokonaisen vuosisadan.
Viivyit luonamme, et kiirehtinyt pois.
Lapsuutemme rukous toteutui.

Sinä kokosit, yhdistit ja kasvatit meitä,
olit meille side lapsuuteen ja Karjalaan,
olit elävä muistutus edellisten sukupolvien työstä.

Toivottavasti kaikki se mihin uskoit on totta
ja sinua ympäröi nyt lepo ja autuus.

Toivottavasti isä oli sinua vastassa niin kuin odotit,
toivottavasti olet onnellisesti perillä.

Rakkain terveisin ja kiitos eilisestä.
Lapset perheineen

Eetu Termonen nukkui pois Mäntyharjulla 25. maa-
liskuuta. Hän oli syntynyt Raudun Liippualla 1.4.1931
Anna ja Antti Termosen yhdeksäntenä lapsena.
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Emil Paakkinen kuoli Imatralla Honkaharjun sai-
raalassa 26. maaliskuuta. Hän oli syntynyt Raudun
Raasulin kylässä 11.2.1915.

Tuomo Kaleva Vanhanen, syntynyt 28.2.1952
Mäntyharjulla, kuoli 2. huhtikuuta Mäntyharjulla.
Tuomon isä, Eino Vanhanen, oli syntynyt Raudun Pot-
kelassa.

Raudun Potkelassa 11.11.1936 syntynyt Pentti Hei-
no Vanhanen kuoli 5. huhtikuuta Mäntyharjulla.

Olavi Määttänen kuoli Mikkelissä 19. huhtikuuta.
Hän oli syntynyt Raudussa 10.7.1915.

Emil Nuora kuoli Helsingissä 20. toukokuuta. Hän
oli syntynyt Raudussa 8.7.1910.

Kultahäät

Rautulaisten lehden Turun seudun yhdyshenkilö,
Eero Sappinen on väitellyt tohtoriksi Turun yliopis-
tossa 20. toukokuuta aiheesta “Arkielämän murros
1960- ja 1970-luvuilla. Tutkimus suomalaisen työvä-
estön elämäntavoista ja niiden paikallisista
raumalaisista piirteistä.”

Vastaväittäjänä toimi professori Juhani U.E. Lehto-
nen Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori
Pekka Leimu Turun yliopistosta.

Tiina Kukko valmistui Helsingin yliopiston huma-
nistisesta tiedekunnasta filosofian maisteriksi. Hänen
isänsä on Pekko Kukko Raudun Haukkalasta.

Toini ja Veikko Pietiäisen 50-vuotishääpäivää juh-

littiin Mikkelin maalaiskunnan Otavassa 28. touko-
kuuta. Juhlaa vietettiin Otavan seurakuntatalolla. Mu-
kana olivat lapset ja lapsenlapset sekä sukulaisten ja
ystävien joukko.

Nykyisin Otavassa asuvat Toini ja Veikko osallistu-
vat aktiivisesti harrastustoimintaan. Veikko valmen-
taa ravihevosia ja Toini osallistuu Marttojen toimin-
taan.

Veikko on lähtöisin Raudunkylältä ja jakanut aktii-
visesti tietoa jälkipolville kotipitäjästään.

Tässä kuvassa Inga Virolainen (o.s. Kouvonen) Jo-
hanneksen Päätilästä ja Valto Virolainen Raudun
Vepsasta poseeraavat juuri alkaneen yhteisen taipa-
leen merkeissä.

3.6.1950 vastattiin Paimion kirkkoherra Kanteleen
“uteluun” Tahdon. Silloin siinä pikkaisen jännittikin,
mutta mieleeni jäivät kuitenkin papin jatkotoivotukset,
että yhtä köyttäkin pitäisi muistaa vetää niin ylä- kuin
alamäessäkin.

Nyt siitä hetkestä on aikaa vierinyt jo puolen sataa
vuotta. Millenniumiakin on vaihdettu. Niitä kirkkoher-
ran mainitsemia mäkiäkin on taipaleelle osunut. Vaan
yhdessä toinen toistaan tukien mäen harjanne on saa-
vutettu. Ja se yhteinen köytemmekin on ajan myötä
entisestään vain “patinoitunut” kestävämmäksi.
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Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440
Veikko Nalli, Tuomelantie 16 A 2, 76150 Pieksämäki,
puh. (015) 614 469

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Aimo Valkonen, Kyttäläntie 23, 52700 Mäntyharju,
puh. (015) 683 820
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Oiva Junni,  Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640
Pauli Jantunen,  Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
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
Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

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,
puh. (015) 482 096
Armas Komi,  Pasalantie 296, 79630 Kolma, puh. (015) 573 141
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
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:


