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Kuva Raudun Saha Oy:n sahalta heti kun Rautuun päästiin
takaisin. Vasemmalla nuori yliluutnantti Olavi Pyykkö, joka

on omistajan poika.
Kuvan lähetti Kerttu Ilonen  Kangasalalta.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja
kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Mikkelissä lokakuussa 2000

Syksyinen tervehdys Etelä-Savosta
Muun muassa eteläsavolaiset viljelijät ovat huolis-

saan polttoöljyn hinnannoususta. Eikä syyttä. Touko-
kuusta 1999 syyskuuhun 2000 välisenä aikana poltto-
öljyn hinta on noussut 1,50 markasta 3,20 markkaan.
Nousua on tapahtunut yli 110 prosenttia.

Tyypillisellä eteläsavolaisella lypsykarjatilalla polt-
toöljyä käytetään muun muassa traktoreihin, puimu-
reihin ja viljan kuivaamiseen. Sitä menee noin 10 000
litraa vuodessa. Pelkästään öljyn hinnan nousu tekee
maatalousyrittäjien laskelmien mukaan 17 000 markan
lisäkustannuksen vuodessa. Melkoinen markkamäärä.

Kaiken kaikkiaan öljyn hinnasta aiheutuneet lisäkus-
tannukset leikkaavat eteläsavolaisen lypsykarjatilan
maatilatalouden tuloja yli 15 prosenttia. Maitolitraa
kohden laskettuna tämä tarkoittaa noin 20 pennin
lisäkustannusta vuositasolla. Ja mikä hurjinta, maata-
loudessa kustannusten siirtäminen hintoihin ei ole mah-
dollista kuten normaalissa vapaassa yritystoiminnas-
sa, jossa yrittäjä kattaa kustannusten nousua nostamalla
myymänsä tuotteen hintaa.

Helppoa ei ole kuljetusalallakaan. Dieselin hinta on
noussut vuoden 1998 loppupuolelta melkein kahdella
markalla ja rajuiten tänä vuonna. Puoliperävaunu-
yhdistelmää työkseen ainakin toistaiseksi ajava yrittä-
jä laskee, että kun tankin ottaa täyteen, kuluu tank-
kaukseen noin 2 200 markkaa. Laskutoimitus jatkuu:
auto kuluttaa noin 35 litraa sadalla kilometrillä joten
parhaimmillaan yhden vuorokauden aikana joutuu
tankkamaan kaksikin kertaa.

Tällä matematiikalla kuukauden polttoaineet maksa-
vat noin 16 000 markkaa eivätkä maksut jää siihen.
Puoliperävaunuyhdistelmän säännölliset huollot mak-
savat miltei sata tuhatta markkaa ja lisäksi valtio muis-
taa dieselverolla. Jos sitä ei maksa, menettää lupansa
ja siihen päättyy yrittäminen.

Tällaista yhdistelmää työkseen ajava on laskenut jou-

tuvansa maksamaan polttoaineesta 70 000 markkaa
enemmän vuositasolla kuin vuonna 1998. Lisälasku on
revittävä jostakin ja mikäs muu se on, mistä raha
revitään, kuin ihminen itse. Omat palkat ja eläkemaksut
jäävät vähemmälle vaikka samalla tavalla se on
rekkakuskinkin asuntolainojaan lyhennettävä ja perhettä
elätettävä kuin muidenkin tien kuluttajien.

Polttoaineiden hintojen nousu on johtanut pohjois-
Suomessa jo siihen, että pieniä, yhden tai kahden auton
yrityksiä on kaatunut. Mennyt konkkaan. Tehnyt kon-
kurssin. Ihan miten vain halutaan asia ilmoittaa. Pa-
himmassa tilanteessa ovat ne pienet yrittäjät, jotka ovat
ehtineet ostaa uuden auton ennen hintasirkuksen alkua.
Heidän on pakko ajaa miltei tappiohinnoilla, sillä lo-
pettaakaan ei voi kun auto pitää maksaa.

Ei tavallisenkaan ihmisen elämä helppoa ole. Öljyllä
lämmitettävän omakotitalon öljylasku on vuodessa ko-
honnut hintojen nousun takia neljällä tonnilla ja keski-
vertoautoilijan vuotuinen bensalasku on kasvanut lä-
hes saman verran.

Harvaanasutuilla alueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa
auto on ehdoton kulkemisen ja ylipäätään elämisen
kannalta nykypäivänä. Ja lämmitettäväkin on. Hallitus
ei suostu alentamaan verotusta, vaikka siitä muodos-
tuu suurin osa polttoaineen hinnasta. Minua ihme-
tyttääkin kuinka kauan annamme höynäyttää itseäm-
me ennen kuin ryhdymme mielenosoituksiin kuten muu-
alla Euroopassa.

Jotenkin tuntuu, että valtio lypsää lehmää niin pitkää
kuin se on lypsettävissä. Ryhdytäänkö tätä lehmää edes
kaipaamaan ennen kuin se kuolee ja pilttuu on tyhjä?

Syksyisin terveisin
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Kotipankkiiri Simo Tuokko tuo
pankkipalvelut vaikka asiakkaan kotiin

“Kotipankkiirin” eli liikkuvan
myyntipäällikön Simo Tuokon
avulla hoituvat kaikki Leonian pank-
kipalvelut vaikka kotona. Hänet voi
pyytää neuvomaan niin verkkopan-
kin käyttöä kuin lainaneuvotteluihin,
eikä palvelu maksa asiakkaalle mi-
tään.

- Asiakaskäynnillä minulla on
mukana kannettava tietokone, jos-
sa on Internet-yhteys ja tulostin, jo-
ten saan reaaliajassa olevat tiedot
asiakkaan pankkisuhteesta suoraan
koneelta ja tarvittavat asiakirjat voi-
daan tulostaa samantien. Kaut-tani
hoituvat kaikki pankkipalvelut, eli
minulla on valtuudet neuvotella lai-
noista, talletuksista ja sijoituksista ja
hoitaa esimerkiksi pankkikorttiasiat.
Ainoastaan käteistä rahaa minulta
ei saa, kertoo Tuokko.

Maanviljelyskoulun käynyt Tuok-
ko on ennen nykyistä uraansa ollut
19 vuotta Hankkijan traktori- ja työ-
konemyyjänä ja kolme vuotta kiin-
teistövälittäjänä. Nyt takana on rei-
lu puoli vuotta liikkuvan myyntipääl-

likön tehtäviä.
Vahvuuksinaan hän pitää nimen-

omaan sitä, että tanner ja ihmiset,
jossa hän työskentelee on tuttua.

- Siinä on jo voittanut paljon, että
sinut tunnetaan eikä tarvitse siinä
mielessä “myydä” itseään asiak-
kaalle. Ja toisaalta, en ihan heti eksy
kyläteillä, naurahtaa Tuokko.

Monta mutkaa
tehty Rautuun

Kotipankkiirin asiakaskunta muo-
dostuu niistä, joilla on pitkä matka
pankkiin ja jotka eivät siellä pääse
välttämättä asioimaan. Etenkin van-
hukset, lapsiperheet, maanviljelijät ja
yrittäjät vat käyttäneet palvelua ja
havainneet sen hyväksi.

- Voimme tavata joko asiakkaan
kotona tai sitten sellaisessa paikas-
sa, joka hänelle sopii, kertoo Tuok-
ko.

Leonian Mikkelin konttorilla on
kaksi myyntipäällikköä eli kotipank-
kiiria. Tuokon toimialueena on Per-

Simo Tuokolla on valtavat määrät mielenkiintoisia vanhoja dokumentteja. Kansioista löytyy mm.
vanhoja kauppakirjoja, vekseleitä, lainapapereita, lainhuutotodistuksia, metsänhakkuukontrahteja,

vakuutuskirjoja ja avustuskortteja.

Asiakaskäynnillä Simo Tuokolla
on mukanaan salkku, jossa on
asiapapereita, ja kannettava

tietokone, jossa on nettiyhteys.
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tunmaan, Mäntyharjun, Ristiinan,
Anttolan, Puumalan ja Mikkelin
maalaiskunnan seutu. Ovelta ovel-
ta hän ei kierrä kuten ennenvan-
haan imurikauppiaat.

- Käynnistä sovitaan aina etukä-
teen. Yhteydenotto on joko minun
puolelta tai sitten asiakas soittaa tai
lähettää sähköpostia minulle. Käyn-
nistä sovittaessa yritän tietenkin
koota samalle päivälle samalle suun-
nalle sijoittuvat asiakkaat.

Tapaamisjankohta järjestyy yleen-
sä päivän tai kahden varoitusajalla
asian kiireellisyyden mukaan. Asi-
oista riippuen Tuokolla on periaat-
teessa 2-5 asiakasta päivässä.

- Ei asiakaskäynnillä hirmu kiirei-
nen voi olla sillä usein tapaamisella
juodaan kahvit ja jutustellaan muis-
takin kuin pankkiasioista. Kun toi-

mialueenani on Mikkelin ympäristö
on selvää, että monta mutkaa on
tehty Rautuunkin, tunnustaa Tuok-
ko.

Sama syntymä-
päivä kuin äijällä

Simo Tuokko kertoo, että hänet
tunnistetaan nimenomaan Simo
Tuokkona. Hänen isänsä, Eino
(kuoli vuonna 1973), ei ole niinkään
jäänyt rautulaisten mieleen.

- Sen sijaan isoisäni, “Vanha-
Simo”, joka oli syntyisin Raudun
Kärsälästä, tuntui olevan tuttu mo-
nille. Äijän kanssa minä paljon kul-
jeskelinkin alle kymmenvuotiaana ja
kuulin paljon Raudusta, Simo Tuok-
ko kertoo.

Simoja yhdistää paitsi sama nimi
myös syntymäpäivä. Ikäeroa heillä

vain oli 68 vuotta.
- Lisäksi Raudusta ovat kertoneet

Haukivuorella samalla kylällä asu-
neet Seijamaat. Heidän kanssaan
kävin myös ensimmäisen kerran
Raudussa kolme vuotta sitten ja
matka oli todella avartava, kiittelee
Tuokko.

- Yhden kerran olen käynyt sen
jälkeen ja ihmettelemistä riittää edel-
leen vaikka kuinka paljon, hän jat-
kaa.

Nykyisin Simo Tuokko asuu Män-
tyharjulla vaimonsa Päivin ko-ti-
paikkaa. Alhon talo tarjoaa tilauk-
sesta myös ateriapalveluita. Perhee-
seen kuuluu vaimon lisäksi kolme
poikaa.

Teksti ja kuva:
Jaana Anttonen

Raasulin koulupiirin kuulumisia
Mikkelin Visulahteen kokoontui-

vat rautulaiset juhliinsa 8.-9. elokuu-
ta. Niin myös Raasulin koulupiiri.
Ravintola Kulkurin kabinetti oli va-
rattu meille. Mikä sattuva nimi meil-
le, sillä olimmehan elämän kulkurei-
ta.

Alkamisajankohta alkaa olla “kä-
sissä” ja meitä ei ole kuin “kopral-
linen”. En ollut uskoa silmiäni, mut-

ta totta mikä totta. Tuli siinä erilai-
sia mietteitä mieleen.

Laululla aloitimme, Pitäjäseuran
puheenjohtaja Markku Paksu piti
puheen ja toivotti meidät tervetul-
leeksi Rautu-juhlille jälleen kerran.
Väkeä alkoi tulla. Kehoittelin käy-
mään kahvipöydän kautta, jospa al-
kukankeus loittonisi. Mielihyväk-
seni totesin meitä olevan seitsemän-

toista henkeä. Ei huonosti ensin-
kään. Olisikohan minun pitänyt
odottaa se akateeminen vartti?

Keskustelimme Raasulin matkas-
ta ensi kesänä, halukkuutta tuntuisi
olevan, mutta vetäjiä puuttuu. Ter-
veydelliset syyt, mutta eletään toi-
vossa. Ilonaihetta toi se, kun huo-
masin, että Kärsälä ja Niittyjärvi
olivat edustettuina. Ei tule mieleeni,
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että näistä kylistä olisi ollut osanot-
tajia aikaisemmin. Rampasen Hel-
vin poika on kovasti kiinnostunut
juuristaan. Tässä meille vanhemmil-
le jälleen kerran haaste. Puhukaa
Karjalasta. Puhukaa Rau-dusta,
kotikylästä. Ikää kun karttuu niin
nämä asiat alkavat kiinnostaa. Käy-
kää näyttämässä paikkoja, joissa
elimme ja olimme.

Raasulin koulupiiriläinen, käsi sy-
dämelle, tuleeko sinulle Rautu-lais-
ten lehti? Ellei, tilaa se. Puh. (015)
366 118.

Entä nuoremmat? Kiinnostaako
teitä vanhempienne, isovanhempien-
ne menneisyys? Nykyaika, tulevai-
suus? Kirjoittakaa nuoret mitä koit-
te kun olitte mukana Raudun ja
Kannaksen matkoilla. Miten halu-
aisitte uudistaa lehteä? Tulevaisuus
on teidän.

En voinut tällä kertaa olla muka-
na varsinaisilla juhlilla, yhteensat-
tuman vuoksi. Vietin omat Rautu-
juhlat mielenkiintoisen kirjan paris-
sa, jonka ostin lehtiseminaarista.
Kaino Tuokon kirjoittama “Rajalla
rauhatonta” kertoo Raudusta ja
Raasulista ja suosittelen lämpimäs-
ti.

Värikästä ruskaa,
t. Irma

Minustakin tuli karjalainen

Minun ukkini, Eero Teljas, on syntynyt Karjalassa. Sen takia myös
minä, hänen lapsenlapsensa Camilla, lähdin ukkini kotikylään muu-
tamien muiden sukulaisten kanssa. En ole koskaan ennen ollut ve-
näjällä ja saatoin vain kuvitella minkälaista siellä on. Silti yllätyin.
Niin lähellä ja silti niin kaukana. Kuin kehitys olisi pysähtynyt. Rik-
kaiden ja köyhien ero on valtava.

Kun jäimme linja-autosta (Paksun Markun ohjaama matka) pois
ja kävelimme Vehmaistenkylällä. Ukkini kertoessa nuoruuden muis-
tojaan, tunsin että tämä kylä on myös osa minua. Suru ja ylpeys
sekoittuivat mielessäni. Oli kuin historiani olisi tullut selvemmäksi.
Minäkin tunnen itseni osittain karjalaiseksi.

Vehmaistenkylän laitamilla tuli eräs äiti tyttärensä Tanjan kanssa
toivottamaan meidät tervetulleiksi Karjalaan. He kertoivat oman ta-
rinansa kuinka he tulivat taloonsa. Heidät tavattuani häpeän kun
valitan turhanpäiväisiä asioita. Tanja tuskin pahemmin valittaa vaik-
ka elääkin sellaisissa olosuhteissa.

Kun pysähdyimme katsomaan erään kirkon raunioita ja muutamia
taisteluhautoja, tunsin kuinka kovia ukkini oli joutunut kokemaan. Hän
kertoi paniikista, kuolemanpelosta ja kuolemanläheisyydestä. Saa-
toin melkein kuula aseiden paukkumista ja tuntea sotilaiden pelon,
kun he puolustivat Karjalaa. Ymmärrän hyvin, että ukin mielestä
olisi oikein, että Karjala annettaisiin Suomelle takaisin.

Tulen matkustamaan Karjalaan uudelleen. Kun tulen aikuiseksi,
vien sinne myös aviomieheni niin, että hänkin voi nähdä nämä sivut
minun historiankirjaani.

Syysterveisin Camilla Jönsson
(ruotsalainen/suomalainen/karjalainen)

Mäkrän kihut vietettiin jälleen Pieksämäellä

Kuihtuvatko kihujuhlat
osanottajien puutteeseen?

“Myö karjalaiset ollaa luotu
sel-laisiks, ett meilt tullee juttuu
yh-tenää. Kiel meil taitaa olla
keskelt kii ja molemmist päist ir-
rallaa. Sit-ko paljo haastaa ja
pääsee vauhtii, ni ei ain huo-
maakkaa, mitä suus-taa laset-
taa.” (Karjalaisii katkis-mus, toinen
rotokolla).

Ja niin lasettiit mäkräläiset juttua

Pieksämäellä kulttuurikeskus Polee-
nin kahviossa elokuun alussa sa-
maan aikaan, kun monet rautulai-
set olivat Käkisalmessa Karjalan
matkailun 10-vuotisjuhlissa. Paikalle
oli saapunut edellisvuosien tapaan
kolmisenkymmentä kihuajaa.

Vanhojen Mäkrällä syntyneiden
kihuajien joukossa oli mukava näh-
dä aivan nuorta karjalaispolvea,

mm. Eve (s. 1994) ja Essi (s. 1999)
Muurilainen, Pusan Toivon pe-
rillisiä neljännessä polvessa, ja Vee-
ra-tyttönen (7 kk) Tereskan sukua.
Monta oli kuitenkin taas vuoden ai-
kana siirtynyt rajan kauniimmalle
puolelle (Jenny Merikanto o.s.
So-jakka, Vappu Syrjälä o.s. Vesa-
lainen, Veera Nykänen o.s. Orlow,
Berhard Savolainen, Uuno Pek-
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kanen, Mirja Pekkanen) ja hei-
dän muistokseen vietettiin pieni hil-
jainen hetki.

Avajaissanoissaan Armo Savo-
lainen mietiskeli, kuihtuvatko kihut
pikkuhiljaa osanottajien puuttee-
seen. Mietittiin myös olisiko parem-
pi, jos kihut olisivat joka toinen vuo-
si, mutta päädyttiin edelleen joka-
vuotiseen  tapaamiseen. Välivuosi
saattaisi vähentää porukkaa entises-
tään.

Pieksämäki keskeisellä paikalla
kartalla on osoittautunut viimeisten
vuosien aikana hyväksi tapaamis-
paikaksi. 70- ja 80-luvullahan kihu-
ja järjestettiin ympäri Suomea.

Mäkrän kihuthan on perinteisesti
ollut lähinnä haastelutilaisuus ilman
mitään erityistä ohjelmaa, ja haas-
tamista on tapaamisessa aina riittä-
nyt. Lapsuuden muistelu, valokuvi-

polvelle? Pitäisikö paikkaa vaihtaa?
Miltä kuulostaisi jonkun sanoma
ehdotus sisävesiristeilylounaasta
esim. Mikkelistä? Vai lähdettäisiin-
kö elokuussa Rautuun? Ensi vuon-
na kihutaan kuitenkin Pieksämäellä
samassa paikassa, mutta tuumail-
kaahan asiaa ja palataan siihen ensi
kesänä.

Matkaan lähdetään
taas ensi kesänä

Mäkräläisten ydinjoukko Pieksä-
mäeltä on järjestänyt Kirjalan El-
man johdolla monena vuonna mat-
kan Mäkrälle. Näillä matkoilla kaikki
matkalaiset ovat olleet Mäkrän ky-
lästä tai heidän jälkeläisiään ja ai-
kaa Mäkrällä oloon on jäänyt yllin
kyllin.

Välillä mukanaolijoilta on kuulu-

en katselu ja puhuminen Mäkrän
matkoista on täyttänyt tapaamis-
ajan. Olisiko nyt kuitenkin aika miet-
tiä kihuihin jotain uutta sisältöä?
Tarvitaanko jotain ohjelmaa vai riit-
tääkö haastelu myös nuoremmalle

nut kommentteja, että eikö matkaan
voisi liittää muitakin kohteita kuin
Mäkrän. Viime keväänä matka oli-
si suuntautunut myös Pietariin, mut-
ta nyt osanottajia ei ollutkaan tar-
peeksi, joten matka jäi tänä vuonna

toteutumatta. Moni oli kuitenkin tä-
näkin kesänä Raudussa käynyt kuka
milläkin reissulla, ja useissa pöydis-
sä toivottiin taas ensi kesäksi yhteis-
tä matkaa. Ja varmaan mäkräläiset
taas matkaan lähtevätkin.

Ja Pieksämäellä, Savon sydämes-
sä, kun oltiin, niin tutustuttiin Sirpan
lukemana myös vähän savonkieli-
seen Kalevaan. Nämä Väinämöi-
sen sanat Pohjolan emännälle Lou-
hille voi jokainen miettiä omalla ta-
vallaan.
“Tuota itken ikä-päevät,
ruikutan ruvella polovi,
että uin omilta maelta,
tulin maelta tuttavilta
äkki-oovolle oville,
vieraelle veräjän suille;
tiällä purroo puihe’ oksat,
havut hakkoo hartijoeta,
koevut koettaa kolohasta,
leppä leekata yrittää,
aenuvastaan tuul on tuttu,
päeväm paeste ennen nähty
vieraella veräjän suilla,
äkki-oovolla ovilla...
Kylykeen kää kyläh herkut,
parraan talon tarjoelemat,
mies om muallasa ylevämp,
korkee-arvosemp kotona;
sallispa sula Jumala,
antasj Luoja armollinen,
piästä Väenöläm piholle,
elomaelle entisille!
Paremp on omalla mualla
tippa vettä virsu’ alla,
kunnom maella oovommilla
mettä kultamaljalline.”

Sirpa Tereska

Nuorta ja vanhempaa mäkräläisjoukkoa. Vasemmalla Ella Marttiin
(o.s. Nahkuri), Rauha Kerminen (o.s. Kemppainen), Alvar Ihalainen,

Vilho Ihalainen ja Paula Peltola (o.s. Orlov). Ellan sylissä Veera
Myyryläinen. Kuva: Sirpa Tereska.

Posti kulkee
ja kusti polkee edelleen,

mutta käytättehän
postilokero-osoitetta

Rautulaisten lehti
PL 154

50101 Mikkeli
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Minä ja talvisota
Vai talvisota...Aukaisen tietosa-

nakirjan kohdasta talvisota. Seuraa
sivu tekstiä ja kolme karttaa. Luen
tekstin, mutta en oikein ymmärrä.
Miksi juuri talvisota? Eikö sota ole
ihan samanlaista riippumatta siitä,
minkä nimisiä ne ovat? Onko talvi-
sodassa jotain erikoista?

Pyysin äitiäni selittämään minulle
Neuvostoliiton vaatimukset, eva-
kuoinnin, sodan kulun ja sen tappi-
ot. Yritän ymmärtää, miten suoma-
laiset uskoivat itseensä ja itsenäi-
syyteen taistelujen aikana ja miten
se entisestään lujittui juuri talviso-
dan aikana. Kylläpäs kuulostaa hie-
nolta!

Talvisota ei onneksi ole minulle
vain luku historian kirjassa. Rakas
äitini isä Viljam Vihtori Tomperi
syntyi 21. syyskuuta 1924 Raudun

pitäjässä, Mäkrän kylässä Karjalan
Kannaksella. Kun talvisota syttyi
30.11.1939, niin Viljam oli vasta 15-
vuotias. Tomperit joutuivat evak-
koon ja päätyivät lopulta Keski-Suo-
meen Keuruulle.

Talvisota kesti 105 päivää ja yötä
ja Moskovan rauha allekirjoitettiin
12.3.1940. Sopimukseenhan kuului,
että suomalaisten oli luovutettava
erinäisiä alueita. Olen pitänyt rak-
kaiden alueiden luovutusta suurena
tappiona ja tuntenut sen karvaana
palana kurkussa, mutta äitini avulla
ymmärsin, että minun pitää polvil-
lani kiittää siitä, että olen nyt tässä.

Jos katsellaan kaatuneisuuslukua,
niin huomataan, että sehän oli yh-
den suhde kahteen. Ei se ole minun
matematiikkani ansiota vaan tosi-
aan Neuvostoliitolta kaatui miehiä,

kun suomalaisten itseluottamus ko-
hosi. Neuvostoliitto ei kyennyt nu-
jertamaan sitä jatkosodankaan aika-
na.

Vielä siitä rauhanehtosopimuk-
sesta. Siihenhän kuului sotavelko-
jen maksaminen. Suomalaiset pais-
kivat töitä ja valmistivat erilaisia
tuotteita velan maksuun. Senhän
ansiosta teollisuus kehittyi roimasti
ja nykyään suomalaiset tuotteet tun-
netaan maailman markkinoilla.

Olen hyvin ylpeä rakkaasta pa-
pastani, joka eli ja taisteli jatkoso-
dassa.

Suomihan kuitenkin voitti!
Anu Vänskä

Hatsalan klassillinen yläaste 7B

Kirjoittaja sai kunniapalkin-
non Kuopion Sotaveteraanit ry:n
ja Kuopion koululaitoksen jär-
jestämässä Talvisota-aiheisessa
kirjoituskilpailussa

Maailman mullistuksista huolimatta
- maa antaa satoaan

Syksy on tullut. Sen huomaa kai-
kista merkeistä mitä ilmaantuu ym-
pärillemme joka päivä; lehdet alka-
vat muuttaa väriään, perunat kas-
vimaalla ovat jo isoja, porkkanoita
on syöty jo pitkään. On keitetty
marjoja, löydetty sieniäkin, säilötty
ja syöty. Mistä syksyn tulon kuiten-
kin huomaa parhaiten, niin siitä, että
vilja kellastuu ja puimurit alkavat
jyristä pelloilla. Kun sattuu hyvä
poutailma, kylällä kuuluu melkoinen
hurina, kun useampikin kone on
yhtä aikaa pelloilla. Välillä kuuluu
jyrinän yli kovalla äänellä huudet-
tua puhetta; sopottelu ei voita ko-
neen ääntä.

Puimuri on saanut säiliönsä täy-
teen. Kuski ajaa koneen pellon nur-
kalle, missä jo traktori odottaa sitä
korkealaitainen peräkärri muka-
naan, ääni muuttuu, ja hetkessä al-

kaa viljavirta tulvia kuljettimen suulta
peräkärriin. Tyhjennys vie aikaa
vain muutaman minuutin, kuskit
vaihtavat kuulosuojainten läpi muu-
taman sanan ja kohta puimuri myl-
väisee taas saarakkeen päähän uut-
ta lastia hakemaan.

Ennen pantiin vilja seipäille kuivu-
maan ennen puintia. Seipäillä vilja
oli jo jollain tavalla turvassa. Sade-
kaan ei sitä heti pilannut ja sen sai
pelloilta pois vaikka lumien aikaan.
Kovaa työtä tämä kuitenkin vaati.
Niittotyökin tehtiin usein viikatteel-
la. Katsottiin, että koneella niittäen
viljaa aina haaskaantuu enemmän
kuin viikatteella niittäen. Vilja oli
Luojan kasvattamaa, se otettiin huo-
lellisesti talteen. Sotien jälkeisinä
vuosina kerättiin jopa ir-ronneita
tähkiä pellolla, ne puitiin ja näin saa-
tiin käyttöön ja ravinnoksi. Kuiten-

kin silloinkin selvittiin; oli ihmisiä
jotka olivat halukkaita työhön, ja
pula-aika saneli omat ehton-sa.

“Yritystä piti olla”

Näin puintiaikana muistuu mieleen
omakohtaisiakin kokemuksia kotiti-
lan pelloilta nuoruusvuosina, sotien
jälkeen, kun piti olla todella “yritys-
tä” ja uskoa omiin voimiinsa ja kor-
keampiinkin, että kaikista tehtävis-
tä selvittin.

Heinänteko vei useimmiten sen
verran aikaa, että siitä ihan luonte-
vasti siirryttiin sitten rukiin niittoon.
Viikatteet vain välillä tahkottiin, sa-
moin niittokoneen terä. Viljan niitto
viikatteella oli kovin raskasta. Eten-
kin vahvasti kasvanut kaura oli tosi
jäykkää katkeamaan ja viikatetta
piti vähän päästä teroittaa.
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Kun niittomies meni aamukas-tei-
sen saarakkeen päähän, aurinko
antoi jo säteitään metsän yli, ja
aamu-usvat alkoivat haihtua sen
voiman tieltä. Aurinko antoi voimaa
myös niittomiehelle, joka teroitti työ-
välineensä kovasimella, ennen en-
simmäisen lakkaan kaatamista.
Niittäjän jälkeen pellolle tuli muu
väki; tuotiin seipäitä hevoskärrillä,
ne jaettiin saarakkeelle valmiiksi
sopivin välimatkoin, etsittiin hangot,
rautakanki, tappisäkki, haravat edel-
lisen päivän jäljiltä seipään alta tai
pensaan suojasta. Kiviseen maahan
seipään reiän löytäminen oli joskus
työn takana, siinä käsivarret heltyi-
vät päivän mittaan. Sitten vain nii-
tosta seipäille.

Etenkin aamulla, kun vilja oli vie-
lä kosteaa, se täytyi panna seipääl-
le varovasti, kevyesti, että se var-
masti kuivaisi hyvin. Myöhemmin
päivällä saattoi jo heittää viljaa ta-
pin varaan jo reilumminkin, kun tuuli
ja aurinko olivat jo luokoa kuivatta-
neet. Seipäille mätettiin aina jonkun
matkaa niitosta, sitten sei-västetty
alue haravoitiin, mitään ei jätetty
heitteille. Linnut sieltä kyllä osansa
saivat vielä haravoijien jälkeenkin.

Maataloutta
tarvitaan yhä

Tämä kaikki oli osa sitä elämää,
mitä ihmiset olivat oppineet elämään
aikojen kuluessa; elämä oli tekemis-
tä, ja joskus tämä tekeminen vaival-
loista puurtamista kyllästymiseen
asti. Joskus taas se oli kuin huvia,
onnistumisen iloa, iloa  siitä, että
minä osaan ja jaksan ja hallitsen tä-
män homman mitä parastaikaa teen.

Ihmisen pitäisi aina muistaa ja tun-
nustaa se tosi seikka että; maanvil-
jelys on se peruselinkeino, minkä
varassa loppujen lopuksi kuitenkin
ihmisen tulevaisuus lepää. Teemme
monenlaisia asioita keinotekoisesti
ihmistä varten, lääkkeitä, vitamiine-
ja, huvituksia, mutta emme voi kor-
vata perusravintoa, minkä saa vain
maasta, huolellisella kasvattamisel-

la, kokemuksella ja tietä-myksellä
hoidettuna.

Tähän liittyy vielä toinenkin puoli;
urbaani ja luonnosta loitonnut ihmi-
nen kaipaa ja tarvitsee oman an-
noksensa maaseudun maisemaa,
maata, multaa, ainakin tietoisuuden
näiden olemassaolosta. Jos hän ei
sitä saa, tasapaino järkähtää ja jo-
tain  tipahtaa pois paikaltaan. Olen
sen huomannut  omalla kohdallani-
kin; jos joskus maailma kaventuu
edessä, eikä oikein löydy suuntaa
työssä eikä kotona, pitkä kävely
metsässä tai lenkki polkupyörällä
vähän oudompia teitä saa taas nä-
kemään asioita uudelta puolelta ja
tuo mieleen jo unohtuneita muisti-
kuvia.

Taas sinne vanhalle niitokselle.

Kone kiersi
talosta toiseen

 On ollut hyvä syksy. Tuullut au-
rinkoista tuulta. Vilja seipäillä on

säilynyt ja kuivunut. Puidaan puima-
lassa puimakoneella. Tarvitaan vii-
si tai kuusi ihmistä puimalassa ja
kaksi tai kolme pellolla, sekä hevo-
nen kärreineen. Pellolla mättää mies
seipäiltä viljaa kuormaan, toinen on
kuormaa tekemässä. Kolmas voi
olla myöskin mättämässsä ja hara-
voimassa jälkiä. Kun kuorma on
valmis, siinä on noin 15-20 seipääl-
listä viljaa, se köytetään ja ajetaan
puimalaan ja kipataan pui-mako-
neen viereen. Tästä se vähitellen
mätetään syöttöpöydälle, mistä syöt-
täjä sen syöttää koneeseen. Näin
kone erottaa jyvät oljista, kuljettaa
ne säkkeihin ja oljet ja ruumenet jou-
tuvat puimakoneen ohjaamina omiin
paikkoihinsa, ruumenkarsinaan ja
puimalan vintille odottamaan talvea.

Puiminen sähkövoiman aikaan oli
kohtalaisen varmaa koska voima
koneelle riitti. Tosin silloin kun oli
rautalankajohdot, joskus voima kul-
ki liian hitaasti ja arvaamattomasti.
Yhtäkkiä puimakone saattoi vain

Isä-Antti niitteä ruista.
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tehdä lakon. Kun kuparijohtimet tu-
livat linjoille, voiman saanti oli var-
mempaa.

Sotien jälkeen, kun ei ollut konei-
ta, moottoreita, ei sähköverkostoa,
oli vain  niin sanottuja maamootto-
reita, Wickströmejä, polttomootto-
reita jotka kävivät moottoripetroo-
lilla. Näitä moottoreita saattoi olla
yksi kylällään, mikä kiersi talosta
taloon, Tämä moottori käytti polt-
toaineenaan petroolia, mikä taas oli
hyvin vaikeasti saatavissa; oli pula
kaikesta. Petroolia haettiin jopa puo-
len litran pulloilla. Näinä vuosina
syystyö menivät joskus myöhään,
joskus kuormat tuotiinkin puintipai-
kalle rekipelissä, lunta ka-risteltiin
ennen kuormaan mättä-mistä sei-

että vilja saataisiin kuitenkin pois
pellolta eläinten ravinnoksi ja talven
varaksi myös ihmisille.

Siihe aikoa isä-Antil ol yhteine
sähkömoottor meiä noapuri kans,
häne tilloasa ol kyl aika etteäl, meilt
olkii matkoa Paksu Matil melkei
kolme kilometrii. Meilkii käi ens mei
noapur, Veänäse Kalle puimas  sel-
lasel Wickströmil, mut sit aja kans
soatii ens rautalanka- ja sit vähä
myöhemmi kuparlankajohot tuost
muuntajalt ja silviisii sit ostettii se
moottorkii. Sitä hyö sit völjäsiit ees
toas, välist hyvikii kuoppasta ja ku-
rasta tietä myöt kor-ve halk talost
toisee. Mut kuitekii, silviisii homma
alkokii käymää paremmi; koht sil-
lää hyö kumpikii, Matti ja Antti ra-

kii jo koton tehtyy ja kylhä siin yri-
tettii piirakkajauhoikii tehä; myö la-
settiii ne kahtee kertoa seula läpi, ni
kyl niist piirakkoi tul, liek heis sit
rypyt olliet iha oikei päi, maistuit
kuitekii lauantai-iltan, ko ol oikei
hyvät tökkimiset ja kylmeä maituo
niihe kans.

Nyt olen tullut juuri työstä kotiin.
Katson tuonne talon taakse, missä
tonttini takana naapurin puimuri tyh-
jentää säiliötään. Isä ja poika yhteis-
työssä. Ei tarvitse neuvotella.

Homma sujuu. Pian lavetillinen
ohraa kipataan kylmäilmakuivuriin
ja on taas osaksi talvea porsaspah-
nueelle kunnon sapuskaa tiedossa
muun rehun jatkoksi. Maailman
mullistuksista huolimatta on ihmisiä
jotka luottavat elämäntapaansa, ta-
paansa tehdä sitä työtä, mikä aina
on ihmiselle perusturvan antanut,
viljellä, kasvattaa ja kasvaa itse.

Antsu

päiden päältä, joiden alta saattoi läh-
teä hetkeä aikaisemmin peltopyypa-
riskunta yöpaikaltaan. Silloin oli
useinkin puimassa useamman talon
porukka; kierrettiin  talosta taloon

kensiit itsellee puusirkkelitkii ni polt-
topuihe tekokii alko käymeä väl-
leemmi. Eikä mänt montoakoa
vuotta ko kummaskii talos ol jo va-
saramylly, soatii eluk-koihe jauhot-

Antsu mätteä kärrii. (Se taitoa kyl olla otroa)
Aika taitoa olla siin 60 -lukkuu.

Avoin kirje
rautulaisille
kiitosten kera

Parhain kiitoksemme Rautasää-
tiölle ja rautulaisille siitä, että osal-
listutte Hovinkylässä tukevasti sei-
sovan Lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkin entisöintiin, minkä
Hovinkyläseura on saanut tehtäväk-
seen Sakkola-Säätiön toimeksian-
nosta. Lupauksenne apurahasta on
jo aikaansaanut sen, että olemme
pystyneet nopeuttamaan aikataulua
ja vaikeammat perustyöt, kivisei-
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nien saumaus ja katon rakentami-
nen on jo tehty, tarkasti suunni-tel-
tuna ja ammattimiesten johdolla.
Nyt ei enää jatku rapautuminen ja
lohkeileminen, niinkuin on tapahtu-
nut melkein koko 64-vuotisen ole-
massaolon ajan.

Toki monia viimeistelytöitä on vie-
lä tekemättä. Tärkeimmät ovat ku-
vareliefin ja tekstilaatan saaminen
kiinnitettäviksi muistomerkkiin. Nii-
den hankinnassa auttaa metsä-pirt-
tiläinen Aulis Ukkonen. Meidän
toivomus on, että saisimme laatat
ennen ensi kevättä, jolloin Hovinkylä
suomalaisena kylänä täyttää 90
vuotta. Ensi vuonnahan tämä yhtei-
nen muistomerkkimme täyttää 65
vuotta, joten tavoitteita on sen saa-
miseksi arvoiseensa kuntoon.

10. kesäkuuta hyväksyimme pai-
kallisen työryhmän Aleksei Kon-
dakovin johdolla tekemät kivityöt.
Katto rakennettiin esivalmisteltuna
vauhdilla ja huolella Pauli Huus-
kon johdolla. Entisiä muotoja nou-
datettiin mahdollisimman tarkasti ja
rakennelma ankkuroitiin kovimpina

säilyneisiin kiviin lujin sitein.
Entinen kattopinnoite lienee ollut

kupari mutta sellaisen sijasta nyt
laitoimme Katepal Oy:n lahjoittamat
vahvat kattohuovat. Vesi ei me-ne
rakenteisiin, vaikka Yrjö Inkisen
rakentaman kattolyhdyn lasit joku
rikkoisikin. Kaiken huipuksi pultta-
simme hartaan tunnelman vallites-
sa 11.6.2000 Karjalan vaakunan,
uudelleen.

Myös muistomerkkialueen, Ho-
vinmäeksi ristimämme, raivaus on
päästy aloittamaan. Siinä on talkoi-
ta pitkäksi aikaa. Sakkola-Säätiö sai
neuvoteltua käyttöömme ja hoi-
toomme 0,7 hehtaarin tontin, jonka
maanmittari kävi mittamassa 1. ke-
säkuuta.

Kunhan saamme raivattua tuulen
kaatamat ikipuut ja turhat näreet,
niin pääsemme harkitusti ja varo-
vasti seuramme johdolla harventa-
maan alueesta arvonsa mukaisen
puistolehdon, jossa kasvaa jalopui-
ta ja kauan sitten Emäntäkoulun pi-
halta ja puutarhasta levinneitä vil-
liinty-neitä kasveja. Siellä me ja jäl-
keläi-semme voimme muistaa, että

monien esiäidit ovat tässä puistos-
sa haa-veilleet tulevaisuudestaan,
jonka sodat sitten kuitenkin murs-
kasivat.

Hovinkyläseuralle oli kunnia-asia
saada valvottavaksi tämä entisöin-
tityö. Minulle, lähimpänä muisto-
merkkiä poikasena asuneelle, tämä
on 10-vuotisen haaveen toteutumis-
ta.

Kun ensi kerran turistina kävin,
kuulin silloin Tirrin talossa asu-neelta
Soja-mummolta, että joku kivikasa
siellä metsässä on. En löytänyt sil-
loin sateenharmaana päivänä, niin
tiheä oli puusto ympärillä. Seuraa-
villa kerroilla kävimme porukalla, ja
mietimme Hovinkyläseu-rassa kei-
noja merkin säilyttämiseksi ja kun-
nostamiseksi. Vasta Sakkola-Sääti-
ön suhteet alueen viranomaisiin an-
toivat mahdollisuuden sopimukseen.

Perinnetyöterveisin
Hovinkyläseuran puolesta

Soini Hartikainen
muistomerkin entisöintityön ve-

täjä

Syrjintää tutkitaan
Mikkeliläinen rehtori, opetusneuvos Raimo Jenu, tekee väitöskir-

jatyötä yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkintoa varten aiheesta: Karja-
lai-siin kohdistunut sodanjälkeinen syrjintä Suomessa, tarua vai totta?

Tutkimustaan varten Raimo Jenu on tehnyt tilastollisen kyselyn Sal-
missa syntyneiden keskuudessa. Salmilaisten ominaisuuksia olivat ne,
että he olivat pääosin ortodokseja, karjalankielisiä ja tapakulttuuril-
taan venäläisvoittoisia.

Kuten tunnettua, rautulaiset ovat pääosin luterilaisia, suomenkieli-
siä ja tapakulttuuriltaan suomalaisvoittoisia. Onko näillä ominaisuuk-
sien erolla sitten vaikutusta syrjintään, sen tutkimusta tekevä Jenu
haluaa selvittää rautulaisille kohdistetussa vertailukyselyssään.

Kun tunnen henkilökohtaisesti Raimo Jenun ja tiedän hänen toimi-
van aktiivisesti karjalaisuuden hyväksi, toivon, että jos Sinä rautu-
lainen tulet otannassa kyselyn piiriin, niin autat Raimo Jenun karja-
laisten kannaltakin tärkeätä tieteellistä työtä vastaamalla tähän kyse-
lyyn. Saamme aikanaan varmasti mielenkiintoisia tuloksia.

Rautulaisterveisin
Mauri Maisonen

Sankarivainajat
löytyvät netistä

Sota-arkisto on siirtänyt Suo-
men sodissa vuosina 1939-45
kuolleiden sotilaiden tiedot Inter-
netiin. Sivut avattiin syyskuun
alussa ja vain seitsemän tuntia
julkistamisen jälkeen ne olivat jo
jumissa. Ylikuormittuminen joh-
tui siitä, että avauspäivänä sivuilla
vieraili useita tuhansia ihmisiä.

Tietokannasta löytyy yli  94000
henkilöä. Hakuja voi tehdä su-
kunimen, etunimen, syntymä- tai
kuolinajan tai syntymäpaikan
mukaan. Tietojen etsintä on
mahdollista myös joukko-osaston
tai menehtymispaikan mukaan.

Sankarivainajien arkistoon voi
tutustua osoitteessa www.mil.fi/
sankarivainajat
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Onko kotiseudulla enää mitään merkitystä?
Valtakunnallista Kotiseutupäivää

vietettiin 7.-13.8. Oulussa. Juhlien
teemana oli “Uuden vuosituhannen
kotiseutu”. Tällä oli haluttu erityi-
sesti korostaa markkinatalouden
muutosten vaikutusta ihmiseen ja
hänen elinympäristöönsä, joka tulee
näkyviin sangen voimakkaasti Ou-
lussa.

Onko kunnan asukkaalla mitään
mahdollisuutta vaikuttaa positiivi-
sesti tähän mullistukseen? Tuleeko
luottamusmiesten lisäksi kunta-lai-
sen osallistua omalla toiminnallaan
ja mitkä ovat kunnan asukkaan
mahdollisuudet vaikuttaa oman elin-
ympäristön viihtyisyyden rakentami-
seen?

Markkinatalouden mukana olem-
me liittyneet Euroopan Unioniin,
joka on muuttanut meidän valtiollis-
ta asemaamme. Eräs tämän päivän
iskusana on globaalisuus, joka on
tullut median kautta jokaiseen ko-

tiin. Tässä ympäristössä toimii koti-
seutuväki. Onko heillä mitään toi-
mintamahdollisuutta? Tähän kysy-
mykseen etsittiin vastausta Oulus-
sa.

Yleiseurooppalaisesta kehitykses-
tä huolimatta uskomme, että suo-
malaisella kulttuurilla, elämäntaval-
la ja kotiseudulla on omat pysyvät
arvonsa länsimaisessa arvomaail-
massa. Etenkin näitä suomalaisia
arvoja pohdittiin kotiseutupäivien
seminaarissa. Yhteiskunnan voi-
makkaan muutosliikkeen vallitessa
herää kysymys, onko kotiseudulla
enää mitään merkitystä ihmiselle?

Me vanhemman polven edustajat
siirtokarjalaisina tunnemme, että
meidän oikea kotiseutu on Rau-dus-
sa. Tämä tietoisuus on yhteydessä
syntymäpaikkaan. Haluamme käy-
dä siellä ja nähdä vanhat lapsuus-
ajan kultaiset leikkipaikat. Tätä kai-
pausta lisää vielä oman kodin traa-

ginen menetys. Kuitenkin kysyttä-
essä, että mistä olet kotoisin koe-
taan useimmiten asuinpaikka koti-
seuduksi. Tavallaan olemme kor-
vanneet menetyksen uudella koti-
seudulla. Vai onko nykyisin ihmisellä
useampia kotiseutuja? Johtaako
tämä juurettomuuteen vai rikas-tut-
taako se elämää?

Pitäjäseurat ovat
kotiseutuseuroja

Karjalan liiton ja luovutetun alu-
een pitäjäseurat ovat luonteeltaan
tyypillisiä kotiseutuseuroja. Niinpä
oli hienoa, kun Oulun Karjalaseura
osallistui kotiseutupäiville, liittyyhän
karjalaisuus läheisesti Oulujoen ve-
sistön asutushistoriaan 1500-luvul-
ta lähtien. Järjestäjien mukana oli
aktiivisesti rautulainen Helena Si-
doroff. Hän on seuran hallituksen
jäsen.

Kermisen kauppatalon paikalle Orjansaareen rakennetun talon on ikuistanut heinäkuussa 1992 Raimo
Frändilä. Hänelle paikka merkitsee myös syntymäpaikkaa.
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Seuran toimintaa esiteltiin myyn-
ti- ja näyttelyteltassa. Saatavana oli
karjalaisia leipomotuotteita. Näytte-
lyssä esiteltiin käsitöitä, perinneasu-
ja ja Karjalan Liiton tuotteita. Kan-
sallispukujen esittelyssä nähtiin
myöskin runsaasti karjalaisia kan-
sallispukuja. Vastaperustettu Karja-
laisseuran lauluryhmä esiintyi myös-
kin ensimmäisen kerran yleisölle.

Seura oli haastanut kotiseutupäi-
vien johdon kyykkäotteluun. Pelin
kerrotaan syntyneen ortodoksises-
sa luostarilaitoksessa. Siellä sitä
harrastivat vapaa-aikana munkit ja

jo niin varhain kuin 1300-luvulta löy-
tyy merkintöjä pelistä kirjallisissa
dokumenteissa.

Kotiseutupäivillä Oulussa oli run-
saasti ohjelmaa taholla: erilaisia ta-
pahtumia, seminaareja, teatteria,
musiikkia, runoa, laulua, tanssia ja
retkiä. Oululaiset ja ympäristön kun-
nat olivat paneutuneet koko sydä-
men voimalla järjestämään jätti-
mäistä viikon tapahtumaa. Jokaisella
oli mahdollisuus valita itselleen mie-
luinen ohjelma. Päivät olivat hyvää
mainosta Oulun seudulle.

Seuraavat Valtakunnalliset Koti-

seutupäivät järjestetään ensi vuon-
na Pielisen Karjalassa.  Siellä tulee
esiin myös siirtokarjalaisuus. Juhli-
en jatkuvuus on osoitus vahvasta
kotiseutuhengestä.

Kotiseututyötä tarvitaan oman
elinympäristön rakentamisen ja viih-
tyisyyden lisäämiseksi sekä suoma-
laisen kulttuurin ja perinteiden yllä-
pitämiseksi. Tämä on työkenttä,
joka vaatii kuntalaisten omaa aloit-
teisuutta ja valtakunnallista yhteis-
toimintaa.

Aimo Tiainen

Pyhäinpäivänä 2000

“Eihä nii kirkasta tähtii mis uo,
mikä aurinkopaistiel näkkyy”

 sananparsi Raudusta
Lehdet ovat pudonneet puista.

Nä-köala avartuu maisemassa. Tai-
vas on lähellä maata, ja tähdet, täh-
det.

Pyhäinpäivään sisältyy kiitos kai-
kesta elämän lahjasta. Hetkiemme
rajallisuus antaa niille luovuttamat-
toman arvon. On lupa elää täysillä
kun aika on, ja tuntea kaipausta kun
on tullut se vaihe.

Sen minkä suostumme antamaan
pois saamme takaisin, toisin, ja ko-
konaan. Pyhäinpäivä antaa meidän
näin tietää jotain taivaasta, tulevas-
ta. Se mikä täällä jää kesken, saa
joskus vain alkunsa, saa täytty-myk-
sen. Siemen ei unohdu multaan.

Jumala on rakkaus. Hän pitää lu-
pauksensa. Pyhiä ovat ihmiset jot-
ka ovat tehneet uskon uskolliseen
Jumalaan mahdolliseksi myös meil-
le. Siksi pyhäinpäivä on hyvin hen-
kilökohtainen juhla, sisimpämme
oloinen ja kokoisemme, kokemam-
me mukainen, hänen näköisensä,
heidän näköisensä joita muistamme,
joille meillä on kokoisemme, koke-

mamme mukainen kiitos.
Joku oli meille tärkeä rehellisyy-

tensä tähden. Joku siksi, että hän
suostui kulkemaan kanssamme.
Joku siksi, että hän toi maailmaam-
me ilon takaisin. Kiitollisuudella on
aina aiheensa. Rakkaus ei sellaista
tarvitse. Rakkaus on syntyjään ja
lähtöjään ihme. Rakkaus on Juma-
lasta. Se on siltään kuin lahja yksit-
täisen ja valomeren tavoin rakkai-
den haudoille ja kaikkialle.

Pyhäinpäivänä kynttilät syttyvät
kaikkialle missä on hiljaisen muis-
tamisen paikka. Lahjaa emme ole
velkaa.

Viime vuodesta alkaen liittyy mar-
raskuun kaksoispyhän sunnuntaihin
uusi juhlapäivä, karjalaisuuden päi-
vä, valtakunnallisesti vietettävänä.
Se on viesti päättyneeltä vuositu-
hannelta tälle uudelle: omat perin-
teemme ja sukupolvien vaiheissa
koeteltu ja kestäväksi koettu uskon
perintö läntisessä ja itäisessä muo-
dossaan on vaalimisen arvoista, yh-
teistä hyvää, elämän rikkautta, si-

sällökkäämpää kuin jokin tuontituo-
te: onttojen kurpitsoiden karkki vai
kepponen-halloween.

“Ajatellaan vain, miten produk-tii-
vinen oli Kannas, se ei ole unikuva.
Aluemenetyksenkin jälkeen meillä
on tuo värikkyyden ja luovuuden etu
vaikkapa ruotsalaisiin nähden.
Maantiede puhuu sen puolesta.
Menetämme ehdottomasti jotain, jos
kiellämme sen osan itseämme. Ka-
reliaaninen ihminen on meillekin jon-
kun Callénin ja Sibeliuksen ansios-
ta olemassa.” (Henri Broms, Alku-
kuvien jäljillä)

“Niin kuin ryijy muodostuu näky-
mättömistä, lujista loimista ja värik-
käistä kuteista, samalla tavalla mei-
dän elämämme kudos muodostuu:
toisaalta hyvää tahtovasta, lahjoit-
tavasta rakkaudesta ja toisaalta Ju-
malan luomisessa lahjoit-tamista
rakkauden lajeista, kuten rakkau-
desta luontoon, kasveihin, eläimiin,
ihmisiin, naiseen ja mieheen, ystä-
viin.

Niin Jumalan pyhät ovat kätkös-
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sä, ja kuitenkin tunnistettavissa täs-
sä maailmassa. He ovat nöyriä, tie-
tämättä, arvaamatta sitä itse. Py-
hyyttään he eivät näe, se on salat-
tua. Se mitä heillä on ei ole omaa
vaan saatua, lahjaa, Jumalan armoa
ja hyvyyttä. Ja todellinen pyhyys on
aina siellä missä ei luulusi, vasta-
kohdassaan, varjossaan, ristin alla.
Siellä mistä et toivoa osannut odot-
taa, sen nyt näet.” (Martti Luther,
Pöytäpuheita)

Raamatun mukaan pyhyys on
vain Jumalan. Ihmiset voivat olla
pyhiä hänelle kuuluen hänen yhtey-
dessään. Saamme elämän ja siinä
tämän hetken, todesti käyttöömme
ja kantavan ja toivon näköalan tule-
vaan: Karitsan valtaistuimen edes-
sä kaikki kyynelee pyyhitään pois.

Matkaa tekevät saavat rohkaisua
perille jo ehtineiltä. Uskomme py-
hien yhteyteen. “Hänelle kaikki ovat
eläviä”. (Luuk. 20:38)

Kuulumme Jumalan rakkauden
piiriin. Hengellinen elämä ei pääty
kuoleman rajaan. “Se on Jumalan
teko, että uskotte häneen, jonka Ju-
mala on lähettänyt. (Joh. 6:29)

Luonto käy levolle, sekin odotta-
maan uutta kevättä, uutta suvea.
Taivas on lähellä, yössä näkyvät
tähdet. Silmä ei näe itseään. Siinä
se on kuin pyhyys Jumalan ihmisis-
sä.

Simo O. Salo

Lapset vaativat hoitonsa, oli sota tai rauha
Tarton rauhassa saatu autonomia

ja Leninin valtakausi oli Inkerin ta-
lonpojille yleisesti ottaen suotuisaa
aikaa. Inkeriläiset uskoivat, että rau-
hansopimuksessa luvatut oikeudet
todella toteutuivat ja Inkeri saa kult-
tuuriautonomian. Moni inkeri-läinen
oli sodan jaloista paennut Suomeen,
mutta moni lähti rauhan palattua
takaisin omalle maalleen, sillä pa-
lanneille luvattiin täydellinen armah-
dus. Mutta pois paenneella sivisty-
neistöllä ei enää ollut asiaa Inkeriin,
mutta he jatkoivat työtään omiensa
hyväksi Suomesta käsin.

Mutta takaisin palaavia kohtasi-
vat lohduttomat näkymät. Kylät oli
paikoitellen hävitetty maan tasalle
ja talot poltettu. Elettävä oli, ja niin-
pä asunnoksi kelpasi aluksi mikä
tahansa maakuoppa.

Moni inkeriläisperhe hajosi kapi-
na-aikana ikiajoiksi. Miehet oli van-
gittu jo aikaisemmin ja usein osa
perheestä palasi Inkeriin, kun taas
toinen osa jäi Suomeen. Eräältäkin
inkeriläisäidiltä kysyttiin, kun hän
palasi Suomesta lapsitta, millainen
äiti hän oikein oli, kun jätti lapsensa
vieraaseen maahan. Syytetty vas-
tasi, ettei hän ketään väkisin hou-
kuttele pois vapaasta Suomesta.

- Siellä on ainakin maantie kul-jet-
tavaksi, Siperiaan siirretty vaimopar-
ka selitti.

Ajan mittaan Inkeriin palanneet
saivat maitaan takaisin, rakensivat
uudet talon palaneiden tilalle ja Suo-
mesta mukana tuotu lehmä poiki ke-
väällä vasikan. Maat jaettiin Leni-
nin aikaan uudelleen, jolloin moni tila
sai entisistä hoveista hedelmällistä
lisämaata. Kolhooseihin ei in-keri-
läisiä vielä 1920-luvun alussa pako-
tettu, sillä kollektivisoinnit alkoivat
vasta vuosikymmenen lopulla. Kai-
ken kaikkiaan elämä tuntui asettu-
van Inkerissä uomilleen. Moni van-
hemman polven inkeriläinen muis-
teleekin hyvällä Leninin halli-tus-
kautta. “Voi, jos se Lenin kulta olisi
saanut elää, niin kaikki olisi toisin.”

Kaikki eivät toki suhtautuneet yh-
tä myönteisesti Leninin uudistuksiin.
Ne, joilla enemmän oli, menettivät
maitaan uusjaossa. “Ryöstämi-seksi
sellaista ennen on kutsuttu, kun maat
viedään ja omaisuus taka-varikoi-
daan.”

1930-luvun lähestyessä sirpin ja
vasaran ote tiukkeni. Kollektivisointi
alkoi, uskonnonopetusta rajoitettiin
ja propagandaa julistettiin. Uuden
vuosikymmenen pahaenteiset mer-
kit alkoivat sarastaa.

Linnanlapset ja
Leinikylän lastenkoti

Lapset vaativat hoitonsa oli sota
taikka rauha. Entisaikojen Inkerin

lastenhoidosta on välittynyt mielen-
kiintoista tietoa: hovin herrojen har-
ha-askeleet annettiin Pietarin las-
tenkodeista hoitoon inkeriläisiin ko-
teihin. Suomalaiset puolestaan piti-
vät huolta Inkerin kapinassa vuon-
na 1919 orvoiksi ja osattomiksi jää-
neistä lapsista.

Tsaarinajan Venäjällä ylimystön
avioliiton ulkopuolella syntyneet lap-
set luovutettiin lastenkotiin hoidet-
tavaksi maksua vastaan ja mak-sut-
takin. Linnanpoikia ja -tyttöjä väli-
tettiin “lapsikartanoista” Inkerin
suomalaisperheisiin kasvateiksi kor-
vausta vastaan.

Linnanlapsia hoidettiin ennen
kaikkea maksua vastaan, armeli-ai-
suus ja sosiaalinen puoli seurasi kor-
keintaan perässä. Tosin monilla lin-
nanlapsila säilyi kiinteät siteet kas-
vatuskotiin vielä aikuisenakin.

Maata linnanlapset eivät tsaarin-
aikana saaneet omistaa, mutta jot-
kut saivat kasvatuskylästään mökin
paikan, missä elää. Jotkut linnanlap-
sista avioituivat suomalaisten, toiset
venäläisten kanssa. Myös Larin
Paraskeen kasvateista osa lienee
ollut samaisia linnanlapsia. Niin
yleistä toiminta kuitenkin oli, että sitä
voidaan pitää yhtenä tärkeänä in-
keriläisten sivuelinkeinona.

Neuvostovallan aikana lastenko-
dit syrjäyttivät vanhat hoitotavat.
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Lastenkotiin riitti kyllä tulijoita, vaik-
ka ylimyksiä ei enää ollut.

Kapinan aikana Suomeen pakeni
noin 5000 inkeriläistä. Monilla heis-
tä asui Suomessa sukulaisia, joiden
luokse perheet majoittuivat. Rau-
dussa Leinikylässä toimi myös Ame-
rikan Punaisen Ristin pitämä lasten-
koti, joka oli monen inkeriläis-lap-
sen kotina jopa muutaman vuoden
ajan. Lastenkodin ensimmäisinä joh-
tajattarina toimivat kap-teenska Tir-
ranen ja nimismiehenrouva Olga
Relander.

Orpokotia avusti Suomen valtio ja
Inkerin Apu -niminen yksityinen
komitea. Lapsia voitiin aluksi ottaa
vain 25, mutta kun pakolaistulva
kasvoi, Amerikan Punainen Risti otti
Raudun lastenkodin avustuskoh-

teekseen.
Aikalaiset ovat kuvanneet pako-

laislapsia värikkäästi: “Kaikki lap-
set tarvitsivat kotiin tullessaan eri-
tyistä hoitoa, sillä jokainen oli syö-
päläisten ja rupien vallassa, jota pait-
si monet olivat muutenkin erityisen
hoidon tarpeessa. Siinä kysyttiin joh-
tajattareltakin suurta uh-rautuvai-
suutta ja kärsivällisyyttä ja mielen-
malttia. Mutta ihme kyllä, verrattain
vähässä ajassa oli rouva Tirranen
saanut nämä pikku villipe-toja muis-
tuttavat ihmisarat olennot aivan siis-
teiksi, kilteiksi, kohteli-aiksi ja ihmi-
systävällisiksi pienokai-siksi.”

Tarua tai totta, vaikea tietää. Ehkä
kirjoittajan muistoja on värittänyt
auttamisen halu, sillä eivät inkeri-
läiset olleet silloin, eivätkä ole nyt-

kään mitään villi-ihmisiä. Tyypillinen
inkeriläiskoti oli päin vastoin moit-
teettoman siisti ja tapakasvatus sa-
lonkikelpoista.

Yhtä mieltä Leininkylän lastenko-
dista ovat kuitenkin sen monet, vie-
lä elossa olevat asukkaat, jotka ovat
mielihyvin muistelleet kodin lämpös-
tä ilmapiiriä. “Hauska oli katsella
kirkassilmäisiä, puhtaita ja hyvinhoi-
dettuja lapsia päivän tou-huissa ja
kerrassaan liikuttavaa nähdä pie-
nimpien hommailua leikkika-lujensa
kanssa, joista suurin osa oli omia
valmistamia.”

Lainaus H. Miettisen kirjas-
ta “Inkeriläiset maaton kansa”

Kesä on taas edessä päin!

KKKKKotiseutumatkaotiseutumatkaotiseutumatkaotiseutumatkaotiseutumatka
8.-10.6.20018.-10.6.20018.-10.6.20018.-10.6.20018.-10.6.2001

Alustava matkaohjelma:
pe 8.6. Mikkelin, Vaalimaan, Viipurin kautta
Valkjärvelle, jossa yöpyminen
la 9.6. Valkjärveltä RautuunValkjärveltä RautuunValkjärveltä RautuunValkjärveltä RautuunValkjärveltä Rautuun, jossa vietäm-
me päivän kotikyläkäynneillä ja illaksi Pyhä-illaksi Pyhä-illaksi Pyhä-illaksi Pyhä-illaksi Pyhä-
järvellejärvellejärvellejärvellejärvelle, jossa yöpyminen
su 10.6. Tutustuminen Konevitsan luostari-Konevitsan luostari-Konevitsan luostari-Konevitsan luostari-Konevitsan luostari-
saareensaareensaareensaareensaareen ja paluu Viipurin kautta koti-Suo-
meen

Matkareittiä kotimaassa tarkennetaan
ennakkoilmoittautumisten mukaisesti.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Ahti ja Liisa Rouhiainen puh. (015) 165 241
tai Töölön Matkatoimisto puh. (015) 321 500
os. Porrassalmenkatu 21, MIKKELI

Oheiseen matkaan
liittyen olemme

saaneet tieduste-
lun sellaisista
1920-21 synty-
neistä henki-
löistä, jotka tal-
visodan aika-
na olivat sijoi-
tettuna Kone-

vitsan saarelle.
Joukkueen johtaja-

na toimi valkjärveläi-
nen opettaja vänrikki
Ruokonen.
Nimettömänä pysytte-

levä henkilö, joka ko. kyselyn esitti toivoi mah-
dollista tapaamista näiden Raudun suojelus-
kunnan “vapaaehtoisten” kesken.
Voitte ilmoittautua lehden toimitukseen. Yh-
teystiedot löytyvät lehden viimeiseltä sivulta ja
tästä.

Rautulaisten lehti
PL 154

50101 Mikkeli
puh. (015) 177 144
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Kyllästettykö Karjalalla?
Rakkaus ja viha myllersivät miel-

täni tehdessäni jo perinteiseksi muo-
dostuneen yksityisen syysretken
Kannakselle ja Rautuun. Rakkaus
Karjalaan ja Rautuun vain voimis-
tuivat tälläkin matkalla kun Kannas
kylpi syksyn ruskassa. Upeassa
syyssäässä Laatokka kimalteli.

Valkjärven rannalla nautittu pik-
nik samppanjan kera oli erinomai-
nen. Liippuan miäjelt katseltii Pal-
keala mäen yli. Kerroin seuralaisil-
leni, kuinka ensimmäisillä Raudun

matkoilla ylistin Palkealan upeita
maisemia, jolloin mies Liippualta
sanoi, jot ei tiä viel mittää. Myö Liip-
pualt kassottii ain Palkeala miäje yli.
Upeita paikkoja molemmat.

Korleella Maijan äidin kotipaik-
kaa tutkailtiin ja Korleen myllyn ränni
löydettiin - Rastaalle olkii aita ra-
kennettu jot kylil ei mänty.

Entäs sitten Leinikylän upea biitsi
laskevan lauantai-illan auringon
myötä pulahdimme uimaan kotiran-
taan. Sen kauneutta yhdessä ihail-

tiin ja vähän itkeäkin tirautettiin kun
Pepe Laps’ Karjalan säkeitä ta-pai-
li. Yhdessä mietittiin jot viikko olla
pittäis jos joka paikka haluttas kun-
nolla tarkistaa.

Eino Leinon sanontaan “Rautu on
Kannaksen kaunein paikka” oli
helppo yhtyä, vaik vähän väliä viha
leimahti mielessä katsellessa ryssän
rakennelmia, rakentamista ilman
mitään järjestystä. Sekasotku siellä
sun täällä. Tuli mieleen sukulaisty-
tön runon sanat: “Raiskattu rakas-
tettu maa”.

Virkistyneenä Leinikylän vilpoi-
sesta vedestä saimme uutta puhtia
lauantak illan hämärtyessä. Josko jo
Viipurii toiseks yöks. Niinpä kohta
Kiviniemen koske jo toisen kerran
ihailtiin ja savusiikaa naposteltiin jota
Kiviniemest ostettii.

Viipuria kohti suunnattii mieles
pyöree torni hämärä, mut kui ollak-
kaa Kuusaa kohal rupes kohviham-

Kuusaan hovin julkisivu, joka rapistuu rapistumistaan. Kuva: Matti Loponen
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masta pakottammaa vai mik lie teht
kovvaa saijuu. Katsottii jot valot
tuikkii vanhas navetas jos majatal-
loo Sasha perheinee pittää. Lämmin
vastaanotto ol ristorantis saneera-
tus navetas, takas tul ja saju kuu-
maa, sauna lämmin jot myöhä ru-
vettiikii viihtymää ko sapuskaakii
yön matkaajat sai. Sauna jälkee taas
saijuu juotii ja Karjalan kunnail puo-
lekymmentä kertaa laulettii ni lopus
vintil kavuttii ja kaik kuoros kuor-
sattii.

Kuusaan hovi
kurjassa kunnossa

Kuusaankyläs ko kerra siel oltii
juohtu mielee jot nyt täytyy katsoo
se kuuluisa Kuusaan hovi.

Hovi, joka oli tunnettu jo 1300-lu-
vulla, ja joka 1800-luvun puolivälis-

sä siirtyi Alexandra Kollantayn isän
omistukseen. Voi kurjuuden kurjuus.
Kujan päässä seisoi ennen niin upea
Kuusaanhovin rakennus, hirsinen
kaksikerroksinen kartano joka jat-
kosodan aikana palveli kirkkona,
missä kunnossa. Ikkunat varastet-
tu, piiput purettu ja niistä pääsi vesi
suoraan vinttikerrokseen maalla
eristettyihin välipohjiin. Kaakeliuu-
nit murenemassa. Muutama vuosi
enää niin ei mitään pelastettavissa.

Viha ryssää kohtaan kohotteli pää-
tään. Kuinka voi olla niin, että jos
joku paikka säästyi sodan tuhoilta,
niin ryssän toimesta loputkin enti-
sestä elämästä kertova on kato-
amassa.

Sodan jälkeen on hetkenaikaa
kartanon tiloissa toiminut jonkinlai-
nen pioneerileiri. Siitä kertoi pihalla
oleva neuvostoaikainen ruostunut

karuselli sekä salin seiniin piirrellyt
ankan kuvat.

Ihastelimme tuon menneen ajan
loistoa joka kaikessa kurjuudessa-
kin oli aistittavissa. Piharakennuk-
sen takaa löysimme antiikkisen nah-
kadi-vaanin, jossa ois Ludmilankin
so-pint köllötellä ko ois pitänt pai-
kat kunnossa.

Kartanon satavuotiset puiston
puut olivat myös ihastuksemme koh-
teita, joista monia emme edes tun-
teneet. Poistuessamme kartanon
pihalta tunnen verenpaineeni koho-
avan ja katson pihalla olevaa Ma-
dame Kollantayn patsasta joka ihme
kyllä on säilynyt. Ei voi kun todeta
toistamiseen: kurjuuden kurjuus min-
kä teki ryssä.

Markku Paksu

Raudun kirkko tuo mieleen lapsuuden
Veljeni Eino Jäske, joka syntyi

Raudun Kirkonkylässä 1918, muutti
Helsinkiin 1937 mukanaan mm. kak-
si kotona tehtyä puuveistosta. Hel-
singissä Eino meni esittelemään
veistoksiaan Mikonkatu 8:ssa toimi-
neeseen matkamuistoesineiden
myymälään. Siellä hän sattumalta
tapasi Antreasta kotoisin olleen
Lauri Kuparisen, joka oli puuveis-
täjä. He ystävystyivät, kun Lauri
pyysi veljeni Einon työhuoneel-len-
sa töitään katsomaan ja sitten puu-
veistoa lisää opettelemaan. Ei-non
veistämät taulut esittivät useimmi-
ten luontoa ja henkilöitä.

Yhteistyö heillä jatkui vuoden ajan,
jonka jälkeen veljeni vuokrasi oman
työhuoneen ja  jatkoi taulujen veis-
tämistä. Taulujensa aiheet hän oli
itse suunnitellut ja piirtänyt. Taulut
hän myi pääasiassa Mikonkadun
matkamuistoesineiden myy-mälään,
joka välitti niitä edelleen aina Ame-
rikkaan saakka.

Työnsä ohella Eino kävi piirus-tus-
koulua. Vuonna 1938 hän valmisti

Raudun kirkkoa esittävän 30 x 45
cm puutaulun ja lahjoitti sen silloi-
selle Raudun kirkkoherralle Paavo
Salolle. Vuonna 1943 Paavo Salo
siunasi isäni Ville Jäsken Raudun-
kotimme viereiseen hau-tausmaa-
han. Tässä tilaisuudessa Salo valit-
ti, että Einolta saamansa puutaulu
oli palanut pappilan mukana 1939.

Tämän taulun piirustus on ollut
minun hallussani. Sen mukaan on
poikani Pekka Jäske nyt toivo-
muk-sestani valmistanut tämän pii-
rustuksen mukaan alkuperäisen ko-
koisen lyijylasityön ja lahjoittanut sen
minulle täyttäessäni äskettäin 80
vuotta. Olen erittäin ihastunut tähän
kirkon kuvaan katsellessani sitä
tuossa ikkunassa valoa vasten. Se
tuo mieleeni lapsuusmuistoja, kun
varsinkin kesäsunnuntaisin kävin
isäni mukana kirkossa. Muistan kun
nuoret heiluvat koivunoksat  näkyi-
vät tuon pyhäkön ikkunoista. Jos-
kus kiipesin urkuparvelle ihmettele-
mään kanttori Kososen soittoa
yhtaikaa käsin ja jaloin.

Veljeni Eino oli minulle erittäin lä-
heinen. Hän kaatui Hangon valta-
uksessa 1941.

Pentti Jäske

Pekka Jäsken lyijylasityö Eino
Jäsken piirustuksen mukaan.
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Peruna, potatti,
omena...

Rakkaalla lapsella on monta ni-
meä. Peruna on edelleenkin yksi
suomalaisten tärkeimmistä c-vita-
miinin lähteistä. Varsinkin näin syk-
syllä ja alkutalvesta perunan c-vita-
miinipitoisuus on merkittävä. Ruu-
anvalmistuksessa perunan ravinto-
aineet säilyvät parhaiten höyryssä
kuorineen kypsentämällä.

Vaikka peruna onkin kotoisin Ete-
lä-Amerikasta, se kuuluu mitä oleel-
lisimmin suomalaiseen ruokakult-
tuuriin ja vuodenkiertoon. Ennen
maaseudulla tehtiin paljon töitä yh-
dessä naapureiden ja kyläläisten
kesken. Yksi kohokohta oli syksyi-
set perunannostotalkoot. Talkooväki
paistoi lekon eli nuotionpohjassa po-
tathautoi, joita syötiin sellaisenaan.
Multa ja muu lika paloi tuhkassa,
joten perunat eivät vaatinet sen suu-
rempaa puhdistamista.

Myöhemmin talvella syötiin uunin
tuhkaan haudattuja perunoita suo-
lan ja juhlahetkinä voin kanssa.
Tämä lienee ollut varhainen malli
nykyisin jo lähes juppiruokana pi-
dettäville uuniperunoille. Kohon-
neen elintason seurauksena vaatii
2000-luvun ruokailija mitä moninai-
sempia täytteitä uuniperunalle.
Ohessa niistä muutamia vaihtoeh-
toja, sekä perunoiden valmistusoh-
je.

Valitse uuniperunoiksi mahdolli-
simman tasakokoisia perunoita, jota
ne kypsyvät yhtä aikaa. Kokonai-
set perunat kypsyvät + 200 astees-
sa noin tunnissa ja puolikkaat noin
45 minuutissa.

Pese perunat huolellisesti juures-
harjalla, sillä uuniperunat on tarkoi-
tus syödä kuorineen. Perunat voi
paistaa sellaisinaan öljyllä siveltyi-

nä, muutama haarukan pisto estää
kuoren halkeamisen. Yleisin tapa on
kietaista perunat folioon, silloin kui-
tenkin paistoaika pitenee hieman.
Perunat voi myös puolittaa, jolloin
halkaistu pinta sivellään voilla tai
öljyllä, päälle voi ripotella omaa lem-
pimaustetaan esim. paprikaa, valko-
sipulia, aromisuolaa tai ku-minaa.

LIITAN IÄRELTÄ

Uuniperunoiden täytteitä voi  kek-
siä lähes rajattomasti. Pohjana voi
käyttää esim. majoneesia, kerma-
viiliä tai vaikkapa erilaisia tuorejuus-
toja. Sitten tarvitaankin vain mieli-
kuvitusta ja niitä raaka-aineita jois-
ta itse pitää esim. kinkkukuutioita,
kasviksia, tonnikalaa, etikkasäilyk-
keitä, valkosipulia, yrttimausteita,
erilaisia pippureita jne.

Uuniperunat meksikolaiseen tapaan

Syksyisin esimerkiksi torilla on paljon valinnanvaraa
perunalajikkeissa. Kuva: Jaana Anttonen

300 g jauhelihaa
1 sipuli
1 rkl öljyä
1 dl chilikastiketta
0,5 dl vettä

1 rkl tomaattisosetta
chiliä
mustapippuria
1 tl suolaa
kermaviiliä

Ruskista jauheliha ja hienonnettu sipuli paistinpannulla. Lisää chilikastike,
vesi, tomaattisose ja mausteet. Anna seoksen kypsyä n. 10 minuuttia. Li-
sää vettä tarvittaessa. Tee kypsien perunoiden pintaan ristiviillos ja pois
kustakin perunasta hieman sisustaa ja lisää se jauhelihaseokseen. Täytä
perunat seoksella, lusikoi päälle kermaviiliä ja ripauta vielä päälle hieman
chiliä.

LISÄÄ OHJEITA
SEURAAVALLA SIVULLA
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Stressivatsaa on hyvä helliä peru-
napuurolla. Ohje on Viipurin seudul-
ta, mutta tämänkaltaista ruokaa on
kaiketi valmistettu ympäri Suomea.

Perunapuuro
1 l perunoita
1 tl suolaa
2 dl ruis- tai ohrajauhoja

Keitä kuoritut perunat kypsiksi ja ota
keitinvesi talteen. Survo perunat.
Lisää kuumaa keitinlientä ja suolaa,
vatkaa ja anna soseen kiehahtaa.
Ripottele jauhot sekaan. Keitä puu-
roa hiljalleen hauduttaen noin tunti.
(Ohrajauhoille riittää puolituntia).
Tarjoa puuro voisilmän ja maidon
kanssa.

Muista, että onnistuneen lopputu-
loksen varmistaa oikein valittu peru-
nalajike. Tässä muutama vihje.

Keitettäväksi:
Sabina ja Matilda

Soseeksi ja uuniperunoiksi:
Pito, Rosamunda ja Van Gogh

Salaatteihin:
Bintje ja Siikli

“Potut pottuina”
syysterveisin

Liisa Rouhiainen

Mätitäyte
uuniperunoille

1 prk Creme Fraichea
3-4 rkl mätiä tai mätitahnaa
0,5 dl hienonnettua tilliä
1 sipuli
sitruunamehua
mustapippuria
suolaa

Sekoita kaikki aineet keskenään.
Tarjoa uuniperunoiden lisäkkeenä.

Edessä oleva punakuorinen Rosa-
munda ja taustalla oleva Van
Gogh sopivat kumpikin uuni-

perunaksi. Kuva: Jaana Anttonen

Marraskuu
Nämä synkeät päivät marras-
kuun
tuovat mieleeni vanhan murheen.
Kun miehet kansamme parhaim-
mat
vuodatti hangelle hurmeen.

Kohos savuina kylät Karjalan
ja pauketta raikui sen korvet
kävi kunnailla verinen tiimellys
siellä soittivat taas sotatorvet.

Teki kansamme uljahan estehen
tielle kohtalon julman ja väärän,
kuka mitata voisi sen urheuden
ken laskea uhrien määrän!

Punas hankia veri veljien
isät kaatuivat taistelun myötä.
Ylivoima ennusti orvoille
vain mustaa orjuuden yötä.

Keväthankia aurinko kimmelsi
yhä miehet kestivät siellä.
Kuinka raskas on ristimme Korke-
hin
tällä kansamme Golgatan tiellä?

Tuho väikkyi jo edessä katseit-
ten
kun sanoma viimeinkin tuli:
“On solmittu rauha jossakin”
sydän jääksi jo muuttunut suli.

Ei tarvitse tappaa ja taistella
tai tapetuksi tulla
mutt’ viel oli murhe kansalla
ja Karjalan heimo sulla!

Sulta vietiin se mik’ on rakkainta
mistä vanhakin näkee unta;
kotiseutu, kultaakin kalliimpi,
lapsuusmuistojen valtakunta!

Jäi jäljelle sentään jotakin
mikä vieläkin enemmän oli;
jäi kansamme vapaus yhteinen
ikimuistoinen isäimme koti!

Veikko Jormo 1996

RUNO-
NURKKA

Eräällä hienolla hämäläisrouvalla
oli piikana Maija-niminen karjalais-
tyttö, joka oli hieman huolimaton
suustaan. Eräänä päivänä rouva
varoittelee:
- Minulle tulee nyt tänään hieno
rouva vierailulle, ja Maija puhuu
sitten oikein siivosti, vessakin on
senaatti.
Maija tarjoili kahvia ja käväisi vä-
lillä senaatissa. Tuli sitten takai-

HYMYÄ HUULEEN
sin, kaatoi toista kuppia kahvia ja
sanoa paukautti:
- Tiijättekös työ, kun mie mänin
senaattiin niin mie löin piän sei-
nään et paskahuussin ovi kumahti.

***

Karjalainen äijä oli raastuvassa
syytettyjen penkillä. Äijä oli aja-
nut ikämiehenä ajokortin, ja tö-
näissyt ensimmäisellä matkal-
laan jotain kulkijaa. Äijä selitti:
- Ka, mie katsoin vasemmal, sit
katsoin oikial, ettie ko katsoin, jo
ämmä konepellillä istu.
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Liippuankylän vankileiri kuului
osana raasulilaisten arkipäivään

Raasulin koulupiirissä oli Liip-
puan kylässä vankileiri, joka teki lin-
noitustöitä. Vangit olivat suomalai-
sia, eri rikoksista tuomittuja ja suo-
rittivat näin rikoksensa. Vankileiril-
lä oli myös kirjailija Kalle Päätalo
talousalikersanttina.

Leiri sijaitsi Oravanmäeltä lähte-
vän Kelliön kautta kirkolle johtavan
tien varressa heti ensimmäisessä
tienhaarassa olevan Loposen talon
(RR III Raasulin koulupiirin kartta
talo nro 80) kohdalla. Juho Lopo-
sen talo oli pystyssä. Siellä oli leirin
toimisto.

Vankileiri tuli tutuksi, sillä siellä oli
kenttäsirkkeli, jossa kaikki lähiseu-
dun siviiliasujat saivat sahattua ra-

kennustarpeensa. Kun kävi sopi-
massa komentajan kanssa vuoros-
ta, niin sieltä tuli myös sahuri ja pe-
rämies. Itse olimme apuna ja niin
puut halkesi.

Meillä kävi kaksi vartijaa hake-
massa myös maitoa joka toinen ilta
puolentoista vuoden aikana. Toinen
vartija toi viulun usein mukana ja
soitteli ja lauloi meille. Lauluun me
tietysti yhdyimme. Me pojat kävim-
me puolestamme kylässä vartioiden
parakissa.

Leiri oli vahvasti vartioitu ja kor-
keat piikkilanka-aidat oli sen ympä-
rillä. Aamulla vangit lähtivät ryhmis-
sä töihin ja heillä oli mukanaan var-
tija, jolla oli jalkakivääri mukana.

Kuri leirillä oli kovaa eikä myöskään
työmaille ollut siviileillä asiaa.

Vankien määrää en kuullut, eikä
sitä kerrottukaan. Ehkä heitä oli pa-
risensataa. Vangit tekivät myös kä-
sitöitä ja yrittivät vaihtaa niitä ruo-
kaan, josta oli kova puute.

Me elelimme sotatoimialueella
reilut kaksi vuotta joka oli meistä
pojista suurta seikkailua. Olimme
tuolloin 12-14-vuotiaita.

Lottakanttiini ja
elokuvateatteri

Vankileirin tienhaarasta noin sa-
dan metrin päässä Rautuun päin, oli
tehty iso lottakanttiini, jossa kävi

M
aanselkään
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vankileirin henkilökuntaa, ohiajavia
autonkuljettajia ja lähistöllä lepovuo-
rossa olevia sotilaita juomassa kor-
viketta ja mehua usein munkin kera.
Siitä sai ostaa kirjepaperia ja kaik-
kea muutakin tarvittavaa. Mekin
kävimme usein mehulla ja katsoim-
me kun pojat kirjoittivat rak-kailleen
kirjeitä.

Tästä kanttiinista eteenpäin noin
puoli kilometriä Multsillan mäellä oli
tehty elokuvateatteri hirrestä vuon-
na 1943. Kävimme muutaman ker-
ran katsomassa kuvia peräti ilmai-
seksi.

Nuo vuodet olivat meidän poikien
mieliin painuvia.

Martti Huuhka

Urpo Mäntylän ottama kuva
kanttiinista jossain päin Kannasta.

Tiukanpuoleista alkoholikulttuuria
Isoisäni Tahvo syntyi Raudussa,

Vepsan kylässä. Siellä hän pääosan
elämäntyöstään teki, ja sinne Tikat-
sun kankaalle hänet viimein haudat-
tiin samana vuonna, jolloin talvisota
syttyi.

Kotitalo teki hänestä ensisijaises-
ti maanviljelijän, mutta tilan pienuus
ei yksin tarjonnut elantoa suurelle
perheelle eikä täysin vienyt kaikkea
hänen aikaansa. Niinpä hän erikois-
tui kirvesmieheksi ja myös kivimie-
heksi. Vanhemman veljensä kans-
sa hän urakoi muutaman kivinave-
tan, myös Inkerin puolelle rajaa.

Rakennettaessa Vuoksen jääkä-
ripataljoonan kasarmeja Valkjärvelle
oli Tahvo ammattimiehenä mukana
työssä. Kuusenkannan kylässä hä-
nellä oli kokonaisen rakennusryh-
män urakka, mikä kuitenkin jäi kes-
ken, koska Raudun säästöpankki
katsoi rakennuttajan suunnitelmat
liian ylimitoitetuiksi ja sulki lainaha-
nan.

Tahvo sekä aktiivisesti itse etsi ra-
kennuskohteita että niitä tultiin hä-
nelle myös kotiin tarjoamaan. Täl-
laisesta tapauksesta oli kerran kyse,
kun kaksi miestä ilmaantui häntä
tavoittamaan.

Mummoni Maria Emilia oli ar-
kiaskareissaan, joita hänellä riitti
enemmän kuin liikaa. Hän kertoi

vieraille, että Tahvo oli juuri silloin
toimittamassa jotain asiaa, mutta
hänen pitäisi kohta palata. Hän ke-
hotti miehiä istuutumaan tuvan pen-
kille ja odottamaan.

Toinen miehistä oli mummolle en-
nestään tuttu. Hän oli lähtenyt mu-
kaan oppaaksi ja välittäjäksi, oli siis
meklari, välvouhka tai vonkamies,
miten kukin haluaa sanoa.

Aika kului aluksi kuulumisia vaih-
dettaessa ja kevyessä keskustelus-
sa, joka kuitenkin venyi ja venyi, kun
Tahvo näytti viipyvän. Tulijoilla oli
mukanaan viinapullo, sillä oli tapa-
na, että sopimuksen syntyessä se
vahvistettiin “kättä päälle” -periaat-
teella ja sitten vielä ryypyllä. Nyt
miehet kysyivätkin, josko he saisi-
vat tehdä yhdet kupit ennakolta, niin
aika kuluisi rattoisammin.

Mummo suhtautui viinaksiin
yleensä erittäin tiukasti. Koska nyt
oli odotettavissa työtilaus, niin hän
kuitenkin myöntyi pitkin hampain:
“Tehhää nyt sit, mut vaa yhet kupit.
Ei yhtää sen enempää.”

Hän kantoi pöytään kahvikupit ja
kuumavesipannun sekä sokeria ja
miehet ryhtyivät sekoittelemaan.
He maistelivat totejaan hartaasti, ja
sitten vonkamies latasi ja sytytti käy-
rän piippunsa. Se oli ilmeisesti maan
tapa, johon ei tarvinnut edes erik-

seen lupaa kysyä.
Vaikka mummolla oli kädet täyn-

nä työtä, niin hän oli taitava pitä-
mään keskustelua yllä kysymyksil-
lään, ja alkoholi puolestan irrotteli
miesten kielenkantoja. Siinä vierähti
tunti ja toinenkin niin, että piippu
unohtui ja pääsi sammumaan. Sit-
ten äkkiä vonkamies säpsähti ja to-
kaisi: “Olha miul piippukii, mut mi-
hi mie sen nyt oikei panin?” “Tuos-
ha tuo viel on siu käessäis.”, rau-
hoitteli mummo. “No, niihä onkii.
Mite mie en tuota huomant?”, päi-
vitteli mies.

Keskustelu jatkui, mutta harveni
vähitellen, kun Tahvo vieläkään ei
ollut palannut. Vihdoin toinen mie-
histä, se vieraampi, supatti toiselle:
“Tehhää viel toiset kupit. Ei se Mar
kuitekaa mittää huomaa.” Niinpä he
alkoivat taas sekoitella. Mutta Mari
sekä kuuli että näki ja tulistui. “Mie-
hä sanoin, jot yhet kupit vaa, eikä
enempää!”, hän kivahti.

Mummo tarttui ehdottajaa nis-kas-
ta ja persuksista, nosti hänet pys-
tyyn ja työnsi ovesta ulos. Vonka-
mies oli sillä välin noussut penkiltä
polvet tutisten ja pyyteli ääni väpät-
täen: “Älä hyvä Mar, heitä minnuu.
Kyl mie maan täst itsekkii.”

Ylös kirjasi
Vilho Muurinen
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“Raudun Renny” Markku Onttonen filmaa taas
Ohjaaja Markku Onttosen

“Kun taivas repeää” saa jatkoa.
Uuden draamasarjan nimi on “Tai-
vas sinivalkoinen”, ja se nähdään
MTV3: ssa 8. tammikuuta alkaen.

“Taivas sinivalkoinen” kuvaa en-
tisen lääkintälotan ja sotamiehen eli
Ainon (Eeva Palonen) ja Laurin
(Matti Ristinen) elämää jälleen-
rakennuksen aikaan vuodesta 1944
aina vuoden 1952 olympialaisiin
saakka. Markun aisaparina on sar-

jaa kirjoittamassa Kirsti Manni-
nen.

- Vaikka tarina tapahtuukin tyn-
kä-Suomessa, Rautu vilahtelee
usein mukana sarjassa. Tästä on
tulossa melkoinen Karjala-eepos,
sanoo Onttonen.

Sarjassa voi nähdä myös alkupe-
räistä rautulaisaineistoa, jota on saa-
tu lainaksi Pitäjäseuran perinnehuo-
neesta.

- Jaksoissa voi nähdä muun mu-

assa taulun Raudun asemasta ja lu-
terilaisesta kirkosta, kahvimyllyn ja
Raudun suojeluskunnan ampumakil-
pailun kiertopalkinnon. Se näkyy
erityisen hyvin viimeisessä osassa,
jossa kuunnellaan radiosta olympia-
laisten melontakilpailuja, paljastaa
Onttonen.

Talvella myös
romaanina

Lokakuussa Onttosella on vielä
kuusi kuvauspäivää jolloin tehdään
kuvauksia sarjan kolmeen ensim-
mäiseen osaan. Kaikkiaan sarjassa
on kuusi osaa.

Uuteen sarjaan siivittää katsojan
“Kun taivas repeää” -sarjan uusin-
ta-jaksot, jotka alkavat MTV3:ssa
11. joulukuuta. Kolmena maanan-
taina nähtävät jaksot kertoo 20-vuo-
tiaan lääkintälotta Aino Mäkelän
aikuistumisesta ja kahdesta suuresta
rakkaudesta jatkosodan kenttäsai-
raalassa sodan viimeisenä vuonna.
Aiemmin sarja on esitetty televisi-
ossa vuonna 1997.

“Taivas sinivalkoinen” ilmestyy
ensi talvena myös romaanina. Myös
“Kun taivas repeää” on saatavissa
lukukappaleena.

Jaana Anttonen

Kuvassa on Kärpän perhe,
joka lähti Raudusta evakkoon.
Edessä istuu äiti Kyllikki (Kaija

Kiiski) ja hänen takanaan
seisovat vasemmalta oikealle:
Pekka (Perttu Halonen), Helvi
(Katja Joutsijoki), Viljo nuore-

na (Mikko Ala-Jaakkola) ja
Elli (Katja Peacock). Taustalla
näkyy Raudun asemasta tehty
taulu. Kuva: Hannu Puukko/

MTV3
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Huoleton on hevoseton
“Eiks siul uo hevosta?”, kuulen

kysymyksen läheiseltä pellolta pe-
runannostossa olevalta mieheltä.
Kljutsovin kylässä 10. syyskuuta
2000. Karjalaisten asuttamasta Pal-
kealan kylästä Raudussa olisi voi-
nut aikanaan kuulla saman kysy-
myksen, mutta nyt olemme kuiten-
kin viisisataa kilometriä Raudusta ja
kaksisataa kilometriä Moskovan
Punaiselta torilt Tverin oblastissa.

Olin pikaisesti valokuvannut hei-
näpellolle länget kaulassa liekaan
laitetun hevosen ja kävelin kohti tu-
ristiryhmää. Oltiin juuri äsken tu-
tustuttu kylän hautausmaahan ja nyt
riennettiin kuulemaan kuinka kylän
puinen ortodoksinen kirkkoraken-
nus oli selvinnyt 1930-luvun Stali-
nin siunaamasta uskontojen ja kirk-
korakennusten hävityskampanjasta.
Silloinhan joutui myös karjalankieli
ahdinkoon täällä Tverin Karjalassa.
Tuolloin ei varmaankaan kuulunut
mistään kysymystä: “Eiks siul uo
hevosta?”

Kyläläisten yksimielisyys oli pe-

lastanut täällä kirkkorakennuksen ja
karjalankielen aina näihin päiviin
saakka.

Uskonnon harjoittamiseen ei vält-
tämättä tarvita kirkkorakennusta.
Kotonaan pitävät uskontoa yllä nä-
mä tosiuskovaiset ja nytkin on vielä
näillä Stalinin ajalla eläneillä kodeis-
saan pyhäinkuvat sekä nurkkaus
lampukoineen elävää päivittäistä
hartauden harjoittamista varten.

Kun rautulaiset joutuivat Stalinin
valtakuvioiden takia siirtymään
asuinsijoiltaan satoja kilometrejä
Ruotsin suuntaan, ja osa lähti pa-
remman elannon toivossa Ruotsiin-
kin, niin nämä nykyiset Tverin kar-
jalaiset ovat sukujuurta niille entisen
Käkisalmen läänin asukkaille, jotka
lähtivät Ruotsin harjoittamaa mieli-
valtaa pakoon parempiin elinoloihin
vastakkaiseen suuntaan Venäjälle
noin kolme sataa vuotta ennen Sta-
linin valtakautta.

Uskonto ei kiinnosta
Kuoleeko hevonen vai oppiiko

olemaan syömättä? Tällaiseksi

muuttui tilanne Tverin karjalaisky-
lissä noin kymmenen vuotta sitten
kun Jeltsin yht’äkkiä romahdutti
kolhoositaloudet, joista kyläläiset
olivat saaneet niukan elantonsa.
Minkäänlaisia edellytyksiä muunlai-
seen toimentuloon ei luotu, joten
kyläläisten elinolot ovat huonon-tu-
neet. Putin on ottanut nyt ohjakset
tiukasti käsiinsä, mutta hevonen on
vikuri ja laukannee omapäisesti.

Kljutsovoin kylän kirkossa säilyi-
vät kaikki pyhäinkuvat Stalinin kau-
den ajan, mutta nyt viimeisen kym-
menen vuoden aikana kirkkoon on
monasti murtauduttu ja viety useita
suuria pyhäinkuvia seiniltä. Nuori-
sokaan ei tunnu olevan enää suu-
resti kiinnostunut uskonnosta. Kau-
pungit vetävät puoleensa, joten täs-
sä ja muissa Tverin alueen kylissä
on paljon vanhahkoa väkeä. Kylä-
kouluja on kuitenkin toiminnassa ja
niissä on iloisia ja hyväkäytöksisiä
lapsia.

Kljutsovoissa yövyin kahden
muun suomalaisen kera kotimajoi-

Vorotilovan kylän hautausmaalta Tverissä avautuva maisema tuo
mieleen näkymät Palkealanmäeltä Raudusta.
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tuksessa iäkkään naishenkilön ko-
tona. Valentinan lapset olivat jo
maailmalla, yksin eleli talossaan.

Saunaan emme päässeet, koska
se oli palanut. Talon jatkeena ole-
vassa navetassa oli ainoana kotieläi-
menä vain yksi kana, sillä peto oli
kesällä tappanut kaksi kanaa.

Perunat, juurikasvit, marjat ja sie-
net olivat hyvin säilöttyinä tulevan

talven varalle. Valentina sanoi läm-
mittävänsä talvella ainoastaan yhtä
huonetta. Vettä sai kesällä lähellä
olevasta huonokuntoisesta kaivos-
ta, mutta talvella vesi on haettava
kauempaa kelkalla. Kun Valentinan
aikuiset lapset eivät häntä avusta-
neet, niin hänen oli tultava toimeen
kasvimaansa tuotteilla ja onnetto-
man pienellä eläkkeellään.

Valentina ei viinaa juonut, mutta
osasi kyllä sitä valmistaa, kuten mo-
net muutkin kyläläiset. Kaupasta
ostettaessa noin 13:n suomenmar-
kan hintainen viinapullo on tieten-
kin useimmille liian kallis.

Valentinalla oli jaloissaan itseval-
mistamansa huopatöppöset. Keve-
ästi ja iloisella mielellä hän niissä
tallusteli.

Kun jätimme hänelle joitakin läm-
pimiä vaatteita ja muuta pientä meil-
le tarpeetonta, niin välitön ja aito
kiitollisuus pursui tästä iäkkäästä
naisesta. Liikuttuneena ja pyhäin-
kuviin päin polvilleen lattiaan saak-
ka kumartaen hän kiitti Luojaansa.
Perheeseeni kuuluneiden ja lapsen-
lapsieni nimet Valentina pyysi mi-
nua kirjoittamaan paperille ja anta-
maan hänelle, jotta hän voisi iltaisin
rukoilla näiden ihmisten puolesta.

Tunsin olevani onnellinen, vaikka
minulla ei ole hevosta.

Teksti ja kuvat:
Ahti Hänninen

Tverinkarjalainen Valentina ja Karjalan kannaksella syntynyt Matti
selvittelevät vuoden 2000 elämänmenoa Suomessa ja Venäjällä.

- Karjalan Liiton luentosarja Suomen tie talvisodas-
ta jatkosotaan Helsingin yliopistossa (Porthania I)
tiistaisin 24.10.-21.11.2000 kello 18.00. Luentosar-
jan alustajina toimivat professorit Mauno Jokipii,
Ohto Manninen ja Olli Vehviläinen, akateemikko
Eino Jutikkala sekä dosentit Martti Turtola, Ilkka
Seppinen, Maria Lähteenmäki ja Silvo Hietanen sekä
everstiluutnantti Antti Juutilainen.
Lisätietoja: Karjalan Liitto ry. Puh. (09) 7288 170.

- Äänellä itkemistä - ikivanhaa karjalaista sielun-
hoitoa Pyhäinpäivänä 4. marraskuuta kello 10.00-
17.15 Karjalatalolla os. Käpylänkyjä 1, HELSIN-

KI. Kurssimaksu 200 markkaa. Ilmoittautuminen 27.
lokakuuta  mennessä Hanna Laaksolle puh. (09) 7288
1713 tai toimisto@karjalanliitto.inet.fi.

- Veijo Meren “Syksy 1939" -näytelmän esitykset jat-
kuvat Karjalaisella Näyttämöllä Karjalatalossa. Li-
sätietoja ja varaukset Karjalan Liitosta puh. (09) 7288
1718.

- Pikkujouluristeily Viipuriin 10.-11. marraskuuta.
Katso ilmoitus seuraavalta sivulta.

Tapahtuma-
kalenteri
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Lisämaksusta:
- Joulubuffet 84 mk
(varaa ateriasi etukäteen
niin varmistat samalla paikkasi
1. kattaukseen ja yhteiseen joulupöytään)
- Meriaamiainen 38 mk
- Lounasbuffet 76 mk

Matkalla tarvitaan voimassa oleva passi.
Passitiedot; nimi, syntymäaika ja -paikka, passin
numero ja kotipaikka ilmoitetaan varauksen yhteydes-
sä.

Varaukset:

Pikkujouluristeily Viipuriin

10.-11.11.2000
Matkaohjelma:
Bussi 1
klo 17.05 Rantakylä, kunnantalon piha
17.15 Mikkeli, lääninhallitus
17.25 Ristiina, Shell
Bussi 2
klo 17.15 Mikkeli, lääninhallitus
17.25 Otava, Neste piha
17.45 Mäntyharju, linja-autoasema
MATKANJOHTAJANA Markku Paksu

Hinta/hlö
B-luokan hytti neljälle 295 mk/hlö

B-luokan hytti kahdelle 425 mk/hlö
C-luokan hytti kahdelle 385 mk/hlö
(palvelumaksu 40,-/tilaus)

Hintaan sisältyy:
- kuljetukset Mikkelistä tilausajobussilla
- verovapaa 22-tunnin risteily valitussa hyttiluokassa
- keskustakuljetus Viipurissa (perillä aikaa 3,5 tuntia)
- pikkujouluohjelma laivalla Porrassalmenkatu 21, 50100 Mikkeli

puh. (015) 321 500

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kyytiä ja kyyditystä
Päivänä muutamana lueskelin

erästä artikkelia, jossa toistui usein
sana “kyyditys”. Siinä yksin olles-
sani alkoi ajatusmaailmani pyöriä
oman elämäni kyydeissä ja kyydit-
yksissä. Evakkomatkojen kokemuk-
set ohitin tällä kertaa, mutta aloin
muistella pienen tytön ja vähän suu-
remmankin erilaisia kyytejä Raudun
kotoisalla maaperällä.

Olin alle kouluiän kummieni Jus-
si ja Saima Paukkusen pihamaalla
Haukkalassa. Jussi-kummi seurus-
telee arvossapidetyn perheenjäse-
nen, Lippo-hevosen kanssa, juttelee
ja taputtelee ystävälliseksi. Sitten
hän ehdotti Lipolle, että annetaan-
pas Sirkalle vähän kyytiä. Minähän

olin intoa täynnä, ja niin kummi
nosti minut Lipon selkään eteensä
istumaan. Ensin mentiin käymä-
jalkaa ja sitten pientä juoksuakin,
ja mukavaa oli. Se elämämys läm-
mittää mieltäni vieläkin vuosikym-
menten takaa ja jäi ainoaksi laatu-
aan.

Seuraava kyyti, ehkä pari vuotta
myöhemmin, oli jo suuren maailman
menoa. Oltiin sukuloimassa Pirho-
lanmäen Pehkosessa. Jalmari-eno,
mummon veli, oli hankkinut vast’
ikään menopelin, jota ainakin lap-
set sanoivat nimellä viiksvoort tai
sinnepäin. Minä ymmärsin vain sen,
että auto se oli ja sen katto saatet-
tiin laskea alas. Nuoren väen ehdo-

tuksesta Jalmari-eno antoi meille
koko lapsikatraalle pienen kiertoaje-
lun. Oli se mahtavaa menoa. En ol-
lut edes nähnyt sellaista autoa ai-
kaisemmin ja nyt olin itse ihan kyy-
dissä. Uskomatonta!

Taas kului aikaa ja olin ehkä kou-
lun keskiluokilla. Menin eräänä
lämpimänä päivänä Rastaan Nuuti-
laan kavereita katsomaan, ja pää-
timme lähteä Kirkkolammelle ui-
maan. Liina-täti ehdotti, että viepäs
Kauko tuo matto pyörän hollarissa
rantaan. Hän käy pesemässä sen
myöhemmin.

Kauko, herrasmies jo silloin, vaik-
kei vielä vuorineuvos, ei kehdannut
panna meitä tyttöjä kävelemään.
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Hän laati seuraavanlaisen matka-
suunnitelman: matto telineelle, Elli
pienimpänä satulaan, minä telineelle
Ellin taakse ja pitelemään hänestä
kiinni ja Irja minun taakseni. Ei
tainnut muuten Liina-täti nähdä läh-
töämme.

Kauko polkea kinksutti minkä jak-
soi tyttökuorman veturina. Taival
taittui normaalisti lähelle seppä-Ee-
melin pajaa, mutta sitten seurasi
hyvin hallittu lasku ojan pohjalle.
Eipä se mitään. Olimme kaikki kun-
nossa ja tehtiin uusi suunnitelma.
Päätimme jakaa porukan kahtia seu-
raavasti: Kauko, pyörä ja matto
muodostavat toisen ja me tytöt toi-
sen joukon. Ja kaikki onnistui hie-

nosti.
Opettajan työssä olen joutunut

selvittämään oppilaitteni kanssa
myös erilaisia pyöräilyyn liittyviä
asioita kuten esim. kuka saa kuljet-
taa ja ketä. Vaatimattomuuteni ti-
liin pitänee panna se, etten koskaan
ole tullut kerskuneeksi heille, miten
mahtavassa kyydityksessä ope on
kauan kauan sitten saanut olla osal-
lisena.

Kului useita vuosia. Pieni tyttö oli
ehtinyt jo neitoikään. Oli jatkosodan
aika ja useat rautulaiset olivat pa-
lanneet kotikonnuilleen. Minun
asuinpaikkani oli pari vuotta Kivi-
niemen kasarmien läheisyydessä ja
kävin sieltä käsin muutamia kerto-

ja Raudussa tuttuja tapaamassa.
Eräällä reissulla tihkui iltahämä-

rissä tieto, että muutaman kilomet-
rin päässä pitäisi olla pienehkön po-
rukan nurkkatanssit. Seikkaillaan!
Lähetään sinne! Minä hyppään pyö-
rän tangolle ja ajo onnistui ihan hy-
vin. Mitään tanssipaikkaa emme
kuitenkaan löytäneet, vaan saimme
palata niine hyvinemme takaisin.
Muistikuvani tuosta retkestä on kui-
tenkin yhtä hämärä kuin oli tummu-
va kesäinen yö.

Sitten seurasikin vuosikymmeniä,
jolloin sekä kyydittäjät että kyydi-
tettävät saapuivat lähinnä itäisestä
ilmansuunnasta Raudunkin raiteille.

Sirkka Salmi

Lauri Lassilan muistolle
Aimo Lauri Lassila kuoli Helsingissä 25.7.2000.

Hän oli syntynyt Viipurissa 29.11.1929.
Lauri Lassila vietti ensimmäiset ikävuotensa Talissa

Saara ja Alfred Lassilan perheen kuopuksena. Myö-
hemmin perhe muutti Raudun Vepsaan, joka oli Lau-
rin äidin synnyinkylä.

Kotimme sijaitsivat naapuruksina ja meidän serkus-
ten kanssakäyminen, puolin ja toisin, oli melkein päi-
vittäistä. Nuorin meistä, Pertti, oli Laurin kanssa sa-
manikäinen, joten heidän lapsuusleikkinsä monine
vivahteineen ja ihmeineen niveltyivät yhteen.

Evakkotielle Lauri joutui lähtemään jo melkein lap-
sena ja tämä vei hänet Jäppilän kautta Varkauteen.
Valtaosa työvuosista kului Helsingissä, palvelu-
ammatissa, johon hän ihmisläheisenä ja seurallisena
karjalaisena tiesi kuuluvansa.

Muistan kun kävin Lauria Helsingissä tapaamassa.
Hän työskenteli tuolloin vahtimestarina eräässä ho-
tellissa. Lähtiessäni tarjosin hänelle palvelurahaa,
vähän niin kuin leikkimielellä, sillä tiesin kuinka siinä
käy. Hän torjui tämän ja kysyi minulta: “Muistatko
kun kerran Vepsassa pelattiin ilmahoitoa? Jäin silloin
sinulle merkan velkaa, että eiköhän sovita, jotta ol-
laan sujut.” Hyvästellessämme sanoin vielä, jotta siehä
ossaat viel oikeeta karjalan murretta, vaikka jouduit
sieltä melko uutena lähtemään ja oot näin kauan asunt

tääl Hesassa. Sain vastauksen: “Minkä lapsena op-
pii, sen vanhempanakin taitaa.” Tämä rupattelumme
jäikin toiseksi viimeiseksi.

Lauri Lassila siunattiin haudan lepoon Helsingis-
sä, Malmin hautausmaalla 12. elokuuta läheisten läs-
näollessa.

Serkkupoikaa muistelleen
Valto, Jouko ja Pertti Virolainen

Rauni Hellin Liukkunen, o.s. Kemppainen nukkui
ikiuneen Pieksämäellä 6. elokuuta. Hän oli syntynyt
Raudussa 16.1.1923.

Jalmari Petäjämäki kuoli 11. elokuuta Kuusan-
koskella. Hän oli syntynyt Raudussa 28.4.1937.

Tuomas Termonen kuoli 18. elokuuta Mäntyhar-
julla. Hän syntyi 11.9.1927 Raudun Liippualla Anna
ja Antti Termosen poikana.

Väinö Lattunen Raudun Maanselältä, nukkui pois
Pieksämäellä 28.8. 94-vuoden ikäisenä. Hänet siunat-
tiin haudan lepoon Hiekkapuron hautausmaalla.

Tauno Johannes Heinonen kuoli Mäntsälässä 2.
syyskuuta. Hän oli syntynyt Raudun Terolassa
20.5.1917.

85 vuotta

Eedit Katariina Moisio, o.s. Husu, täytti 15. syys-
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kuuta 85 vuotta koto-
naan Porissa.

Kuvassa Eedit mie-
hensä Erkin kanssa.
Takana 57 yhdessä
elettyä vuotta.

Pitäjäseuran hallituksen jäsen ja Rautulaisten leh-
den aktiivinen yhteyshenkilö Lappeenrannassa, Bru-
no Tiainen, täytti 6. lokakuuta 85 vuotta. Hän on syn-
tynyt Parikkalassa, mutta muutti perheensä mukana
Rautuun vuonna 1926.

Toivo Pusa Joroisista täyt-
tää 21. lokakuuta 85 vuotta.
Hän on syntyisin Raudun
Mäkrältä.

Hääonnittelut

1. heinäkuuta vihit-
tiin Mäntyharjun kir-
kossa Margit o.s. Pa-
punen ja Pekka Tuok-
ko. Vihkimisen toimit-
ti pastori Arja Launis
Helsingistä ja hääjuh-
laa vietettiin Toivolan
maamiesseuran talolla
sukulaisten ja ystävien
voimalla.

Margitin isä oli ko-
toisin Harlun Läske-
lästä ja Pekkahan on
Raasulin poikia.

Sodan melskeet heitte-
livät pientä ihmistä mer-
kiten kuitenkin hänelle it-
selleen uusia kohtalon-
käänteitä. Näin tapahtui
nuorelle Lahjallekin.
Rautulaistytön evakko-
taival vei ensin Jokioisiin
ja jatkosodan päätyttyä
lopulta Mäntyharjulle.

Kun paluuta kotiin
Ristaution kylään ei enää
ollut, asettui Kiurun per-
he isä-Jussin johdolla vil-
jelemään maata Rannan-

maa-nimiselle tilalle. Tietämättä toisistaan viljeli nuo-
rimies Antti kotitilansa Jokelan peltoja. Hakiessaan
vastapainoa raskaalle maataloustyölleen suunnistivat
nuoret tahoiltaan työväentalolle iltamiin. Niin hyvin
heidän askeleensa sopivat yhteen, että parin vuoden
kuluttua tanssittiin häävalssia. Kiurun Lahjasta tuli
Korpelaisen Lahja, ajastaan kahden pikku-Korpelai-
sen Pirkon ja Ilkan äiti. Vuosien vieriessä Lahjasta ja
Antista tuli myös isovanhempia ja pikku Roope Oska-
ri edustaa jo neljättä sukupolvea.

Parasta sukupolvien vuosikertaa juhlistimme risteile-
mällä Turun kauniissa saaristossa kultahääpäivän
merkeissä. Vielä kerran tahdomme toivottaa onnea
teille Lahja ja Antti yhteisen 50-vuotistaipaleenne joh-
dosta: olkoot tulevat yhteiset vuodet yhä vaan onnel-
lisempia.

Mukana olleet Pirkko, Ilkka, Maija ja Terhi

Eino Loponen Raudun Suurporkulta ja Marjatta
(o.s. Kääriäinen Haukivuoren Moilalan kylästä) viet-
tivät 50-vuotishääpäiväänsä Haukivuorella 19. 8.2000.

Majuri, evp. Olavi
Pyykkö Raudun asemalta,
vietti 85-vuotispäiväänsä
kotonaan Vantaalla.

80 vuotta

Eino Sojakka täyttää 80 vuotta Helsingissä 11. mar-
raskuuta. Hän on syntynyt Raudun Kärsälänkylällä.

70 vuotta
Siiri Petäjämäki, o.s. Siitonen täytti 70 vuotta Män-

tyharjulla 7. elokuuta. Hän on Raudun Kaskaalasta.

Kotitalousteknikko Annikki Ahtiainen, o.s. Sidoroff
täytti 70 vuotta 29. syyskuuta Ristiinassa. Hän on läh-
töisin Raudun Vehmaisista.
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KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
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, Karjalantie 13, 50600 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

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

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

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

SUUR-HELSINGIN SEUTU
Irja Rastas, Seilinmäki 17 A, 02180 Espoo, puh. (09) 520 040
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426
Marja Johansson, Vehkatie 40, 01300 Vantaa, puh. (09) 8233 032

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

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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:


