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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 2002

Hyviä sanoja ei kannata säästellä
Muistatteko vielä niitä lapsuu-

den ja nuoruuden aikoja, jolloin
se, että tykkää jostakusta ker-
rottiin muutamalle parhaalle ka-
verille ja he jakoivat tiedon sit-
ten vuolaasti toivotun ihmisen
korviin. Välillä tästä menetelmäs-
tä saattoi toki syntyä sekasotkui-
siakin tilanteita, mutta pääosin-
han nämä pienet koiruudet oli-
vat hyvästä.

Itse asiassa tänä päivänä se,
että ohimennen kuulee itseään
koskevan lauseen “minä sitten
tykkään siitä X:stä tai se X sit-
ten on hyvä tyyppi” tuntuu tosi
hyvältä. Mutta miksi sitä on
edelleen niin vaikea sanoa suo-
raan kyseiselle henkilölle?

Amerikkalaiset käyttävät “Ra-
kastan Sinua, I love you” lau-
setta mielestäni liiankin kanssa. Siellä se on jopa me-
nettänyt jossakin määrin merkityksensä, koska rakas-
tamista tai pitämistä hoetaan joka mutkassa. Meitä suo-
malaisia lauseen kuluttamisesta ei voida todellakaan syyt-
tää. Jotenkin olemme pidättäytyvämpiä tässä asiassa ja
pidämme itsestään selvänä sitä, että ystävät ja läheiset
tietävät miten tärkeitä he ovat. Näin ei saisi olla, sillä
harva meistä on ajatustenlukija.

Se, että tunnustaa ystävälleen ääneen pitävänsä hä-
nestä, tai että hän on tärkeä minulle, ei varmasti ole
keneltäkään pois. Varsinkin jos sen pystyy toteamaan
ilman alkoholin aiheuttamaa tunteiden sumenemista. Ja
toisaalta, nykyajan tekniikalla voi ystävyydentun-

nustuksia ja muistutuksia lähe-
tellä tosi helposti ilman, että täy-
tyy sanaakaan ääneen sanoa.
Tämän ovat huomanneet ikä-
vä kyllä jopa kaikenlaiset bitti-
nikkarit, jotka ovat väkertä-
neet kilvan erilaisia logoja ja ter-
vehdyksiä kännyköihin lähetet-
täväksi. Pitäkäämme kuitenkin
maltti mukana, emmekä lan-
getko kaikenmaailman vouho-
tuksiin tässäkään asiassa.

Olen pyrkinyt myös Rautu-
laisten lehdessä antamaan pals-
tatilaa enemmän eläville ihmi-
sille kuin joukostamme jo pois-
tuneille. Tästäkin lehdestä voitte
lukea pari elämänmakuista jut-
tua, jotka ovat vertaansa vail-
la. Sitä paitsi, aika moni haluaa
nähdä nimensä tai kuvansa

edes kerran elämänsä aikana jossain lehdessä.
Harmi vain, että monet havahtuvat kirjoittamaan

rakkaimmistaan vasta siinä vaiheessa kun hän ei enää
itse ole lukemassa näitä kirjoituksia. Itse kunkin on syytä
muistaa, että niitä hyviä sanoja ei kannata säästellä
hautajaispuheeseen tai muistokirjoitukseen. Silloin se
on liian myöhäistä.

Tapaamisiin Joroisissa kesäkuun
viimeisenä viikonloppuna,

t.
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Juhannuksena 2002

“Sen hehku on tulen hehkua,
sen liekki on herran liekki”           (Laulujen laulu 8:6)

Kotiseutuja on moneksi, etenkin
meillä rajanpinnassa syntyneillä.
Synnyinkunnaat on tietenkin ihan
erikseen, Varikselat, Maanselät ja
Potkelat. Äidin lapsuuden tienoot,
ja isän, ovat nekin sellaisia kuin
omiinsa tulisi, kun käynti pääsee to-
teutumaan. Mutta moni meistä ehti
evakkovuosina totutella uutta ole-
mista ja olemisen tapaa jopa siellä
sun täällä, väliaikaisesta sijoituspai-
kasta muka lopullisempaan.

Meikäläinen ehti viettää kolmet
juhannukset Pieksämäellä, tai oi-
keammin neljätkin, kun se ensim-
mäinen 1940 oli muutaman kesäisen
viikon pysähdyspaikalla Takanie-
messä, Meriluotojen huvilassa. Ru-
noilija Aila Meriluoto on tuoreissa
muistelmakirjoissaan tehnyt paikkaa
tunnetuksi kuvin ja sanoin, niin kuin
vanhempiensa kotia kauppalassa,
silloisessa Pieksämässä.

Keväänkorvalla pääsin veljeni
kanssa käymään hyvään rautulaiseen
seuraan muistoisille kotikulmillemme
kuuden vuosikymmenen takaa
(1941-44), niin kuin olimme reis-
sanneet kihumatkaa Terijoelle, Rau-
tuun ja Konevitsaan, ristiin rastiin
pitkin kaunista Kannasta puolikun-
toisuudessaan kuin ei kenenkään
maata.

- Mie oon olt vapaussovaskii,
aloitti elämäntarinansa iloisen nuo-
rekas rauduttaren ääni Savonsolmun
kapinetissa.

- Uskokaa pois vaa, rouva jatkoi,
kun ilmeisesti oli havainnut epäilyn
häivää useammallakin naamalla.

- Onneks ampuit ohi. Kuti tussahti
tyynyy, mill mie senko vetelin rau-
haomasii unnii.

Leidi oli ollut kaksivuotias tyttö-

lapsi tuolloin, kun Raudussa oli
metakoitu. Vapaussodassa oli todel-
lakin oltu. Prenikkaa ei tullut. Mut-
ta sen korvasi toki kaikki muu mitä
elämä oli antanut, kokemuksia, ter-
veyttä ja hilpeää karjalaista mielen-
laatua selviytymistarinaksi, menes-
tyskertomukseksi asti.

Paikalla oli monta hyvää kasku-
ajaa, nuorempaa ja seniorimpaa tai-
to- ja tietoniekkaa, viljelijää, posti-
uran tehnyttä, kauppiasta, lehtimies-
tä, kansanedustajaa ja yhteisen rau-
tulaisuuden asialle sitoutunutta toi-
mijaa rakkaudesta kotiseutuun, sen
perinteiseen, sen eläviin ihmisiin.

Raudussa oli
Taivaan saranat

Mieltä lämmittää aina myös raja-
seudun ihmisten avoimuus elämää
eheyttäville arvoille. Hengellistä ulot-
tuvuutta parhaimmillaan on tarjon-
nut äidiltä opittu rukous, tuttu rip-
pipappi, pyhäiset matkat kotikirk-
koon. Raudun korkeimmalla kohdal-
la, joka samalla on koko Kannak-

sen korkein kohta, on kiehtova nimi:
Taivaan saranat. Jokainen uskon ih-
minen on meille tavallisille tallaajille
rohkaiseva, toivoa antava viite
eteenpäin, perille asti. Kaikki ei ole
tässä. Olemme kahden maan kan-
salaisia. Sen muistamisessa tuleva
on jo läsnä. Pian on taivaallisen ko-
tiseudun aika. Onneksi tien sinne me
tiedämme, Hänet.

Kuljimme veljeni kanssa tutun-
nimisiä katuja ja kujanteita. Hannun
komea koulu on ehona, valkoisena
entisellään. Minun hirsinen opinah-
joni oli saanut antaa tilaa uudelle.
Urheilukentän portaali on sentään
kuin ennen. Vieläköhän piikkarit pu-
reutuvat hiilimurskaan niin kuin sil-
loin? Kokoontuvatko Pieksämäen
Metsäsissit Kolollaan? Vieläkö Au-
lassa pyörii suomalaisen elokuvatai-
teet vetäviä uutuuksia? Keiden koti-
na on nyt Häyrisentie 24, jonka pi-
halle urkurinpenkiltään jalkautunut
Kososen setä opasti tekemään pork-
kanapenkkejä ja perunavakoja
kuokkaa näkemättömään metsän-
laitapihaan?

Rakkauden
sanansaattajat

Kotiseutu on maisemat, talot, ih-
miset, se mitä on nyt, se mitä oli
kerran ja mitä on yhä tietoisuudes-
samme. Juhannuksen perinteet nou-
sevat jokaisen ihmisen, perheen,
suvun, heimon ja yhteisön omista
kokemuksista, muistoista ja suku-
polvesta toiselle siirtyvistä lauluista.

Jo keskikesän juhlaa mielessä olin
kotiseutumatkallemme varannut
ajankohdan tunnusrunoja, joiden
löytöpaikaksi on nimetty synnyin-
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pitäjäni Rautu. Miten osuvia tunto-
ja koko laajuudessaan ja satutta-
vassa herkkyydessään.

Kun käki kukahtelevi,
kulta suusta kumpuavi,
vaski leualta valuvi
kultaisehen kuppisehen,
vaskisehen vakkasehen.
Niin mie laulan tasaiset oksat,
joka oksamme omenan,
omenalle kultapyörän,
kultapyörälle käkösen.

Siinä missä villisorsa valittaa tai alli
“ui vilua vettä” suomalaisessa mal-
lisoinnun alakulossa, käki on karja-
laisen laulun lintu. Kesäkäkösen
helkkyvä kukunta luo kaipaukseen-
kin toiveikkaan ilon. Laulun ilmaisu-
keinot nousevat laulajan lähiympä-
ristöstä. Mieli- ja kielikuvat ovat lap-
suudesta tutusta kotiseudun luon-
nosta. Omina ne ovat tuoreita, iske-
viä ja ilmeikkäitä, ei uusiokäytettyjä
kliseitä. Siten päivä, kuu, pilvet, tuuli
ja vesi ovat nuoren mielen omia tun-
temuksia, omaa puhetta, omaa lau-
lua. Tuuli ja aallot vievät huolet.
Tuuli ja juhannuksen tunnus tulta
kantava vesi ovat rakkauden sanan-
saattajia. Niitä säestävät tuimat kipu-
nat, jopa raudan säkeniä iskevät
tulirakeet.

Luomakunta on mukana. Metsän
suuret riistaeläimet karhu ja susi ovat
tehoavia kuvia. Kotipihan eläimistä
lähellä on hevonen: pahoitetun mie-
li on kuin “myötävän hevosen”.
Mutta siitä on myös näihin hätiin
huojentavaksi avuksi: hevonen
kuormasta huolehtikoon, laulaja käy
ohjaksiin, sillä hevosella on “luu lu-
jempi, pää kovempi, hammas kahta
karkeampi”.

Luodessaan katseensa yli kotiky-
länsä kattojen nuori laulaja intoutuu
luomaan ylistyslaulun kotiseudul-
leen. Armas kotikylä kultautuu ver-
rattomaksi, “maan parhaaksi paikak-
si”. Saadun äidinrakkauden hellät
laulut kuuluvat koskettavimpiin.
Kotoisten laitumien kaste kim-

meltää, venerantojen terva tuoksuu.
Juhannuksen etsivään rakkauteen

kietoutuu hurmaa ja menetyksen aa-
vistusta. Kiintoisaa näissä Raudussa
tavatuista rakkaudesta puhuvista
runoista on rinnaste runoon, joka
haltioituneisuudessaan ja intohimos-
saan on ainutlaatuinen, hehkussaan
ylivertainen jopa Laulujen laulun
“väkevämpi kuin kuolema” -säkei-
siin. Jo neljännesvuosituhannen ajan
se on ollut suomalaisista runoista
kenties tunnetuin maailmassa, aina-
kin keskisessä Euroopassa. Jo Her-
der sen tunsi, ja itse Goethe. Hei-
dän toimestaan runo on käännetty
lukuisilel kielille. “Jos mun tuttuni
tulisi” luonnehtii ihmistä Pohjolan ly-
hyessä kesässä. Katoavaan hetkeen
syttyy syväkokemus, rakkaus. Sen
voima läpäisee kaikki neljä vuoden-
aikaa.

“Virstan vastahan menisin” on
Raudussa laulettu versio:

Jos mun tuttuni tulisi,
ennennähtyni näkyisi,
tuntisin tutun tulosta,
arvajaisin astunnasta,
virstan vastahan menisin,
virstan, kaksi kapsahtaisin
veräjiä purkamahan,
aitoja alentamahan.

Ystävällisenä kotiseutupostina leh-
teämme kiinnostaisi tietää millaise-
na ja missä määrin lauluperintees-
tään kuuluisissa kylissämme tunnet-
tiin rakkauslaulun tuo meiltä vien-
tiinkin lähtenyt muoto.

Jos mun tuttuni tulisi,
ennenähtyni näkyisi,
sille kättä käppäjäisin,
vaikk’ ois käärme kämmenpäässä,
sille suuta suikkajaisin,
vaikk’ ois suu suden veressä,
vielä kaulahan kapuisin,
vaikk’ ois kalma kaulan päällä.

Rautulaisen kotiseutuperinteen
muistajille ja tallentajille

kiitollisena
Simo O. Salo

Majoitu
Rautulaisten
kesäjuhlien

aikaan edullisesti
Joronjäljessä

5-tien varressa kätevästi
sijaitse Hotelli Joronjälki
tarjoaa 29.-30.6.2002

kesäjuhlille tuleville
majoitusta seuraavasti

1 hh 40 euroa
2 hh 60 euroa
3 hh 70 euroa

Hintaan kuuluu aamiainen

Hotellillahan on myös
Rautulaisten iltajuhlat....

Tee varaus suoraan
hotellilta

puh. (017) 571 111
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Kellotapulia muistuttava
säärikokko oli melkoinen taideteos

Juhannuksena Raudussa on pol-
tettu kokkoa joka kylässä. Samalla
kylällä saattoi palaa useampi  kok-
ko. Mäkrällä oli oikein nimen mu-
kainen Kokkomäki, joka taisi olla
vanhastaan vanha kalmiston paik-
ka, siellä olevalla Kokkoaholla pol-
tettiin juhannuskokkoa ja vietettiin
juhannusjuhlia.

Raudussa ja Karjalan kannaksel-
la tyypillinen juhannuskokko oli
korkeä säärikokko, jonka runkona
oli neljä riukua ja joka oli korkea
kuin kirkon tapuli. Se muistuttikin
kellotapulia. Nämä neljä pitkää tu-
kiriukua eli sääripuuta muodostivat
maan pintaan neliömäisen kuvion.
Sääret olivat tukena kuiville haloille
ja kämärille eli kannoille tai juura-

koille, jotka ladottiin tukiriukujen
sisäpuolelle ja sidottiin huipustaan
kiinni vitsaksella. Sisälle pantiin
tuohta ja kuivaa katajaa ja siihen kyl-
lä tuli tarttui helposti. Sitten oli vielä
tavallisia pieniä kokkoja niin sanot-
tuja “ämmänkokkoja”.

Nuorisolle jäi
rakennuspuuha

Kokon rakentaminen oli kylän
nuorison tehtävä. Nuoriso aloitti ra-
kentamisen monta päivää ennen ju-
hannusta. Se oli vaativaa ja aikaa
viepää työtä, kun jopa viisi, kuusi
metriä korkea kokko saatiin valmiik-
si.

Rakentaminen oli kumminkin

hauskaa  ja saihan siitä hyvän syyn
olla illan poissa kotoa. Lopputulos
olikin hieno taideteos, joka kelpaisi
nykyisin vaikka nykytaiteen muse-
oon. Säärikokko oli sitten kaikkien
kyläläisten ihailtavana juhannusaat-
tona.

Aattoiltana kokoontui kaiken ikäi-
nen kylänväki kokolle, aina sylivau-
vasta vanhuksiin saakka. Vaikka ju-
hannusta pidettiin nuorten juhlana,
niin Raudussa se oli koko kansan
juhla, ainakin kokon palamiseen
saakka.

Kauppiaat olivat tuoneet kokko-
paikalle vähän juotavaa ja syötävää,
virvokkeita, pullaa ja karamelliä.
Vanhemmilla miehillä saattoi olla
mukana myös omia juhannuseväitä.

Vepsan nuorisoa 1930-luvulla. Kuva Ida Tuhkusen arkistoista.



Rautulaisten lehti  3/20026

Siellä oli vilinää ja vilskettä. Pik-
kupojat ja tytöt leikkivät ja juoksi-
vat kilpaa Tytöt ja pojat pyörivät
piiriä ja lauloivat. Vähän isommat
pojat ja tytöt tanssivat hanurin säes-
tyksellä aholla ja kaikilla oli haus-
kaa, olihan juhannus ja keskikesän
suuri juhla.

Illan vanhetessa sytytettiin kokot
yksi kerrallaan. Kokot roihahtivat pa-
lamaan ja kohta tuli hulmusi sää-
rikokosta korkealle taivaalle. Koko
juhannusväki pysähtyi sitä ihaile-
maan. Näky ja tunnelma oli sanoin
kuvaamaton. Ihmiset lauloivat ja
tanssivat.

Tuli suojasi
ja toi onnea

Vanhan kansan mukaan juhannus-
tulessa oli maagista voimaa. Tuli
karkoitti pahat voimat. Sen ääressä
oli ihminen suojassa henkiolentoja
vastaan. Tuli suojasi ja toi onnea,
etenkin naimaonnea. Tukiriukujen
palamisesta naimaikäinen nuoriso
katsoi naimisiinpääsymahdollisuuk-
sia. Jos oma nimetty riuku jäi puo-
leksi palaneena pystyyn, jäi kylään
vanhojapiikoja tai -poikia. Jos oma

riuku kaatui, osoitti se suunnan,
mistä päin tuleva puoliso tuli.

Kokkojen palettua loppuun van-
hempi väki ja lapset lähtivät pikku

hiljaa nukkumaan. Mutta nuoriso
jatkoi yhä tanssimistaan aholla ja
haitari soi ja juhlatunnelma oli kor-
kealla.

Raudussa on ollut monia hyviä
haitarinsoittajia. Niistä voi mainita
esimerkiksi Pappisen Jussi, Kut-
rikan Saska, Pekkasen Jalmari,
Murron Augusti ja Vesalaisen Jal-
mari. Muitakin soittajia on varmaan
ollut. Ennenpitkään tanssit ja juhan-
nusjuhlat olivat ohi.

Jos nyt kotimatkalla jäi vaivaa-
maan  minkänäköinen se tuleva puo-
liso oli, kun palaneesta kokkosää-
restä sai tietää, millä suunnalla hän
oli, niin meni ja kurkisti lähimmästä
lähteestä. Jos onnea oli, hahmo saat-
toi ilmaantua lähteen kalvoon. Jos
ei ollut onnea tai lähdettä ei ollut
kotimatkan varrella, niin meni koti-
kaivon kannelle vielä ennen nukku-
maan menoa ja katsoi peiliin. Siel-
tähän se tulevan puolison kuva lo-
pulta näkyi. Nyt voikin turvallisin
mielin mennä nukkumaan. Saattoi
vielä kaiken lisäksi nähdä juhannus-
yönä unta omasta tulevasta  kullas-
taan. Silloinpa juhannusaatto oli  ol-
lut kaikkien unelmien täyttymys.

Reino Pekkanen

Säärikokko.
Piirros Toivo Vuorela

(Kansanperinteen sanakirja)

Nuorena miehenä sotatoimialueella
Asuttiin pienessä tuvassa talvella

1943. Tuvan olimme syksyn aikana
rakentaneet vilja-aitasta, siinä oli
kaksi ikkunaa ja yksi ovi sekä leipä-
uuni ja hella. Talomme sijaitsi sota-
toimialueella Karjalan kannaksella,
Raudun Vehmaisten kylässä.

Olimme metsätöissä kulkeneet
tammikuusta lähtien, nyt oltiin jo
maaliskuussa. Varasimme kaikenlai-
sia rakennuspuita navettarakennuk-
sen korjausta varten. Esimerkiksi
Tyklän metsäpalstalta tuotiin run-
saasti riukuja, joista rakennettiin
navetan ylisille silta. Riukupuut oli-
vat nokisia sillä tulipalo oli kulkenut

sodanaikana metsäpalstan yli.
Maaliskuun alussa tuli minulle kut-

su mennä 1717 Is. Komppaniaan
palvelemaan isänmaata ja kotiseutua
suojelemaan. Kutsun otin mielihy-
vin vastaan sillä olinhan ja täyttänyt
15-vuotta ja isänmaa tarvitsi nuorta
voimaa.

Niin lähdin 6. päivänä maaliskuu-
ta Keripadan kylään, missä ilma-
suojelukomppania majaili. Oli aika-
moinen pakkaspäivä. Saavuttuani
perille minut otti vastaan korpraali
Iisakki Raatikainen ja vei minut
vaatevarastoon, missä puki minut
sotilaan pukuun ja antoi manttelin,

karvalakin, repun, patruunataskun
sekä kiväärin. Reppuun vielä ylimää-
räistä tavaraa alusvaatekerta ja jal-
karätit.

Sitten tuli ohjeita ja matkalitterakin
mukaan. “Mene nyt Valkjärven
Suojeluskuntatalolle sinne menivät
paripäivää sitten toiset pojat. Siellä
annetaan alokaskoulutusta ja tulette
sitten kuukauden kuluttua takaisin
koulutettuina miehinä.”

Heti naisia
kyydittämään

Niin lähdin kävelemään kivääri
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olalla reppu selässä Raudun aseman
ja kirkonkylän väliselle maantielle
odottamaan sotilasautoa, mikä kul-
kee Valkjärvelle. Kävi siinä ajatus,
että Lempaalaan sitä mennä pitäisi,
siellä ne linjat ovat eikä missään
Valkjärvellä. Olihan minulla kovat
paukut taskussa.

Kohta tulikin auto ja nousin lavalle
ja noin puolentunnin kuluttua olin
perillä. Kysäisin joltakin, että missä
se Suojeluskunnan talo on. En ollut
ennen käynyt Valkjärvellä. Päästyäni
Suojeluskuntatalon pihaan minua
pyydettiin ajamaan reen edessä ole-
vaa hevosta. Reessä istui naisväkeä.
Kysyin mihin ajetaan? “No kyllä me
neuvomme.” Ja niin lähdettiin ja
matka vei korkean hyppyrimäen
kumpareen päälle. Siellä oli mäen-
laskukilpailut menossa ja nämä kyy-
ditettävät naiset toimivat kilpailun
toimitsijoina. Siinä se ensimmäinen
päivä meni.

Meidät oli majoitettu kellarikerrok-
seen, siis talon alimpaan kerrokseen,
missä oli ruokailuhuone ja keittiö.

Toisena päivänä alkoi kovat jalka-
väen sulkeisharjoitukset. Meitä oli
entraamassa alikersantti Hämäläi-
nen, jolla oli säilynyt alkuperäinen
savolainen murre, kun meillä kar-
jalan pojilla oli taas karjalainen mur-
re. Hyvin me ymmärsimme toisiam-
me.

Usein kävimme hiihtomarssilla,
joko aamu- tai iltapäivällä, opettelim-
me matelemaan lumessa. Ampuma-
radalla harjoiteltiin kivääriammuntaa
ja myöskin pikakiväärillä ammuttiin.
Sankari vainajain siunaustilaisuu-
dessa olimme kunniavartiossa hau-
tausmaalla.

Muistan kun ruotsalainen viihdy-
tyskiertue vieraili suojeluskunta ta-
lon juhlasalissa, siellä oli vain upsee-
reita ja muutamia naishenkilöitä.
Meidät Is. Komppanian pojat oli kut-
suttu juhliin sillä olimmehan talon
asukkaita. Juhlatilaisuudesta jäi mie-
leeni ruotsalainen taikuri, kuinka hän
söi ensin parranajokoneen teriä ja
sitten 150 senttimetriä narua ja kohta
alkoi vetää suustaan ulos sitä narua

ja partakoneenterät olivat siinä na-
russa reikien paikoista kiinni. Meitä
poikia, jotka olimme oppineet elä-
mään vaatimattomasti pienessä köy-
hyydessä ihmetytti ruotsalaisten hie-
no pukeutuminen ja hyvät vaatteet,
joita meillä ei ollut siihen aikaan.

Toukokuussa tehtiin
pajuista risumattoja

Meitä poikia oli sitten harjoitettu
tulevia tehtäviä varten ja maaliskuu
oli lopullaan, meille sanottiin, että
saatte mennä omaan pitäjänne
komppaniaan takaisin. Niin me sit-
ten läksimme lauantaiaamuna kuor-
ma-auton lavalla Keripadan kylään,
missä komppaniamme majaili Pen-
nasen talon sementtitiilinavetassa.

Saavuttuamme kotiin komppani-
amme päällikkö vänrikki Nyyström
piti meille vastaanottopuhuttelun ja
varustarkastuksen. Varustarkastuk-
sesta minulla jäi sellainen käsitys,
että kaikki oli pielessä. Päällikkö pot-
ki meidän kenttäpakkeja, lusikka-
haarukkayhdistelmä oli onneksi tas-
kussa, mihin ei päässyt käsiksi. Ta-
varat olivat huonossa kunnossa,
vaikka eihän meillä ollut kuin repussa
paita ja jalkarätit. Aikansa kutakin
sanoi pässi kun päätä leikattiin. Elä-
mä jatkui.

Komppaniassamme oli myöskin
muutamia vanhemman ikäluokan
miehiä, joita päällikkö näytti kunni-
oittavan. Alikersantti Satulin oli nyt
meidän lähin esimies, hän ohjaili
meitä olimme sitten ampumaradalla
tai desanttijahdissa.

Maassa oli lunta kun me kävim-
me halkomottien teossa Kuoleman-
laakson Maanselän puoleisella rin-
teellä. Siellä oli välirauhan aikana
venäläisten kaatamia suuria tukki-
puita, joita me pojat vetelimme jus-
teerilla haloiksi.

Sitten kun ilma vähän lämpeni
huhtikuun lopulla, toukokuun alus-
sa, aloitimme risumattojen valmis-
tuksen. Risumatto oli kooltaan nel-
jä metriä pitkä ja kaksi metriä le-

Valokuva takaisin vallatusta Raudusta juhannuksen aikaan 1942.
Seurakunnan puolesta (oikealta) siunaustilaisuudessa palvelivat

kanttori Juho Kosonen ja kirkkoherra, rovasti Paavo Salo.
Saattoväen joukossa myös tyttärensä Eeva, joka kuului Kirkonkylän

koulupiiriin. Kuvan lähetti Simo Salo.
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veä. Matot koottiin voimakaskasvui-
sista pajuista ensin risumatto koot-
tiin puristimeen ja sitten rautalangalla
sidottiin. Matto oli noin 20 senttiä
paksu ja niitä käytettiin juoksuhau-
tojen ja korsun kattojenjoustoina.

Mattourakoinnissa oli esimiehenä
korpraali Viljami Mentu. Minä olin
usein päivystäjänä, jonka piti huo-
lehtia, että asiat tehtiin aikanaan. Il-
tapäivällä piti käydä harjoitustalon
elintarvikevarastolla elintarvikkeita
hakemassa. Saatiin vähän maitoakin
tietysti, kun oltiin lapsia.

Kotiin kylvö-
ja toukotöihin

Meillä oli kaksi naispuoleista kok-
kia keittiössä ja yksi naispuoleinen
konttoristi päällikön toimistossa.
Päällikkö asui sihteereineen pienes-
sä harmaassa mökissä siinä aivan

lähellä. Aluetta vartioitiin yön aika-
na kahden tunnin vuoroin.

Meidän tehtäviin kuului huolehtia
taloissa olevista kivääreistä. Ne tuo-
tiin välillä komppaniaan puhdistetta-
vaksi ja vietiin sitten taloihin takai-
sin. Minunkin kotikylässä oli jokai-
sessa talossa kovilla panoksilla va-
rustettu taistelukivääri. Jos vieras ei
uskonut puhetta niin talosta löytyi
puhetta kovempaa asetta.

Sodanaikana desantteja liikkui run-
saasti. Kylämme koululla asustivat
sotatuomarit ja siinä aivan lähellä
sotapoliisit, joilla riitti tutkintaa ja
tuomittavaa jatkuvasti. Meidän
komppaniaan kuului kaksi hevosta,
joilla ajot suoritettiin. Toukokuun
puolella korjailimme hakamaan ai-
dat kuntoon, hakamaa oli komppani-
an hevosten kesälaidun.

Kesän aikana pojat suorittivat
ilmavalvontaa näkötornista ja samal-

la se oli tulipalovalvontaa. Touko-
kuun lopulla useimmat meistä pääs-
tettiin kotiin, koska kotona piti suo-
rittaa tärkeät kylvö- ja toukotyöt.
Minusta vaikutti siltä, että meitä poi-
kia pidettiin komppaniassa vuorotel-
len ennen varsinaiseen sotaväkeen
menoa.

Syksyllä oli is-miesten harjoitusyö
jonne kutsuttiin pitäjän kaikki is-
miehet kokoon harjoitusjahtiin, päi-
vällä puhdistettiin aseita ja kun-
nostettiin välineitä. Komppania oli
kunnan johdon tukena ja siviili-
väestön suojana. Samanlainen jär-
jestelmä oli silloin kaikissa kannak-
sen kunnissa takaisin vallatuilla alu-
eilla. Minä pääsin kotiin toukokuun
lopulla ja hyvät muistot jäivät
komppaniassa palveluajalta.

Tuomas Loponen

Raudun lähistön varuskunnat 1920- ja 1930-luvuilla

Suomen itsenäistyttyä perus-
tettiin maahan omat puolustus-
voimat Vapaussodan joukko-
osastojen pohjalta. Varuskun-
tapaikkakunnat määräytyivät
venäläisten jättämien kasarmi-
alueiden ja myskin koetun uh-
kan perusteella niin, että val-
taosa niistä sijaitsi maan kaak-
koisosissa kuten Karjalan kan-
naksella. Pääosa Raudunkin
miehistä suoritti niissä varus-
miespalveluksensa monen jää-
dessä palvelemaan maanpuo-
lustusta kantahenkilökunnan
tehtävissä.

Viipuri oli maan suurin varuskun-
ta. Siellä toimi muun muassa Karja-
lan Kaartin Rykmentti sekä kaikki-
en aseveljien ja puolustushaarojen

joukko-osastoja, kuten tykistöä, il-
matorjuntaa, viesti- ja pioneeri-
joukkoja, rannikkotykistöä sekä il-
mavoimien ja laivaston yksiköitä.
Viipuri oli myös suuri sotilashallin-
nollinen keskus lukuisine esikunti-
neen. Lahdenpohjassa oli muun
muassa uusissa Huuhanmäen kasar-
meissa Viipurin Rykmentti ja Laa-
tokan rannikolla hajautettuna Ran-
nikkotykistörykmentti 3. Keskityn
tässä kirjoituksessa kuitenkin enem-
män Raudun suunnalle sijoitettuihin
varuskuntiin ja joukko-osastoihin.

Jalkaväen suurin joukko-osasto oli
Savon Jääkärirykmentti. Se toimi
vuosina 1921-27 hajautettuna siten,
että esikunta, I pataljoona ja reservi-
aliupseerikoulu olivat Viipurin Sor-
valissa, II pataljoona Käkisalmen
Uuden linnan kasarmialueella ja III
pataljoona Kiviniemessä. Vuonna

1927 joukko-osasto sai uuden nimen
Savon Prikaati pataljoonien pysyes-
sä entisillä paikoillaan. Mikkelissä
nykyään toimiva Savon Prikaati vaa-
lii Savon Jääkärirykmentin perintei-
tä.

Vuoksen Jääkäri-
pataljoona itsenäiseksi

Vuonna 1930 Savon Prikaatin
alaiset pataljoonat saivat uudet ni-
met. Viipurissa oli Savon Jääkäripa-
taljoona, Käkisalmessa Käkisalmen
Jääkäripataljoona ja Kiviniemessä
Vuoksen Jääkäripataljoona. Vuonna
1934 koko rykmentti koottiin Kä-
kisalmeen kahden pataljoonan vah-
vuisena ja samalla sinne palautettiin
vanha nimi Savon Jääkärirykmentti.
Tässä yhteydessä Kiviniemessä ol-
lut Vuoksen Jääkäripataljoona irro-

Viipuri oli maamme suurin varuskunta
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tettiin rykmentistä itsenäiseksi jouk-
ko-osastoksi nimellä Jääkäripatal-
joona 4.

Raudun lähellä Valkjärvellä oli
Polkupyöräpataljoona 2:en kasarmi-
alue, 1930-luvulla joukko-osaston
nimeksi tuli Jääkäripataljoona 2. Hie-
man etäämmällä Terijoella oli vas-
taavasti Polkupyöräpataljoona 1 /
Jääkäripataljoona 1. Kuten tunnet-
tua Jääkäripataljoona 3 sijaitsi var-
sin kaukana, peräti Mikkelissä.

Raudusta etelään oli rajavartio-
joukkoja ja rautulaisten elämään
vaikuttivat vielä Käkisalmen Sotilas-
piirin esikunta sekä varsin vireä ja
isänmaallinen suojeluskunta moni-
ne toimintoineen. Sotilaspuvut eivät
noina vuosina todellakaan olleet har-
vinaisia Raudun maisemissa.

Kiviniemen kasarmialueella, Ka-
sarmilassa, toimi siis yksi ja sama
pataljoona 600-800 miehen vahvui-
sena, vaikka sen nimi välillä muut-
tuikin. Niin kävi myös komppanioil-
le, joita siellä oli neljä. Savon Jää-
kärirykmentin ja Savon Prikaatin III
pataljoonan aikana komppaniat oli-
vat 7., 8. ja 9. Jääkärikomppania ja
3. Konekiväärikomppania, Vuoksen
Jääkäripataljoonan ja Jääkäripatal-
joona 4:n aikana ne olivat 1., 2. ja

3. Jääkärikomppania ja Konekivääri-
komppania. Rakennukset olivat
yleensä yksikerroksisia puuraken-
nuksia.

Parsinneula
pysyi kädessä

Varusmiesten palvelusaika oli ny-
kyistä pidempi; muun muassa ryh-
mänjohtajille se oli 15 kuukautta.
Upseerikokelaat ja ryhmänjohtajat
olivat lähes kantahenkilökunnan ase-

massa. Varusteet, aseet ja ruokakin
olivat varsin puutteellisia vaikkakin
parannusta tapahtui vähitellen.

Alokkaan ensimmäinen päivä al-
koi sotilasvarustenyytin noudolla ja
patjapussin täyttämisellä oljilla. Sii-
nä olikin puuhaa. Kun patjapussi-
reppana piti saada tarkasti tiiliskiven-
muotoiseksi näyttävän vuoteenteon
mahdollistamiseksi. Varusteiden
paikkaus- ja korjaustunteja oli vii-
koittain parsinneula kädessä.

Kouluja käyneet varusmiehet
opettivat luku- ja kirjoitustaitoja il-
taisin niitä tarvitseville. Siisteyttä yllä-
pidettiin lauantaisin useiden tuntien
ajan tuulettamalla ja tarkastamalla
kaikki varusteet ulkona. Samaan ai-
kaan osa komppaniasta pesi täysin
tyhjennetyn kasarmin seiniä ja ik-
kunoita myöten. Lomia oli hyvin vä-
hän paitsi suojeluskunnissa olleille,
jotka heti alussa pidetyn sotilastai-
toja mittaavan kokeen perusteella
saattoivat saada useidenkin viikko-
jen loman muiden opetellessa soti-
laselämän perusteita alokasajan alus-
sa.

Koulutuksen tulos
mitattiin sodissa

1920-luvun alussa tärkein koulu-
tusaihe oli sulkeisjärjestys ja pitkät

Jääkäripataljoona 4:n konekiväärikomppaniaan kuulunut kevyt
kranaatinheitinjoukkue 1930-luvulla Kiviniemessä kasarmin edessä.

Kiviniemen kasarmirakennuksia. Etualalla upseerikasino ja sen takana
pataljoonan komentajan ja upseerien asuinrakennukset.
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marssit. Myöhemmin tärkeysjärjes-
tys muuttui siten, että taistelu-, ase-
ja ampumakoulutus olivat niille kuu-
luvassa asemassa. Sota- ja taistelu-
harjoituksia pidettiin eri puolella
Karjalan kannasta ja ampumaleirillä
käytiin Perkjärven ampumaleiri-
alueella.

Kouluttajina olivat aluksi Saksas-
sa koulutuksensa saaneet jääkäri-
upseerit ja -aliupseerit, myöhemmin
Kadettikoulun käyneet upseerit ja
useimmiten karjalaiset nuoret aliup-
seerit. Heidän työnsä tulokset mi-
tattiin pian talvisodan ja jatkosodan

taistelukentillä.
Jääkäripataljoona 4:n komentaja,

everstiluutnantti Nurmi johti patal-
joonansa vuonna 1939 talvisodan
suojajoukkojen osana taisteluihin,
joiden tarkoituksena oli viivyttäen
hidastaa vihollisen etenemistä rajal-
ta varsinaisten puolustusasemien ta-
salle ja näin mahdollistaa päävoi-
miemme puolustuksen ryhmittymi-
nen ja puolustusvalmistelut.

Sodat eivät enää kuulu tämän kir-
joituksen aihepiiriin, mutta todetta-
koon, että Kiviniemen tasalla vihol-
lisen eteneminen pysäytettiin alku-

vaiheen rajujen hyökkäysten jälkeen
kummassakin sodassa ja taistelut
muuttuivat asemasodaksi. Kirjoitta-
jaa tämä koskettaa siten, että aiem-
min Viipurissa ja Käkisalmessa pal-
vellut isäni osallistui torjuntataiste-
luihin juuri Kiviniemen alueella
vuonna 1939-40 Jalkaväkirykmentti
24:n I pataljoonan ja vuonna 1944
Jalkaväkirykmentti 57:n III pataljoo-
nan komentajana.

Seppo Kangasvaara
Everstiluutnantti, evp.

Pusan suvun naisia neljässä polvessa

Itsenäisiä, mutta silti yhdessä
Amalia Pusa Raudun Sirkiänsaarelta istuu valppaana tuolissaan vanhustentalon yksiössä

Ristiinassa. Takana on 90 vuotta elettyä elämää ja paljon tehtyä työtä. Muutaman sadan metrin
päässä asuu tytär Rauni Karjalainen (63 v) seinänaapurinaan tyttärensä Riikka Karjalaisen (32
v) perhe ja suvun nuorin naispolvi Neea (3 v).

Nämä neljä naista ovat kukin omissa rajoissaan hyvin itsenäisiä, mutta heillä tuntuu olevan
samalla luonteva tapaa elää yhdessä, jakaa arkea siten kuin kukin sitä tarvitsee. Tällainen elämä
ei ole suurta juhlaa, mutta se on jatkuvaa teoin osoitettua välittämistä, turvallisuutta.

Kun Amalia otti Raunin kainaloon-
sa ja lähti evakkoon, niin eteen au-
keni paljon uutta. Kirkonkylässä oli
oltu muutama viikko rippikoulussa
sukulaisten luona asuen ja yksi vuosi
piikana. Markkinoilla oli käyty Kivi-
niemessä, mutta sen takana alkoi
vieras elämä. Tämän elämänsä ko-
vimman matkan jälkeen Amalia ei
vapaaehtoisesti eikä pienellä pakol-
lakaan ole juuri matkustellut.

Rauni oli 7-vuotias, kun evakko-
tie päättyi Etelä-Savoon. Koti vakiin-
tui lopullisesti Ristiinaan, Juurisal-
melle. Nyt kotitalosta kunnostetaan
Raunille uusi koti, jossa on tilaa
myös Amalialle. Viereen rakenne-
taan oma talo Riikan perheelle.

Kansakoulun jälkeen Rauni meni
kauppakouluun. Työ Metsänhoito-
yhdistyksessä päättyy syksyllä ja
edessä on eläkeläisen vapaus. Lo-

milla kutsuvat tunturit ja vaikkapa
purjehdusretki Välimerellä.

Riikan koti on ollut aina Ristiinas-
sa. Perushoitajaksi opiskelun jälkeen
työtäkin on löytynyt kotikunnasta.
Nyt elämän keskipiste on koti, mies
ja lapset. Hoitovapaa Miron kanssa
jatkuu vielä. Tekniikka ja mies apu-
na vapaata aikaakin jää omiin het-
kiin ja ratsastamiseen.

Kasvun aika

Riikka on viettänyt paljon aikaa
Amalia-mummon kanssa. Kerto-
muksista on muotoutunut kuva, että
lapsuus 1900-luvun alussa oli Sir-
kiänsaarella työteliäs mutta huole-
ton. Sama toistuu Amalian kerto-
muksissa. Lapsilla oli selkeästi oma
paikka ja omat velvollisuudet. Pie-
nempiä hoidettiin heti kun kyettiin,

paimenessa käytiin ja muihin töihin-
kin osallistuttiin voimien mukaan.

Koulussa lapsilla oli samoin selvä
järjestys varsinkin kun Uramon pa-
riskunta tuli opettamaan.

- Jos kuka män kouluu et ol hiuk-
set vähä huonost kammattu, ei luok-
kaa. Ensin etteises ol peili, kampaa
tukka.

Vaatteet ja kynnenaluset tarkastet-
tiin myös. Puhdas piti olla. Toinen
asia oli, että syksyllä saattoi koulun-
käynti viivästyä, kun suutari ei ollut
ehtinyt tehdä kaikille kylän lapsille
kenkiä. Ei silloin ollut kenkiä rivis-
sä.

- Melkee ko yhet kenkät käi suutar
syksyl tekemäs niil piti se talvi puot-
taa, Amalia kertoo.

Lasten lukuvaikeuksia oli aiemmin
katsottu vähän läpi sormien, mutta
Uramot vaativat tarkan osaamisen.
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Melkein oli kieli mennä solmuun en-
nen kuin d ja g suusta vääntäytyivät,
eikä ihan kaikilta koskaan.

Miten sitten aika kului, kun läk-
syt oli luettu?

- Nyhettii kuontaloo, pellavaa keh-
rättii ja villoi, Amalia kertoo.

Hyvän kaverin, Hännikäisen
Helmin koti oli kivenheiton päässä.
Kun siltä tuntui, niin Amalia koppasi
vokin eli rukin kainaloonsa ja me-
nin Helmin kotiin kehräämään.

lä yleiset venäläisperäiset nimet ovat
evakkomatkalla lähes poikkeukset-
ta suomentuneet.

Kylässä oli myös laulajia. Amalia
muistaa hyvin 1920-luvulla rajan
takaa kylään tulleet inkeriläiset ja
heidän laulamisensa. Amalian mie-
leen laulut tarttuivat. Olisi niitä päi-
väksi riittänyt, jos vasiten olisi pääs-
tellyt ja osaa hän niitä lauluja vielä-
kin, vaikkei enää yhtä hyvin muis-
tiinsa luota. Ujostellen tunnustaa lo-

Olihan lapsilla tietysti muitakin
metkuja. Helmillä oli kaksi sisarta
ja kotitalossa iso tupa, johon tytöt
usein kokoontuivat. Siellä leikittiin
kapustasokkoa, pelattiin noppaa ja
panttileikkejä.

Nurkkatansseissa
pantiin jalalla koreasti

Sirkiänsaari oli sikäli harvinainen
kylä, että siellä kaksi uskontoa luteri-
laisuus ja kreikkalaiskatolisuus eli-
vät sujuvasti vaikkakaan ei aina kit-
katta rinnakkain. Pari etsittiin mielty-
myksen eikä uskon mukaan. Kyläl-

Amalia Pusa, Rauni Karjalainen, Riikka Karjalainen
 ja Riikan tytär Neea Tiihonen.

pulta sepitelleensä itsekin omia
värssyjään. Pilkkalauluja tietysti
myöskin kylällä riitti ja niiden rustaa-
jia. Heistä tunnetuin oli Maksiman
Kati.

Kylän huvit olivat ihmisten itsen-
sä varassa. Martat alkoivat järjes-
tää iltamia, joissa oli itse esitettyä
ohjelmaa. Amalia oli hyvä laulamaan
ja kirkonkylässäkin tuli esiinnyttyä.
Myydyillä käsitöillä ansaittiin sen
verran, että pystyttiin hankkimaan
kylään pitoastiasto ja myöhemmin
pellavan käsittelyä helpottamaan
loukutuskone. Marttojen iltamissa ei
tanssittu.

Mutta kun tanssi-into oli kova,
niin talvella nuoret miehet järjesti-
vät sunnuntai-iltaisin nurkkatansseja.
Pestattiin soittaja ja kerättiin sisään-
pääsymaksu. Niihin Amaliakin ker-
too kaihonneensa jo koululaisena.
Opettaja kielteli menemästä ja torui
maanantaina, jos läksyt eivät kenel-
tä sujuneet. Mutta minkäs mahtoi,
kun keskenkasvuisten teki mieli
kurkkia mitä isommat puuhasivat.

- Se kerta on erityisesti syöpynyt
mieleen, kun äiti ko tuli ja avas ove
ja riipas minnuu letistä ja vei män-
nessää.

Niin ja sitten ne nuoruuden reissut
Kiviniemen markkinoille.

- Sinne mäntii aina. Ja kuule kun
käveltii 24 kilometriä asemalle ja
päivä oltii markkinoilla ja illalla sama
ja markkinatanssit. Jo mie oon monel
sanont, et jos jalat kulusiit nii miul
ei olis kyllä jalkoi tähteen yhtää, nii
paljo mie oon kävelly.

Joko lääkäriksi
tai prinsessaksi

Rippikoulun jälkeen oli julkinen
lupa käydä tansseissa, mutta ei ollut
sopivaa tulla nähdyksi pojan kanssa
kylän raitilla.

- Kuule se piti pittää nii salassa
että. Jos nyt tanssia tuollee talvai-
kankii piti, nii sitko ol pimiä nii sit
tulliit yhdessä. Eihä nyt sillee niinko
nyt, ei veikkone, ei.

Mutta pariskuntia syntyi näilläkin
konsteilla. Ja kesäisinhän tytöt nuk-
kuivat aitoissa ja pojat sepittelivät
aittaan pääsemisessä auttavia värs-
syjä.

Amalia olisi halunnut käydä kou-
lua ja lukea. Katekismuksen hän
osasi jo rippikouluun mennessä kuin
vettä ja raamattukin oli hyvin tuttu.
Silloin mentiin kansakouluun 9-vuo-
tiaana. Kun kolme vuotta vanhem-
pi Hilja oli viimeisellä luokalla, niin
Amalian koulunkäynti  katkesi vuo-
deksi. Oli luonnollista, että Amalia
jäi äiti auttamaan, kun palvelijasta
luovuttiin.
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Amalian kotoa oli Venäjän rajalle
kolmisen kilometriä. Kun hän oli 6-
vuotias niin Suomi itsenäistyi ja Sir-
kiänsaaressa useiden perheiden toi-
meentulon taannut kauppatie Pieta-
riin katkesi. Raudun keskustaan on
matkaa yli 20 kilometriä. Vaikka lin-
ja-autolla pääsi Viipuriin 1930-luvulla
päivittäin edestakaisin, niin sen
opinahjot olivat liian kaukana.

Niinpä Amalia kannusti Raunia jat-
kamaan oppikouluun. Isä Viljo ei
niinkään asiaa tukenut, ja kun vielä
vahingossa vääränä päivänä mentiin
kokeisiin, niin käymättä jäi koulu tyt-
täreltäkin ja unelmat ovat jääneet
unelmiksi. Riikka ei ollut kovin in-
nostunut lukemisesta ja hän suoritti
peruskoulun. Ketjun nuorimmainen
Neea asettaa tavoitteita tulevaisuu-
delleen. Hänestä tulee lääkäri. Kun
kysyy perusteita tyttö vastaa:

- Siks ko mä ajattelen, että mä
haluun olla lääkäri, hän sanoo 3-vuo-
tiaan varmuudella.

Tosin vähän myöhemmin tuli mie-
leen, että prinsessakin olisi mukava
ammatti.

Anoppi osoitti
miniän paikan

Niin vaan kävi, että Amalia ja Vil-
jo löysivät toisensa.

- En mie voi moittii. Ei minnuu
kukkaa työntänt mihinkää, itehä mie
mänin, Amalia tuumaa elämän ku-
lusta.

Miniänä elämä oli toisenlaista.
- No tietyst ei siihe isännäks män-

ty. Mitä sanottii ja käsettii tekemää,
sen tek. Ja anoppi sano. Aune-anoppi
oli kylän monitaituri, tarvittaessa
kätilö, myös eläimille, kuppari ja
muutenkin tomera ja kerkiävä. Hän
toimi myös Raunin syntymässä
kätilönä.

Kuten seurustelu oli salaista niin
oli myös äidiksi tulo. Amalia muis-
taa miten vanhemmat ihmiset pu-
huivat, että Vapolt on jalka poikki.

- Myö oltii sen verra suurii et myö

mäntii katsomaa. Mie muistan ihan
hyväst. Myö mäntii sänky vieree,
vähä etempää katsottii. Se loiko se
Vappu ja laps ol vieres. Mie sanoin
ko mänin kottii: kyllä silt on jalka
poikki, se palakii ol vieres. Tiijet sie
miten hölmönä. Se ol puhheen pars:

ei se osant kävelläkkää. No sit ol
suurempii, ne ol siin ympärillä. Jos
ol metsä lähellä toivat käppyi. Ei siel
olt sen kummempii leikkikaluja.

Ei ollut rattaita missä työnnellä.
Joissakin talossa oli reikäjäkkuja,
joihin pienet pantiin seisomaan. Tal-

Neeasta tulee lääkäri, tai prinsessa.

ol jalka poikki.
Kun äiti Riikka oli Miro-veljeä

synnyttämässä, niin Neea jo ihan
tarkkaan osasi selvittää mistä on
kysymys ja mitä tapahtuu.

Ennen vastasyntynyt oli tiiviistä
kotona. Amalia muistaa äitinsä ja
mummonsa opastaneen, että ennen
kuin lapsi on kastettu sitä ei vieraal-
le näytetä. Eikä synnyttäjäkään saa-
nut mennä mihinkään ennen kuin oli
kirkotettu.

Amalia muistaa hyvin Raunin en-
simmäisen kesän. Ajan tavan mu-
kaan anoppi osoitti miniän paikan.
Amalian oli tyytyminen kotiaskarei-
siin, kun anoppi päätti lähteä pelto-
töihin. Siinä sitten lasta kaitsien oli
selvitettävä lehmien päivälypsyt ja
muut kotityöt. Nyt hän katsoo ik-
kunasta miten lapsia kuljetetaan tiel-
lä.

- Tuos on hoitaja, puolenkymment
pentuu ja sit on toinen hoitaja ko ne
vievät tuon päiväkottii ja tuon ker-
hohuoneel. Enne vietii pellol, viskattii
joku täkki tai retale. Siel se oli vaik

vella oli kelkkoja, joissa työnnellä
tai kuljettiin reellä. Mutta yleensä
pienet lapset olivat kotona. Ensim-
mäinen evakkotalvi oli erityisen ko-
etteleva. Sähköjä ei ollut, valoa vain
pieni tuikku, kun öljyäkin oli vaike-
aa saada. Siinä talon emäntä koetti
kehrätä.

- Miu ei muuta ko istu Rauni sy-
lessä. Heä ois olt aina siin rukipyö-
rässä. Muuta ko pie sylis. Sekkii tal-
vi, kyllä sitä luul et loppuu ei soa,
mut kaik on jääneet jälelle.

Rauni muistaa jouluyön, jonka
hän valvoi pidellen sylissään Riikkaa,
jolla oli korvasärkyä. Ei tullut mie-
leen kysy voisiko mies vähän avit-
taa. Mutta ajat muuttuvat. Kun po-
jan sänky siirretään Markun puolel-
le parivuodetta, niin Riikka nukkuu
niin luottavaisesti, etteivät pienet
itkut edes herätä.

Miesten ja
naisten työt

Evakkomatkalla tuli naapurin Hel-
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mille tutuksi Savossa vallalla ollut
työnjako. Kun halkojen pilkkomi-
nen oli miesten työ, niin eivät siihen
talon naiset tarttuneet, vaan poltti-
vat hellassa hankalasti pitkiä halko-
ja. No Helmi meni siskonsa kanssa
pilkkomaan puita pieniksi se kun ei
karjalaisilta naisilta ollut kielletty työ.
Olivat talon naiset tyytyväisiä.

Kun Amalialta asiaa tarkemmin ti-
vaa, niin hän myöntää, että naisille
oli kaikki työnteko sallittua. Miehis-
tä keittiötöissä hän toteaa, että:

- Älä usko, kuka nyt sillo anto itsei
niin alloa, et käi keittämää. Ei hyö
tehneet sisätöitä, ei varsinkaa.

Poroklan veljekset kuitenkin osa-
sivat keittää, keskenään kun asui-
vat. Niin hyvin osasivat, että kol-
masti kirkastettuakin huhuttiin val-
mistuvan omissa keittimissä.  Siinä-
kin suhteessa kylä oli omavarainen.

Rauni on vanhempiensa ainoana
lapsena autellut vanhempiaan. Äiti
oli isän mukana myös metsätöissä.
Mutta kyllä miesten ja naisten työt
ovat olleet erillään myös Raunin
omassa kodissa. Lasten kohdalla on
käynyt siten, että tytär Riikka on

ollut kiinnostunut auttelemaan Viljo
äijää metsässä kun taas poika Riku
on melkoinen kotikokki.

Naapurissa käytiin
ilman asiaakin

Sirkiänsaarella elettiin maatalou-
desta. Ennen rajan sulkeutumista

kaikki ylimääräinen vietiin Pietariin.
Takaisin tuotiin tarpeellisia tavaroi-
ta, jauhoja,  ruokaa ja lapsille her-
kuksi korppuja. Elämä oli vaatima-
tonta, mutta nälkää ei nähty ja naa-
puriapu toimi. Jos keneltä vilja lop-
pui, niin naapurilta sai lainaksi. Jos
leipä sattui loppumaan ennen leipo-
mista, niin naapurilta sai lainan, joka
palautettiin kun seuraavan kerran
leivottiin.

Ja naapurissa käytiin tiuhaan. Eikä
tarvinnut olla asiaakaan. Ne piipah-
dukset olivat pieniä henkireikiä ar-
jen työn keskellä. Niin se ennen Kar-
jalassa: kun seitsemännen kerran sa-
mana päivänä naapuriin poikkesi,
niin sitten vasta kysyttiin: Onks siul
mitä asjaakii?

Tällaisen “läheisriippuvuuden” jat-
keeksi on helppo ajatella näiden nel-
jän naispolven elämä vierekkäin ja
ristikkäin. Ei pakkoa vaan tarve teh-
dä ja olla yhdessä.

Kasvattaen
ja kasvaen

Lapsen paikka oli ennen olla lap-
si, totella ja pysyä pois aikuisten ja-
loista, aikuisten asioista ja odottaa
kiltisti vuoroaan. Jos näin ei tapah-
tunut, niin seuraukset tiesi. Rauni

Rauni on asioita pyörittävä dynamo, johon
edellinen ja seuraava polvi turvaavat.

Elämän opettama itsekuri vie Amalian päivittäin tunnin lenkille ja
panee iltaisin tekemään välttämättömät voimisteluliikkeet.
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muistaa lapsuudestaan, että äidin
“ei” oli niin varma ei, että ei sitä
montaa kertaa kokeillut vastustaa.
Sen aika helpolla oppi. Omista kas-
vattamisestaan hän myöntää, että
joissakin asioissa olisi pitänyt ehkä
olla tiukempi.

Riikka pitää Amaliaa lähes toise-
na äitinään, kun on tämän kanssa
niin paljon ollut tekemisissä. Mum-
mon asenne on elämänmyönteinen:
eteenpäin mennään. Ei turhaa tun-
teita näytetä, ei kiitetä jos ei moiti-
takaan.

- Ehkä se kiitos ja välittämisen
osoittaminen tuli pienenäkin siinä,
että mummo leipoi meille leipää ja
teki hyvää ruokaa.

Mummon elämää ajatellessa Riik-
ka ihmettelee miten itse saman jak-
saisi. On ollut varmasti taistelua pe-
rustaa monta kertaa uusi koti evak-
kona. Vapaita hetkiä oli harvassa,
ehkä vain lauantaiset saunaillat. Eh-
käpä työstä muodostui mummolle
elämänsisältö, joka on samalla har-
rastus - kaikki ne kotityöt ja pihan
hoitaminen.

Riikka liikkui paljon Viljo äijän
kanssa myös metsä- ja hevoshom-
missa. Tiukka oli äijäkin. Välistä
Riikka huomaa tekevänsä juuri kuin
äijä, vaikka juuri nimenomainen piir-
re aikoinaan häntä kovasti äijässä
ärsytti. Äiti Rauni on paremminkin
tunteensa näyttänyt, mutta äiti on
äiti ei häntä osaa sen kummemmin
eritellä.

Karjalaisuus
on  verissä

Neljästä naisesta kaksi täyskar-
jalaista, yksi puoliksi ja yksi neljän-
neksen verran. Niin heimo pirstou-
tuu nopeasti. Mutta heimon perintö
elää tässä ketjussa vahvana. Ristii-
nassa on ollut helppoa olla karjalai-
nen, koska siirtolaisia oli runsaasti
opettajaa myöten. Raunin heleä nau-
ru ja laulu tunnistaa helposti veren
perinnöksi.

Amalialta ja äijältä Riikka on kuul-
lut niin paljon tarinoita, että hän tun-
tee olevansa itsekin kuin sodan lap-
si. Sirkiänsaari on vielä näkemättä,

mutta sinne on kovasti mieli. Neean
ristiinalainen mää ja sää kääntyvät
Amalian kanssa leikkiessä nopeasti
mie ja sie muotoon.

Kun on elänyt 90 suvea ei elämäs-
sä varmaankaan voi tapahtua suu-
ria yllätyksiä. Elämän opettama it-
sekuri vie Amalian päivittäin tunnin
lenkille ja panee iltaisin tekemään
välttämättömät voimisteluliikkeet.

Rauni on asioita pyörittävä dyna-
mo, johon edellinen ja seuraava pol-
vi turvaavat. Siinä helposti unohtaa
itsensä ja omat tarpeensa. Mutta hy-
my on herkässä ja paikan tullen laulu
helisee.

Neea kulkee sujuvasti suvun nais-
ten välillä ja vieraankin hän omii
nopeasti ystäväkseen. Amalia mum-
mon kanssa leikitään semmosta kun
koulu. Joskus lauletaan ja joskus
Neea piirtää.

- Osaa se Amalia mummokin piir-
tää kissan mutta ei koiraa.

Rauni mummon kanssa myös lau-
letaan. Neean suosikki juuri nyt on
enkelilaulu.

Ilmi Pesonen

Rautulaisten kesäjuhlat
Joroisissa 29.-30.6.2002

Lauantaina 29.6.

klo 15.00 Lehtiseminaari Joronjäljessä
Tilaisuus on tarkoitettu kaikille lehteä avusta-
ville ja lehdenteosta kiinnostuneille. Tilaisuu-
den puheenjohtajana rautulais-juurinen erikois-
toimittaja Raimo Naumanen Savon Sanomista.

klo 16.00 Raudun Rastaiden ja Meskasten
sukukokoukset Joronjäljessä

klo 18.00 rautulaisten sukujen tutkijat
kokoontuvat keskustelemaan yhteistyöstä
Hotelli Joronjälkeen.

klo 19.00 Iltajuhla Joronjäljessä
Illalliskortti 17 euroa.

Sunnuntaina 30.6.

klo 9.30 Ortodoksinen liturgia Joroisten
seurakuntatalolla
klo 10.00 Jumalanpalvelus Joroisten kirkossa,
saarnaa rovasti Martta Anttonen
klo 11.30 Seppelten lasku Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkille ja sankarivainajien
muistomerkille. Puhuu Sakari Meskanen.
klo 11.30-13.00 ruokailumahdollisuus Koulu-
keskuksella. Hinta 5 euroa (järj.Joroisten Karjalaiset ry.)

klo 13.00 alkaen kahvitarjoilu Urheilutalolla.
Kahvit tarjoaa Joroisten Osuuspankki ja järjestelyistä vastaa
Joroisten Karjalaiset ry.

klo 14.00 Päiväjuhla Urheilutalolla.
Ohjelma 3 euroa.
Juhlapuheen pitää kansanedustaja Katri Komi.(Huom! Lehden toimitus ei vastaa mahdollisista muutoksista.)
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Kenkäverossa työskentelevä Anne Ossi:

“Kyllähän tätä nimeä saa selitellä”
Mikkelin käsi- ja taideteollisuus

ry:n toiminnanjohtaja Anne Ossi tun-
nustaa, että sukunimeä saa selitellä
Kenkäverossa lähestulkoon kerran
viikossa. Jos kysyjä ei ihmettele
mistä erikoinen sukunimi johtuu,
kuuluu kysymys lähes poikkeukset-
ta: “Onkos ne Haukivuoren Ossit su-
kua?” tai “Ootkos sinä rautulaisia?”.

Ja tässä vastaukset: Anne Ossi on
naimisissa rautulaisjuurisen Jouni
Ossin kanssa ja Haukivuoren Ossit
eivät ole ainakaan ihan lähisukua.
Jounin isä Hugo, on kuollut jo kau-
an sitten, mutta äiti Eeva elelee
Kangasniemellä.

- Ossien sukuhan on tosi pieni ja
aika vähän tulee sukulaisten kanssa
oltua tekemisissä. Se varmaan joh-
tuu siitä, että töissä on ihmisten pa-
rissa ja jotenkin sitä haluaa käper-
tyä omaan piiriinsä vapaa-ajalla,
Anne Ossi pohtii.

Hän on huomannut saman piirteen
myös muissa.

- Sisustustuotteiden myynti on
kasvanut selvästi. Kotona olemiseen
halutaan satsata.

Anne Ossin mielestä kyläilyt on
tehty nykyään niin monimutkaisek-
si ja stressaavaksi muun muassa tar-
joilujen suhteen, ettei sitä enää sa-
maan tapaan harrasteta kuin ennen
vanhaan.

- Karjalaiset ovat aina olleet seu-
rallisia ja jotenkin toivon, että sitä
olisi jäänyt minuunkin. Kohta tilan-
ne on se, ettei ole muita ystäviä kuin
työkaverit, sanoo Anne Ossi.

Karjalaisuus
koetuksella

Anne itse on syntynyt Pieksämä-
ellä. Hänen äidin äitinsä on puoles-
taan Toini Pöllänen Harlusta, jo-
ten karjalaista verta löytyy Annesta
muutenkin kuin naimakaupan kaut-

ta. Sitä, miten karjalaisuus saatai-
siin siirrettyä Annen ja Jounin 7-vuo-
tiaaseen tyttäreen, ei Anne osaa sa-
noa.

- Itse asiassa karjalaisuus ei meil-
lä juurikaan muuten näy kuin joulu-
aattona, jolloin paistan karjalan-
piirakoita. Niitä olen tottunut teke-
mään jouluksi lapsesta saakka, kii-
tos mummon.

Hän tunnustaa, että karjalaisuus
on melkoisella koetuksella kun iso-
äitien ja -isien sukupolvi häviää.

- Minä vielä lapsena kuulin juttu-
ja sota-ajasta ja menetetystä Karja-
lasta, mutta eivät nykylapsille tällais-
ta tietoa enää tule. Toisaalta suku-
tutkimus kiinnostaa ihmisiä ja rajat
ovat avautuneet, joten ehkä se tuo
uudet mahdollisuudet karjalaisuudel-
le, Anne Ossi ruotii.

Kangasniemellä asuva Anne on
ollut töissä Kenkäverossa 12 vuot-
ta, joista viimeiset kuusi toiminnan-
johtajana. Käsi- ja taideteollisuus
ry:n kanssa Kenkäverossa on Mart-
tojen perinnetietokeskus, puutarha
ja valmisteilla on neuvontapiste keit-
tiötiloineen.

Valtakunnallisessa näyttelyssä pää-
see esille niin ammattimainen neu-
vontatyö kuin vapaamuotoinen jär-
jestötoimintakin kuvien, esineiden ja
niitä täydentävien tekstien avulla.

Anne Ossin mukaan ihmiset
panostavat yhä enemmän kotei-

hinsa ja kotona olemiseen.

RAUTULAISIA SUKUJA TUTKINEET
KOKOONTUVAT KESÄJUHLILLA

Kutsun täten rautulaisia sukuja tut-
kineet keskustelemaan yhteis-
työstä lauantaina 29.6.2002 kello
18.00 Hotelli Joronjälkeen.
Kerron tilaisuudessa keväällä pe-
rustetusta sukututkijoiden Käkisal-

men Karjalan eteläisen läänin
alueellisesta ryhmästä.
Tiedustelut:
puh. (09) 290 3330, 0400 803 622
e-mail: eeva.malkamaki@visido.fi

Tervetuloa!

Teksti ja kuva:
Jaana Matikainen
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Sosnovosta oma esite
Alvar Loponen lähetti toimi-

tukselle mielenkiintoisen esit-
teen, jonka tekstin hän oli
myös ystävällisesti suomenta-
nut. Kyse on Sosnovon matkai-
luesitteestä, jossa esitellään
mainiota seutua muun muassa
sanoin: “Karjalan kannas on
Leningradin alueen yksi kaik-
kein puoleensavetävimmistä
paikoista.” Englannin- tai suo-
menkielistä osuutta esitteestä
ei löydy muualta kuin kannes-
ta.

Sosnovoa esitellään esitteessä
muun muassa seuraavasti: “Sosnovo
(aikaisemmin Rautu) on muinaista
Novgorodin asumaseutua. Ensim-
mäiseksi maininta siitä, että täällä on
Karjalan kihlakunnan Raudun po-
gosta on 1500-luvun Vatjan viiden-
neksen verokirjassa.

Sosnovossa on maalauksellisen
kauniita korkeita mäkiä, joita seka-
metsät peittävät; hiljaisia metsäjärviä
ja lampia, syvien alanteiden epä-
tasaisiksi tekemiä peltoja; suuri mää-

rä pieniä jokia ja puroja, jotka las-
kevat vetensä Laatokkaan.

Hämmästyttävän kaunis luonto ja
puhdas ilma houkuttelevat turisteja
ja lomailijoita Venäjältä ja ulkomail-
ta saapumaan Sosnovoon. Täällä
ovat eri aikoina mielellään lomailleet
kuvataiteilijat, kirjailijat ja näytteli-
jät. Sosnovon asutustaajaman kir-
jasto kantaa tunnetun kirjailijan U.P.
Germanin nimeä. Hän eli asutusta-
ajamassa vuodesta 1960 ja piti siitä
kovasti.

Sosnovo ei ole ainoastaan hyvä le-
päilypaikka, vaan myös suurten te-
ollisten mahdollisuuksien asutusta-
ajama. Kaikkein suurimpia yrityk-
siä ovat: AOOT “Aelita”, ZAO “Sos-
novski”, ZAO “Maatalousteollisuus-
tekniikka”, luoteisen rakennusyhtiö
“Rusj” ja OOO “Teknohalli”.

Tänään iloitsee tuotannostaan
Sosnovon meijeri ja Sosnovon leipä-
tehdas on menestyksellisesti ottanut
käyttöön uuden kaluston.

Asutustaajamassa on kirjasto,
kulttuuritalo, lasten luovan toimin-
nan talo ja taidekoulu. Kaikkien ve-
näläisten pyhimysten kirkko julistaa
hengellisyyden uudelleen elpymistä.”

Nelivärinen esite on avattuna kokoa A4,
mutta taitettu siististi kolmeen osaan.

REISSUN PÄÄLLE

RAUTU 5.-7.7.
Yöpyminen Valkjärvellä

Hinta 149 euroa
Ilmoittaudu pikaisesti

Markulle puh. 040 5239 645

RISTEILY RIIKAAN 3.-5.8.
M/S Cinderellalla

Ilmoittaudu Töölön Matkatoi-
mistoon puh. (015) 321

5010

RAUTU-VALAMO 8.-10.8.
Kotiseutumatka Rautuun

ja käynti Valamossa
Yöpyminen Kiviniemessä

ja Hotelli Sortavalassa
Hinta 161 euroa

Valamon retkestä lisä-
maksu 31 euroa

Ilmoittaudu Markulle
puh. 040 5239 645

RAUTU 6.-8.9.
Kalastus- ja kotiseuturetki
Yöpyminen Kiviniemessä

Hinta 149 euroa
Ilmoittaudu Tuomas

Rastaalle
puh. (015) 150 461
tai Osmo Valkoselle
puh. 040-5920 507

Nyt sitä taas
saa!

Raudun historian 2.
painos on valmis ja

myynnissä. Jos et malta odottaa
kesäjuhliin,

niin kysy lisää Maurilta,
Markulta tai Raililta.

Yhteystiedot löytyvät tämän
lehden

viimeiseltä sivulta.
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Rehukärryt syntyi Raudun ajokalupajassa
Rautulaisten lehdessä 1/2002 ole-

va valokuva on Eino Joron tiedon
mukaan otettu maatalousnäyttelystä
Raudussa tai mahdollisesti Kivi-
niemessä Sakkolan pitäjässä. Hän
muistaa nähneensä näyttelyssä juu-
ri nuo samat kärryt.

- Näyttelyä varten ne maalattiin
valkoiseksi, muuten ne olivat sini-
sen eri sävyjä, kertoo Joro.

Hän muistaa, miten heinä ajettiin
“tukuttiin” Raudussa latoon, kekoon
tai pielekseen reen kanssa kesällä.

- Nämä rehukärryt olivat mainiot,
sillä niillä voi ajaa ojan yli täyden
kuorman kanssa. Näissä kärryissä
oli leveät, suhteellisen pienet pyörät
ja lavan alla paksut lankut, jotka toi-
mivat jalaksina kun kärryt ajettiin
ojaan, Joro kertoo.

Toisaalta hän muistuttaa, että
Raudussa tuskin oli hehtaariakaan
salaojitettua peltoa. Joron mukaan
maantiellä rehukärryjä oli rastas ve-
tää, koska ne eivät sopineet kapei-
siin kiessin raiteisiin. Näin ollen kai-
killa sivuteillä oli syvät raiteet.

- Meille kotiin Raudun Vehmaisiin
ostettiin ensimmäiset rehukärryt
vuonna 1931 ja toiset vuotta myö-
hemmin. Tällaisia käteviä rehukär-
ryjä en nähnyt länsi-Suomessa. So-
merolla oli tuuppuri eräänlainen hei-
nähäkki, jossa oli naruaisat vastaa-
vat joita käytettiin hevosvetoisissa
hankmoissa, sanoo Joro.

Paja oli Honkasen
kaupan vastapäätä

Raudun ajokalupajan omisti Ni-
kolai Podlutskij, jonka nimi on ko-
pioitu Joron vieraskirjasta vuodelta
1938.

- Paja sijaitsi Kirkonkylän koulu-
piirissä, Honkasen kauppaa vasta-
päätä, tien toisella puolella. Tämä
paja ja asuintalo ovat jääneet pois
kartoista, harmittelee Joro.

Pajassa oli työssä isännän lisäksi

Mainos Käkisalmen Sanomissa 29.4.1933.
Kopion lähetti Mika Puranen Vantaalta.

Hänellä on juuret Vpl. Pyhäjärvellä.

ainakin kolme miestä. Seppä oli ala-
simen vieressä ja nämä kolme ajo-
kalupuolella.

- Vieressä oli kaunis omakotitalo,
jota vaimo Maria hoiti hienolla ve-
näläisellä maulla. Ihmettelin, kun
pöytäliinat olivat plyysiä tai nukkaista
ryijyä ja ulottui aivan lattiaan asti.
Nukkaisia ryijypöytäliinoja olen
nähnyt vain Hollannin kahviloissa.
Ehkä tämä tapa on tullut Venäjältä
heille, pohtii Joro.

- Jokaisessa huoneessa oli nurkas-
sa pyhäin kuva. Kuulin, että Niko-
lai Podlutskij oli ison talon poika Ve-
näjällä ja päässyt vallankumousta
pakoon. Hän oli myös jalkainvalidi
ja käytti aina keppiä, muistelee Joro.

Hänen mukaansa Podlutskij siir-
tyi sotien jälkeen Helsinkiin ja piti
siellä pyöräkorjaamoa.

- Kun sotien jälkeen venäläisiä
valtuuskuntia lappoi Helsingissä, niin
hän tapasi siellä nuoruudentuttuja
joukossa ja herätti huomiota kau-
niilla venäjän kielellä.

Eino Joron tekstistä jutuksi
muokannut Jaana Matikainen

HYMYÄ
HUULEEN

- Ai mualima ko siel ol lustii, rie-
muitsi Honkasen Annikki palattu-
aan pitäjäjuhlilta Riihimäeltä.
- Mie senko seisoin paikallain ja
ihmisii män, ja ihmisii tul. Ja mie
haastoin. Ohjelma vaa vähän
haittas.
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Senioritoiminnan tavoitteena
rautulaisuuden ylläpitäminen

Rautulaisen perinteen vaali-
misessa rautusenioreilla on tär-
keä tehtävä, sanoi Rautulais-
ten pitäjäseuran puheenjohta-
ja Markku Paksu Rautusenio-
rien vuotuisella lounastapaa-
misella 5. huhtikuuta Pieksä-
mäellä. Hänen mielestään hil-
jakkoin perustettu nuorten ja-
osto täydentää tätä työtä so-
pivasti. Samalla saadaan rautu-
laisuuden kipinää kolmannen
polven rautulaisiin.

Paksu muistutti myös siitä, että
paluusta Karjalaan kootaan muisto-
ja, ja ne tallennetaan mahdollisesti
myöhemmin kirjaksi. Muistelot tu-
lisi kirjoittaa paperille ja toimittaa
Jaana Matikaiselle Rautulaisten
lehteen. Rautulaisten historiasta tu-
lee myös uusintapainos ja se oli
myynnissä jo pitäjäjuhlilla Joroisis-
sa. Kiinnostus rautulaisten juurille on
lisääntynyt ja kotiseutumatkat ovat
tulleet suosituiksi. Erikoisen hyvä-
nä asiana Paksu piti sitä, että rautu-
laiset vievät lapsiaan katsomaan esi-
vanhempiensa synnyinseutuja, sillä
siellä tavoittaa karjalaisuuden lämpi-
mimmin.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös

vilkkaasti seniorien toiminnasta ja
kerhotoiminnan laajentamisesta. Pi-
täjäseuran puolesta luvattiin Rautu-
laisten lehteen seniorien asioille riit-
tävästi tilaa, joten tiedotus sitä kautta
pelaa. Rauta-säätiölle on tarkoitus
tehdä pitäjäseuran nimissä toimin-
ta-avustus, jolla rautuseniorien ta-
loudellinen puoli tulisi turvatuksi.

Vuoden 2003 lounastapaaminen
pidetään ilmeisesti Hämeenlinnassa.
Vuoden 2004 kerhomestariksi valit-
tiin ex-kansanedustaja Armas Komi
Joroisista. Kerhon uudeksi pääsih-
teeriksi kutsuttiin Irma Nypelö Van-
taalta.

Päättäjiltä
puuttuu tahto

Rautuseniorien lounastapaamisella
oli paikalla noin  30 henkilöä eri puo-
lilta Suomea. Tilaisuus alkoi rovasti
Simo Salon alkuhartaudella. Piek-
sämäki on hänelle tuttu paikka, asui-
vathan he jonkin aikaa siellä. Nyt
oli erinomainen tilaisuus tutustua lap-
suuden maisemiin, jotka ovat luon-
nollisesti muuttuneet paljon.

Esittelyjen yhteydessä kuultiin jäl-
leen runsaasti mielenkiintoisia elä-
mänvaiheita. Mukana oli muun mu-

assa Irma Tonteri, joka muisti Rau-
dun taistelun ajat. Tuomas Lopo-
sella on puolestaan isänsä arkistois-
ta peräisin olevia Venäjän saaren ret-
kikuntaan liittyviä asiakirjoja sekä al-
kuperäinen Raudun valtauksen
5.4.1918 20-vuosijuhlan ohjelma-
lehtinen.

Armas Komi pohti kysymystä
Saadaanko Karjala takaisin? Hänen
mielestään vastuuta päättäjien suun-
nalta ei tunnu löytyvän. Komi on
koonnut kirjan Siirtokarjalaisten
muutto Joroisiin, joka oli myös esit-
telyssä Joroisissa. Komi toivottikin
kaikki lounastapaamisen osanottajat
tervetulleiksi pitäjäjuhlille.

Eläkkeellä oleva päätoimittaja Rei-
no Myöhänen kertoi elävästi evak-
komatkansa kokemuksia eri puolel-
ta Suomea. Kommelluksia sattui joka
puolella, mutta parhaiten siirtolaisiin
hänen mielestään on suhtauduttu Sa-
vossa ja Kainuussa. Pohjanmaalla
tuli jopa kieliongelmia.

Rautulaisten tarinointi jatkui pit-
kään tilaisuuden päättymisen jälkeen
ja seuraavaa tapaamista odotettiin jo.
Mutta ennen sitä oli edessä Rautu-
laisten kesäjuhlat Joroisissa.

Raimo Naumanen

Välimeren saarivaltiossa vaihdetaan talvi kesäksi pääsiäisenä

Limassolissa rautulaisjuurinen pappi
Kyproksen kreikankielisen osan

kansankirkkona ortodoksikirkot ovat
tulvillaan kyproslaisia odottamassa
ensimmäisen pääsiäispäivän alkamis-
ta. Tällöin pitkä henkilökohtaisen kil-
voittelun ja paaston ajanjakso vaih-
tuvat vuoden suurimpaan juhlaan,

pääsiäiseen sekä samalla koetaan ke-
sä alkaneeksi. Tänä vuonna tuo or-
todoksien käyttämän ajanlaskun mu-
kainen pääsiäinen sattui toukokuun
alkupäiville.

Karjalan liiton järjestämä matka
soi mahdollisuuden sivuuttaa vap-

putonttuilu joulupukinmaassa ja tu-
tustua kyproslaisiin juhlatapoihin
sekä Kyprokseen muutenkin. Päte-
vien matkaoppaiden lisäksi ortodok-
siasiaintuntijana lehtori Risto Aiko-
nen ja Limassolissa luterilaisena
merimiespappina toimiva rautulais-
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juurinen Jaakko Kontkanen lata-
sivat meihin karjalaismatkalaisiin
tietovirtaa saarivaltion mielenkiintoi-
sista tavoista, uskomuksista ja vuo-
situhansien takaisista taruista.

Me suomalaiset, nelisenkymmentä
matkalaista, olimme saapuneet ajois-
sa Limassolin Pyhän Kolminaisuu-
den kirkkoon. Pääsimme istumaan,
vaikka käytävät täyttyivät myöhem-
min saapuneista, ja osa paikkakun-
talaisista joutui seuraamaan tapah-
tumia pihamaalla kovaäänisistä.
Kaikilla tähän yökirkkoon saapuneil-
la oli mukanaan sytyttämätön kynt-
tilä. Kyproslaiseen tapaan ortodok-
siset kirkonmenot jatkuivat keski-
yön yli pääsiäispäivän puolelle. Kes-
kiyöllä vuorokauden vaihtuessa as-
tui pappi kirkkokansan joukkoon
palavat kynttilät käsissään julistaen

“Christos Anesti” ja jakoi kynttiläs-
tään tulta. Kynttilästä kynttilään le-
visi valkea myös pihamaalle ja sin-
ne kasattu “kokko”, tuo Juudaksen
polttorovio, sytytettiin palamaan.
Lapset heiluttelivat tähtisadetikkuja
kuten Suomessa jouluna. Papin lau-
sumaa sanomaa ylösnousemuksesta
toistettiin ja vastauksena lausuttiin
“Alithos Anesti”, totisesti nousi.

rauhanturvaajia tarvittiin ja tarvitaan
Kyproksella vieläkin.

Vuonna 1974 Kreikan sotilasjuntta
kaappasi vallan Makariokselta.
Turkki ei tähän tyytynyt ja hyökkä-
si Kyprokseen miehittäen sen poh-
joisosan. Suomalaisia oli rauhan-
turvaajina YK:n joukoissa tuolla
sotatoimialueella. Vuoristossa turk-
kilaiset hyökkäsivät suomalaisten

valvonta-alueen läpi, laskuvarjoilla
pudottautui erikoisjoukkoja pilvin pi-
mein sekä sotivien osapuolten tykis-
tö ampui kranaatteja yli suomalais-
ten valvonta-alueen. Rauhanturva-
ajat pysyttelivät kuitenkin alueellaan
suojellen paikallista siviiliväestöä
pelkällä läsnäolollaan.

Edelleen jatkuva Turkin valtion te-
kemä Kyproksen miehitys aiheutti
noin 200 000 henkilön joutumisen
evakkotaipaleelle omassa maassaan.
Noin 170 000 kreikankyproslaista
evakuoitiin saaren eteläosaan ja noin
30 000 turkinkyproslaista siirtyi
eteläosasta pohjoisosaan. Kodit ja
muu kiinteä omaisuus jäivät vihre-
än jakolinjan toiselle puolelle, vaik-
ka omistusoikeus säilyikin. Tämä
pulmallinen tilanne jatkuu, vaikka
Kypros on pyrkimässä EU:n jäsen-
valtioksi tavoitteenaan vuosi 2006.

Suomalaiset kuin
hengenheimolaisia

Karjalan liiton matkalaisille oli jär-
jestetty tilaisuus tavata Suomesta
kyproksenkreikkalaisten kanssa
avioituneita. Satoja suomalaisnaisia
on solminut tällaisen liiton. Useim-
mat äidit ovat oivaltaneet opettaa
suomenkieltä, joten tulevaisuudes-
sakin pidetään yllä yhteyksiä Suo-
meen  Limassolissa lapset saavat
tutustua äitinsä uskonnasta poikke-
avaan ortodoksiuskontoonsa suoma-
laisen uskonnonopettajan opastuk-
sessa.

Kun teimme Limassolista retkiä
pääkaupunkiin, Troodosvuoristoon
ja Pafokseen, kohtasimme kaikkialla
luontevaa ystävällisyyttä. Pitivät
suomalaisia hengenheimolaisinaan.
Miellyttävään matkajoukkoomme
oli sattunut erittäin taitavia laulajia,
joten sopivissa tilanteissa karjalaiset
laulut virisivät itsestään. Tämän vuo-
den pääsiäisenä Kyproksella kuul-
tiin kuinka Karjalasta kajahtaa.

Ahti Hänninen

Tuttavia halailtiin osoittaen riemua
uuden, helpomman ajan koittami-
sesta ja kesäkauden saapumisesta
Kyprokselle.

Haaveena päästä
Kreikan yhteyteen

Kyproslaisten mielissä on pitkään
elänyt toive päästä Kreikan yhtey-
teen. Näin ei kuitenkaan käynyt edes
vuonna 1960, kun britit, turkkilai-
set ja kreikkalaiset perustivat itse-
näisen Kyproksen tasavallan ja aset-
tivat presidentiksi suuresti kunnioi-
tetun Kyproksen arkkipiispa Maka-
rioksen. Hän oli entuudestaan kan-
sallisen kirkon päämies, mutta so-
puisa elo vähemmistönä saarella ole-
van turkkilaissukuisen muslimiväes-
tön kanssa alkoi säröillä. YK:n

Rautulaisjuurinen Limassolin merimieskirkon pappi Jaakko Kontkanen
kertoo apostoli Paavalin matkasta Pafokseen, tälle samalla paikalle,

jossa kuvassa olemme.
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Leo Lallukasta sukuseuran puheenjohtaja
Lallukan Sukuseura kokoontui tä-

nä vuonna Riihimäelle perinteiseen
sukukokoukseensa. Lehmushovin
viihtyisässä miljöössä sujuivat niin
viralliset kokousasiat kuin vapaa-
muotoinen yhdessäolokin leppoi-
sasti.

Sukukokous valitsi kunniapuheen-
johtajaksi seuran pitkäaikaisen pu-
heenjohtajan Pentti Lallukan. Hän
on kotoisin Räisälän Humalaisista ja
asuu nykyään Mäntsälässä. Suku-
seuran puheenjohtajaksi valittiin yk-
simielisesti Leo Lallukka.

Ensi vuonna sukuseura järjestää
matkan suvun kotiseudulle Rautuun
ja Räisälään. Suunniteltu matka he-
rätti kokouksen osanottajissa vilkas-
ta mielenkiintoa ja kalentereihin teh-
tiin jo varauksia kesäkuun alkupäi-
ville.

Riihimäelle asuvat Pentti ja Mart-
ti Similä olivat järjestäneet suku-
laisille mielenkiintoiset tutustumis-

Karjalaisten laulu kajahti komeana Lallukan suvun jäsenten laulamana.

kohteet. Aurinkoisessa säässä kävel-
tiin lähellä sijaitseviin Lasimuseoon
ja Metsästysmuseoon, joiden mie-
lenkiintoisista kokoelmista riitti kes-
kustelua vielä kahvikupin äärellekin.

Seuraavan kerran kokoonnutaan
sukukokoukseen kahden vuoden
kuluttua eli keväällä 2004. Suku-
seuraan kuuluu 130 jäsentä, joista
muutama asuu Ruotsissa.

Mauri Partanen 90 vuotta

“Ajokortin hyllyttäminen harmittaa - enää
ei pääse Leppäpurolle silloin kun haluaa”

Mauri Partanen Raudun pitäjän
Orjansaaren kylästä täytti 90 vuotta
24. toukokuuta Kangasniemellä.
Mauri kuului toiseksi vanhimpana
sisarussarjaan, jossa oli seitsemän
poikaa ja viisi tytärtä. Maurin koti-
tila sijaitsi Raudun pitäjässä Orjan-
saaren kylässä. Juho (Jussi) ja Hil-
da Partasella oli noin 50 hehtaarin
tila, jota he viljelivät elannokseen.

Muistelimme Maurin elämää
Kyyhkylässä 13. huhtikuuta tämän
kirjoitelman merkeissä. Mauri oli
Kyyhkylässä kuntoutuksessa. Olim-
me juuri istuutuneet pöytään Kyyh-

kylän aulassa, kun arvovaltainen vie-
rasjoukko saapui vierailulle. Johta-
va Lääkäri Mikko Nikkarinen esit-
teli vieraille Kyyhkylän historiaa.
Korvat hörössä muina miehinä
kuuntelimme selostusta. Mauri
edusti sitä joukkoa, jota varten
Kyyhkylän kuntoutussairaala 1970-
luvun alussa perustettiin. Minä olin
“ylpeä”, kun tunsin henkilökohtai-
sesti yhden Suomea puolustaneen
veteraanin ja sotainvalidin, jonka
seurassa sain istua ja samalla kuun-
nella Nikkarisen selostusta, kuinka
tuo arvokas perusjoukko on harven-

tunut vuosien varrella.

Paras numero
tuli laulusta

Mauri on saanut elää sodasta ja
haavoittumisestaan huolimatta pit-
kän ja rikkaan elämän. 90 vuoden
rajapyykki ylittyi toukokuussa. Kou-
lunkäynnin, joka kesti kaiken kaik-
kiaan neljä vuotta, Mauri aloitti kah-
deksan vuotiaana Orjansaaren kou-
lussa. Mauri kertoi naureskellen, että
paras numero hänellä oli laulusta.
Kun nelosen kertoi neljällä (neljä
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vuotta x 4), niin tulos oli kuusitoista
ja sehän oli jo hyvä numero.

Koulumatkaa kertyi reilu kilometri
pientareita pitkin juostessakin. Pääs-
tötodistuksen Mauri sai 12-vuotiaa-
na. Raskas työnteko piti aloittaa jo
kymmenvuotiaana. Ja työt olivat ai-
kamiehen töitä maataloudessa. Ke-
sällä sirpillä viljaa leikaten ja maata
muokaten sekä talvella metsätöitä
tehden. Ei siinä enää leikkimään
joutanut.

Rippikoulun Mauri kävi kirkolla
uudessa rippikoulusalissa. Maurin
rippikoulu oli ensimmäinen uudessa
salissa. Setänsä kanssa Mauri ajoi
puita Valkjärven kasarmirakennusta
varten. Kesällä hän oli töissäkin ka-
sarmilla, mutta lopetti työt syksyllä
aloittaakseen rippikoulun. Kotiin
saapuessaan häntä odotti ikävä yl-
lätys. Samuli pappa, Maurin isoisä
oli kuollut ja hänen ruumiinsa lepäsi
aitassa. Nuori poika kävi aitassa jät-
tämässä jäähyväiset papalleen ja itki
katkerasti. Papan hautajaisten jäl-
keen mummo halvaantui ja jo kuu-
kauden kuluttua hänetkin haudattiin.
Nuoresta iästään huolimatta Mauri
oli tehnyt tuttavuutta kuoleman
kanssa jo aikaisemmin. Hänen sisa-
rensa Hilkka kuoli leikki-iässä. Aika
oli sellainen, että tautien tullessa lää-
kettä ja hoitoa ei saanut ja lapsia
kuoli milloin mihinkin tautiin.

Puoliso löytyi
juhannustansseista

Tanssipaikoilla nuori mies aloitti
käymisen noin 15 vuoden iässä.
Aluksi sitä vain varovaisesti sivusta
seuraili, mutta rohkeuden karttues-
sa  sitä jo itsekin tyttöjä tanssin pyör-
teisiin saatteli. Nuoret kokoontuivat
Orjansaaren Seurojentalolla. Joskus
tuli käytyä Maaselän kylällä Tokka-
rin lavalla. Mauri tapasi Annan,
Kaapro ja Mari Ihalaisen vanhim-
man tyttären, ensimmäisen kerran
juhannuksena kokkotansseissa. An-
nan kotitila oli läheisellä Mäkrän
kylällä.

Seuranpitoa jatkui harvakseltaan,
kunnes kerran nuori pari istui An-
nan sedän ja tädin mökin ulkora-
kennuksen seinän vieressä olleella
penkillä ja keskusteli vakavasti. Käsi
kädessä he vakuuttivat toisilleen, että
seurustelu jatkuu niin kauan, kun-
nes kuolema erottaa. Ja niinhän sii-
nä kävi, että vihille menivät kevääl-
lä 1935 Annan syntymäkodissa,
Kaapren tuvassa.

Kesällä Mauri lähti veljiensä Las-
sin ja Maunon kanssa Viipuriin os-
tamaan näille pukua. Matka taittui
polkupyörillä. Kun kotiinlähdön aika
koitti, Mauri ilmoittikin jatkavansa
matkaa Imatralle Vuoksenlaaksoon
töitä kyselemään. Hän kun oli nyt
naimisissa oleva mies.

Imatralla Mauri tapasi tutun po-
jan ja yöpyi hänen luonaan. Töitä
Mauri kysyi ja myöskin sai Imatran
Rautatehtaan rakennustyömaalta,
jossa rakennettiin johtajille ja insi-
nööreille asuntoja. Myöhemmin
Mauri siirtyi Rautatehtaan puolelle
rakennustöihin.

Sota häiritsi eloa
Onnelantiellä

Anna saapui Maurin perässä Imat-
ralle viikon perästä. Tilapäisten asu-
misten jälkeen he saivat vuokrattua
Onnelantie 26:ssa olevasta omakoti-
talosta yläkerran. Talon omistaja oli
tehtaan työmiehiä. Liekö ollut enne
tuo Onnelantiellä asuminen, sillä An-
na ja Mauri olivat kuin toisilleen luo-
dut ja heidän onneaan kesti aina
vuoteen 1989 saakka, jolloin vaikea
sairaus mursi Annan voimat ja Mauri
sai saattaa rakkaan puolisonsa vii-
meiselle matkalle heinäkuun viimei-
senä viikonloppuna vuonna 1989.

Annan ja Maurin poika Asser syn-
tyi vuonna 1938. Mutta kauan ei elä-
mä jatkunut auvoisen onnellisena
Onnelankaan tiellä. Sodan uhka oli
varjostanut nuoren parin elämää jo
jonkin aikaa. Mauri joutui lähtemään
sotaan kolme kertaa. Ensimmäisen
kerran lähtö tuli lokakuussa 1939,

mutta viikon päästä jo kotiutettiin
ja työt tehtaalla jatkuivat. Sota ei
vielä alkanutkaan.

Joulukuussa tuli lähtö uudelleen ja
työt oli taas lopetettava tehtaalla. So-
ta kesti kolme kuukautta, mutta
Mauri joutui palkkalaiseksi Pohjoi-
seen vielä kolmeksi kuukaudeksi.
Juhannuksesi hän pääsi sitten sivii-
liin. Raja kulki nyt läpi työmaan. En-
simmäisen sodan loputtua Anna
muutti vanhempiensa kanssa Jäppi-
lään. Mauri jatkoi työtään tehtaalla.

Matka toipilaana
tuntui ikuisuudelta

Jatkosota alkoi keväällä 1941.
Mauri haavoittui vakavasti 28.12.
1941 Äänisen eteläpäässä  taisteluis-
sa Goran kukkulalla. Taistelut oli-
vat kovat ja haavoittuneita oli pal-
jon molemmin puolin. Olosuhteet
olivat myöskin ankeat ensin tuli suo-
jakeli ja sitten kovat pakkaset.

Mauri oli ollut kuulovartiopaikalla
ja vuoron vaihtuessa  hän meni poi-
kien pystyttämään telttaan loikoile-
maan ja juttelemaan poikien kans-
sa. Sitten roihahti ja Mauria vietiin.
Teltta lensi taivaan tuuliin. Verta
vuoti paljon. Kymmenen kilometriä
kuljettiin hevoskyydissä Ruoppu-

Mauri Partanen
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ojalle Äänisjärven kenttäsairaalaan,
joka oli venäläisten, mutta suoma-
laisten käytössä.

Viikon kuluttua haavoittunut Mau-
ri siirrettiin Äänislinnaan, jossa hän
oli 12 päivää. Matka  Suomen puo-
lelle sairaalaan tuntui kestävän ikui-
suuden, koska juna joutui sodan ta-
kia seisomaan ennen Pieksämäkeä
viikonpäivät. Mauri vietiin Vaasan
sairaalaan. Kaiken kaikkiaan Maurin
sairaalassaoloaika kesti 20 päivää
vaille kaksi vuotta.

Helsingissä Käpylän kuntoutus-
sairaalassa Mauri vietti aikaa vuo-
den ja kaksi kuukautta. Ennen Hel-
sinkiin pääsyään kangasniemeläinen
lääkäri meinasi lähettää Maurin ta-
kaisin sotaan, vaikka käsi oli mel-
kein poikki. Onneksi toinen lääkäri
tutki paremmin ja passitti Maurin
Helsinkiin saamaan kunnon hoitoa.
Rintamalle Maurin ei siis tarvinnut
enää palata.

Leppäpurosta tuli
Onnelantien jatke

Huhtikuussa 1941 Mauri muutti
perheineen Kangasniemelle Hokan
kylään, josta saivat vuokrattua huo-
neen Tornion talosta. Sodan päätyt-
tyä tuli voimaan pika-asutuslaki, jon-
ka perusteella maata jaettiin rintama-
miehille ja sotainvalideille. Anna ja
Mauri saivat pienen tilan Leppäpu-
rolta, josta tuli heille Onnelantien jat-
ke. Haavoittumisestaan huolimatta
Mauri pystyi tekemään raskaita
maatalous- ja metsätöitä.

Omat vanhempansa Mauri saat-
toi hautaan Kangasniemellä. Asser-
poika jäi heidän ainokaiseksi silmä-
teräkseen. Annan sisaren Helvin lap-
set, Seija ja Martti, vierailivat usein
Leppäpurolla. Lapsirakkaina ihmi-
sinä pöydät notkuivat herkkuja.
Puulalle ajettiin ensin moottoripyö-
rällä ja myöhemmin autolla. Suurella
lämmöllä noita aikoja saa muistella.
Se yhteisymmärrys, mikä Annan ja
Maurin välillä vallitsi, ei voinut lapsel-
takaan jäädä huomioimatta.

Iän karttuessa ja voimien vähetes-
sä Anna ja Mauri muuttivat Kan-
gasniemen kirkonkylälle,  mutta ke-
säisin muuttolintujen tavoin he pa-
lasivat Leppäpurolle, viljelivät kasvi-
maataan, keräsivät marjoja ja naut-
tivat kesästä. Syksyllä sitten säilöivät
ahkerasti.

Mauri oli niin paneutunut yhtei-
siin töihin, että hän jatkoi samaan
tahtiin yksin jäätyäänkin. Usein sai
kuulla, että piirakan paistaminen oli
menossa, kun kuulumisia kyseltiin.
Annan ollessa sairaalassa Mauri kävi
päivittäin, joskus useammankin ker-
ran Annaa katsomassa. Hän oli us-
kollisesti Annan rinnalla loppuun
saakka, kuten silloin nuorena miehe-
nä Karjalassa aitan seinustalla lupa-
si.

Lapsenlapset
turhan kaukana

Vakaumuksellisista kristityistä he
olivat esimerkillisimpiä. Seurakunta-
yhteys kuului olennaisimpana osa-
na heidän elämäänsä. Suurin murhe
heidän elämässään oli se, että ainut
poika perheineen muutti Ruotsiin ja
yhteydenpito jäi vähäiseksi. Lapsen-
lapset olivat heille rakkaita ja kuin-
ka he olisivat nauttineetkaan saades-
saan seurata näiden kasvamista ja
elämää.

Mutta elämä kulkee omaa rataan-
sa ja siihen on ollut tyytyminen. So-
tainvalidien Kangasniemen osaston
johtokunnassa Mauri on ollut sen
perustamisesta saakka. Nykyisin hän
taitaa olla kunniajäsen.

Mauri on elänyt elämän, josta
nuorempi polvi voisi ottaa mallia.
Tyynesti hän on kohdannut elämän-
sä menetykset. Annan lisäksi saatta-
nut hautaan kaikki veljensä ja osan
sisaristaan sekä lukuisan joukon ys-
täviään ja sukulaisiaan.

Viimeinen murhe tuli ajokortin
poisottamisesta kesällä 2001. Hän-
tä pidettiin liian vanhana auton rat-
tiin. Enää ei voinutkaan mennä Lep-
päpurolle silloin, kuin mieli teki.
Leppäpuro oli kuin keidas, jonne voi
mennä muistelemaan elettyä elämää
ja pientä puuhaa suorittamaan. Siellä
sydän sai rauhan ja hyvä oli muis-
tella aikoja, jolloin elämä tuntui elä-
mältä. Sitten oli hyvä palata taas
Kirkonkylälle.

Nyt elämänehtoolla voi katsella ik-
kunasta vuodenaikojen muuttumis-
ta ja syötellä lintuja talvipakkasilla.
Ja hyvä on, kun on ihmisiä, jotka
pitävät huolta ja käyvät katsomas-
sa. Päiviä terveitä, vuosia rikkaita
anna Jumala vielä monta. 90 vuo-
desta kiittäen ja Onnea toivottaen,

Seija Taskinen

Kesällä 2001 Leppäpurolla.
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Äijä Virolaisen muistolle

Opin tuntemaan Valto Viljam Virolaisen vasta hä-
nen viimeisinä kuukausinaan. Oikeastaan hänen muis-
totilaisuutensa antoi minulle kuvan siitä, kuka hän
oikein oli. Lasten sekä ystävien muistelmat kertoivat
hänestä niin laulajana kuin kirjoittajana, niin isänä
kuin puolisonakin. Kuitenkin olin yksi niistä onnek-
kaista, joiden elämään hän kuului alusta saakka. Mel-
kein kaksi vuosikymmentä hän oli minulle äijä.

Ja äijä hän oli, ei isoisä, ei pappa tai vaari, vaan
äijä. Nyt taaksepäin katsellessani näen miten hän yh-
dessä mummin kanssa toi mukanaan siemeniä koti-
paikkansa koivikoista ja istutti ne meihin, minuun sekä
muihin vunukoihinsa. Niin luonnollisesti ja huomaa-
matta se kävi, etten edes aiemmin tajunnut saaneeni
heiltä lahjaksi pienen, mutta elinvoimaisen vanhan
suomalaisen kulttuurin taimen.

Mummilassa, niin kuin heidän Piikkiön asuntoaan
kutsuttiin, karjalaisuus oli koko ajan läsnä. Sen saat-
toi useasti haistaa äijän vastapaistettujen karjalan-
piirakoiden lämpimässä tuoksussa tai kuulla mummin
ja äijän sekä yleensä myös lasten ja meidän lastenlas-
ten puheessa. “Muistat sie Viipurin?” oli äijällä tapa-
na kysellä minulta ensimmäiseksi kuulumisten sijaan,
milloin Mummilaan tulimme. “Muistahan mie!” vas-
tasin hänelle joka kerta. Kesällä 1996 pääsin oikeasti
käymään heidän mukanaan äijän kotitanhuvilla Vep-
sassa. Tuon entisen rajajoen maisemiin suuntautuneen
pyhiinvaellusmatkamme aikana sain nähdä välähdyk-
sen isovanhempieni vaalimien tapojen ja perinteiden
taustalla olevasta hengestä, joka saa heidät palaamaan
kotiinsa Karjalan kunnaille yhä uudelleen.

Mummilassa meidät otettiin aina lämpimästi vas-
taan, mutta mummi ja äijä olivat myös toivottuja vie-
raita. Punaisen Unon kurvattua pihaan ei mennyt kuin
hetki niin ovelta kuului jo äijän ääni “Tullaan, tul-
laan!”. Mummin tullessa sisään oli äijä ehtinyt keit-
tiön pöydän ääreen ja kyseli matikoista sekä muista
kotitehtävistä. Äijän käyttämä sanonta “Myö männään
nyt, eikä meinata!” kertookin paljon hänen vilkkaasta
luonteestaan, joka kaiken seuratoiminnan, laulami-
sen ja kirjoittamisen lisäksi näkyi alituisena pilkkeenä
silmäkulmassa. Äijästä on minulle ehkä parhaiten jää-
nyt mieleen juuri ehtymätön huumorintaju sekä kyky
tulla toimeen ihmisten kanssa - aitoja karjalaisia luon-
teenpiirteitä kumpikin.

- RAUTULAISTEN KESÄJUHLAT Joroisissa 29.-
30. kesäkuuta. Katso tarkempi ilmoitus tämän lehden
sivulta 14.

- Raudun RASTAAT, kokoonnumme Rautulaisten ke-
säjuhlien yhteydessä Joroisissa, hotelli Joronjäljessä lau-
antaina 29.6.2002 kello 16.00. Tervetuloa! Tieduste-
lut: Aki Keskinen 050-334 2146.

- Raudun MESKASET -sukuseura ry:n 1. vuosiko-
kous pidetään Rautulaisten kesäjuhlien yhteydessä Jo-
roisissa lauantaina 29.6.2002 kello 16.00 alkaen Hotelli
Joronjäljessä.

iedustelut ja ilmoittautuminen: Eeva Malkamäki, pu-
helin 0400 803 622 tai e-mail eeva.malkamaki@visido.fi

- SUVENMÄEN KOULUPIIRI kokoontuu mennei-
tä muistelemaan Hotelli Savonsolmuun Pieksämäelle
lauantaina 27. heinäkuuta klo 13.00. Lounas klo 13.30
hintaan 12 euroa per henkilö.

Ilmoittautuminen Ilmari Seijamaalle 20. heinäkuuta
mennessä os. Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki tai pu-
helimitse (015) 482 096. Ohjelma on vapaa ja ainakin
yhtä hyvä kuin viime vuonna.

- MÄKRÄN KIHUT Pieksämäellä kultturikeskus
Poleenin kahviossa sunnuntaina 4.8. klo 12.00 alkaen.
Tulethan tarinoimaan ja kuulemaan uutisia toukokuun
Mäkrän matkalta! Tarjolla possupataa lisukkeineen 7,50
euroa. Ruokailijat ilmoittautukaa suoraan kahvioon, puh.
(015) 481 062. Kahvittelijoille suolaisia ja makeita pa-
loja maun mukaan. Tervetuloa!

- KESÄPÄIVÄ KARJALASSA -tapahtuma Käki-
salmen linnan pihalla 27.7.2002. Juhlapuhujana tohtori
Pirjo Uino. Tilaisuuden järjestää eri pitäjäseurat ja Kar-
jala-lehti. Lisätietoja mm. vapaista paikoista Karjala-
lehdestä puh. (05) 541 4600 /Tuula Maunula.

- KESKIAIKAFESTIVAALIT Viipurin linnassa 25.-
28.7.2002

- RUSKAVIIKKO Pyhätunturilla 7.-14.9.2002. Hin-
ta 370 euroa per henkilö. Ilmoittautumiset Kauko Olkko-
nen puh. 050 569 4201.

- JUURET KARJALASSA -risteily 21.-22.9.2002
Cinderellalla. Lisätietoja ja varaukset Karjalan Liitto puh.
(09) 7288 1713.

TAPAHTUMA-
KALENTERI
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Anna Iida Lepän o.s. Ontrosen
evakkopolku päätepisteeseen

Anna Iida Leppä o.s. Ontronen syntyi 11.8.1928 Rau-
dun Palkealassa ja kuoli kotonaan Heinolan kirkonky-
lässä 7.4.2002. Taimin ja Onni-veljen lisäksi Annaa
jäivät kaipaamaan Sulo-puoliso ja Sinikka-tytär per-
heineen sekä sukulaiset ja ystävät.

Varhaisena huhtikuun sunnuntai-aamuna tuli Hei-
nolasta suruviesti. Annalle aukesi portti rauhan maa-
han. Portti rauhan maahan oli ollut jo kauan raol-
laan. Annan evakkopolku tuli päätepisteeseen.

Oli kukkia varrella polun sen, oli ilon, surun ja kyy-
nelten. Tällainen on ihmisen elon polku. Tämä surun
viesti jätti minun vierelleni tyhjän paikan. Kuljettiin
lapsesta asti aika paljon elon polkua yhdessä. Yhdes-
sä käveltiin lapsena Karjalan kujasia ja etsittiin pel-
lon pientareilta mansikoita. Ollaan synnytty ja kasvettu
Palkealan ortodoksikirkon läheisyydessä ja sinne kirk-
koon pyhinä äiti meidät laittoi. Siellä meihin kylvettiin
uskon siemen.

Sydämen pelto oli pehmeä, siemen iti. Sitä ei ras-
kailla evakkoteillä eikä täällä evakossa ollessamme
maailman kylvämät rikkaruohot ole saaneet tukahdu-
tettua. Se on ollut suurena tukena elämän eri vaiheis-
sa. Hyvä meidän on täällä Sisä-Suomessa ollut olla,
mutta Karjalan syntymäkoti päilyy silmien edessä
viimeisinäkin elonhetkinä, meillä molemmilla.

Anna syntyi Maria ja Nikolai Ontrosen maanviljeli-
jäperheeseen, perheen yhdeksäntenä lapsena. Rajalla
on rajan kirot. Minun ja vanhimman veljeni Johannek-
sen välillä oli kuusi lasta kuollut kulkutauteihin. Kurk-
kumätä vieraili aika usein syksyisin ja verotti aina
jonkun. Äitini kertomuksen mukaan ei siihen aikaan
ollut synnytyslaitoksia eikä isyyslomia. Lapset oli syn-
nytettävä muiden taloustöiden välillä. Äitini kertoi,
että hän lämmitti saunan ja sanoi isälle, että lapsi on
syntymässä. Isä sanoi että kun kaura karisee pellolla,
niin ei joutaisi saunaan. 16-vuotias veli Johannes lait-
toi varsahevosen ensimmäisen kerran valjaisiin ja lähti
etsimään kätilöä. Vauhti oli kova, nuori poika ja varsa-
hevonen. Kätilöä ei löytynyt, mutta Anna syntyi maail-
maan. Äiti tuli lapsi kainalossa saunasta. En tiedä,
pitikö lähteä heti kaurapellolle. Tällainen oli sen ajan
perheen äidin asema. Siinä Anna kasvoi.

Meiltä kuoli isä. Anna jäi 3-vuotiaaksi, minä 6-vuo-
tiaaksi, Onni 1-vuotiaaksi sekä vanhin veli 19-vuoti-
aaksi. Muistan isäni kuolinillan. Isä sanoi Johannek-
selle; ”Sinä jäät näille pienille isän asemaan, koeta
pitää heistä huolta.” Kiitos Johannekselle, joka antoi
suuren tuen. Työntäyteisestä lapsuudesta jäi oikein hy-
vät muistot, jotka olen laittanut kultakehyksiin. Aika
kultaa muistot.

Äitini tavoin en voi olla ajattelematta mitä kaikkea
Valto Virolainen olisi voinut saavuttaa, jos hänelle
olisi aikanaan suotu samankaltaiset mahdollisuudet
kuin lapsilleen tai lastenlapsilleen. Toisaalta saavu-
tuksista suurimpana voidaan pitää niiden mahdolli-
suuksien luomista jälkipolville, sillä hänen ikäpolve-
aan saamme me lastenlapset kiittää tästä ympäristös-
tä ja kulttuurista, jonka vapaassa ilmapiirissä olem-
me saaneet kasvaa ja kehittyä.

Jälkeenpäin olen alkanut mielessäni yhdistää Valto
Virolaisen siihen tuttuun äijään, jota edelleen katse-
len polven korkeudelta, lapsen silmin. Syvän kiinty-
myksen tunteet entistä ‘pelikaveria´ kohtaan saavat
rinnalleen aivan uudenlaista kunnioitusta, kun ajat-
telen, mitä kaikkea muuta hän oli tärkeän äijän-toi-
mensa lisäksi. Kuolemaansa saakka hän säilytti sydä-
mellisyytensä ja hänen silmiensä pilke sammui vasta
elämänvalon himmetessä ja silmien sulkeutuessa vii-
meisen kerran.

Miika Laine
vunukka

Hilkka Laurilan muistolle

Opettaja ja taidemaalari Hilkka Laurila kuoli 26.
maaliskuuta kotikaupungissaan Orivedellä 92-vuoti-
aana lyhyen sairauden jälkeen. Hän oli syntynyt Jy-
väskylässä 23.4.1909.

Käytyään opettajaseminaarin hän sai ensimmäisen
opettajan toimensa Raudusta, jossa hän oli Orjansaaren
kansakoulun opettajana 1930-luvun alussa sekä Rau-
dun kansanopiston opettajana. Raudusta hän muutti
Längelmäelle, jossa hän opetti 21 vuotta. Vuonna 1952
hän siirtyi naapuripitäjään Orivedelle ja jäi viettä-
mään eläkepäiviään 1970.

Varsinaisen elämäntyönsä ohella hän saavutti mai-
netta taidemaalarina. Hän piti uransa aikana kolmi-
senkymmentä yksityisnäyttelyä ja osallistui samoin kol-
meenkymmeneen yhteisnäyttelyyn. Viimeiseksi omak-
si näyttelyksi jäi 160 maalauksen suurnäyttely Espoossa
1999. Oriveden kaupungin kulttuuripalkinnon hän sai
vuonna 1990. Opettajana Laurila tartutti kuvan teke-
misen ilon ja rikkaan värimaailman oppilaisiinsa.

Myös laulaminen ja kuorotoiminta olivat Hilkalle
rakkaita harrastuksia. Hän johti Oriveden Naislaulajia
parikymmentä vuotta. Näyttämötaide ja ohjaaminenkin
sujui monitaitoiselta opettajalta.

Kansakoulunopettajaani kiittäen
ja kunnioituksella kaivaten,

Aki Keskinen
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Niin jatkui onnellinen lapsuus Karjalassa, kunnes
tykin piipusta tuli lähtökäsky; on lähdettävä evakkotiel-
le. Meillä täällä Sisä-Suomessa on aina ollut hyvä ol-
la, mutta missä on syntynyt siellä on juuret. Kaivat-
tiin aina koti-Karjalaan. Nyt kun laillisesti päästiin
käymään, käytiin monta matkaa. Emme ole käyneet
vihan silmin, emme vihaa venäläisiä. Ei se meidän
kansalaisten syy ole. Meidät on otettu Venäjällä hyvin
vastaan.

Anna siunattiin lepoon Heinolan maaseurakunnan
kirkkotarhaan Karjalan väristen ruusujen somistamas-
sa Karjala-arkussa. Siunausmulta oli tuotu Palkealan
ortodoksiseurakunna kirkon paikalta. Saman kirkon
paikalta, jossa lapsina polvistuttiin rukoilemaan. An-
nan siunaustilaisuudessa hoitolapsi soitti viulua ar-
kun vierellä ja lauloi ”Laps olen köyhän, kauniin Kar-
jalan...”. Muistotilaisuus oli Annan kotona, kirkon lä-
heisyydessä, jossa Anna odottelee viimeistä ylösnouse-
musta.

”Lentäkää, liihottakaa taivaan pienet linnut.
Viekää viesti Karjalan kunnaille,
että Anna on päässyt ikuiseen Karjalaan.
Kerro tuuli, kerro ikävämme,
uni kaunis Annalle anna.”

Taimi Lahti
Annan sisar

Bruno Tiaisen muistolle
Lyhyen ja vaikean sairauden jälkeen saimme kuulla

huhtikuun viimeisenä päivänä, että vanhin veljemme
Bruno on siirtynyt täältä ikuisuuteen. Hän oli synty-
nyt 6.10.1915 Parikkalassa, jossa hän vietti lapsuu-

Anna (vas.) ja Taimi retkeilivät Karjalassa monta
kertaa, ja kun he tapasivat, ei kestänyt kauaakaan

kun puheet kääntyivät lapsuuden tapahtumiin
Palkealan kylään.

tensa ja varhais-
nuoruutensa. Siellä
hän myös kävi kan-
sa- ja keskikoulun.

Parikkalasta hän
siirtyi töihin valtion
rautateille ja Rau-
tuun, jonne hänen
vanhempansa olivat
hieman aikaisem-
min muuttaneet.
Näin hänestä tuli
rautulainen, ja hän
omaksui Raudun
kotipaikkakunnakseen.

Bruno suoritti asevelvollisuutensa Valkjärvellä Jää-
käripataljoona 2:ssa saavuttaen upseerin arvon. Re-
servin vänrikkinä hän osallistui 1930-luvulla aktiivi-
sesti Raudun suojeluskunnan toimintaan. Muina har-
rastuksina mainittakoon yleis- ja ampumaurheilu, pe-
säpalloilu ja metsästys. Siihen aikaan olivat Raudun
Nuorisoseuran Palloilijan (RNP) ja Suojeluskunta pii-
riensä parhaimmistoa.

Hyvä kunto, monipuoliset sotilaalliset taidot ja
maanpuolustusaate loivat lujan perustan tuleville vaa-
rojen vuosille. Talvisodan puhjettua Bruno ilmoittau-
tui vapaaehtoisena taistelujoukkoihin. Hänet oli va-
rattu rautatiehenkilöstöön, mutta hän katsoi voivansa
palvella paremmin isänmaatansa armeijassa. Hän osal-
listui Raudun suunnan viivytystaisteluihin. Kivinie-
meen vetäytymisen jälkeen hän sai komennuksen Kuo-
pioon koulutuskeskukseen. Sieltä hän saapui pikakou-
luttamansa joukkueen kanssa sodan lopputaisteluihin
Viipurin alueelle Leipäsuolle.

Välirauhan aikana Bruno erosi VR:n palveluksesta
ja pestautui rajavartiostoon uudelle rajalle Kaakkois-
Suomeen. Tuo aika oli vartioaseman päällikölle työn-
täyteistä ja henkisesti rasittavaa varallaoloa. Jatkoso-
taan hän osallistui ensin 43. Rajakomppanian muka-
na hyökkäykseen Kiteeltä aina Rajajoelle asti. Vuon-
na 1942 osastonsa oli Rajajääkäripataljoona 2. Lem-
paalassa, Raudun suunnassa. Hän osallistui sodan rat-
kaisuvaiheessa Valkjärven-Pasurinkankaan-Vuosalmen
viivytystaisteluihin ja Talin-Ihantalan suurtaisteluihin
komppanian päällikkönä ja vähän ennen haavoittu-
mistaan Talissa pataljoonan komentajana. Sodan aika-
na hänet ylennettiin kapteeniksi ja myöhemmin reser-
vissä majuriksi. Taistelussa osoitetusta rohkeudesta
ja johtamistaidoista hänet palkittiin useilla kunnia-
merkeillä.

Rauhan palattua Bruno jatkoi palveluaan Rajavar-
tiostossa vuoteen 1959 saakka. Sen jälkeen hän työsken-
teli varastopäällikkönä Enso Gutzeit Oy:n Kaukaan
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Jalmari Termonen täytti 90 vuotta 30. toukokuuta.
Hän on lähtöisin Raudun Liippualta. Merkkipäiväänsä
Termonen vietti ulkomailla.

85 vuotta

tehtailla.
Hänen kirjoitusharrastukseen antoi virikkeen lähei-

nen suhde luontoon. Sen pohjalta hän toimitti usean
vuoden ajan Mikkelissä Savon Sanomien eräpalstaa.
Hän avusti myös meidän oman pitäjän lehteä kirjoituk-
sillaan, jonka toimituskuntaan kuului usean vuoden
ajan.

Keväällä 1944 Bruno solmi avioliiton Kaarin Raita-
vaaran kanssa. Heille syntyi tytär ja kaksi poikaa.
Puolison elämäntaipale päättyi Lappeenrannassa 1981.

Kaksi vuotta sitten tervehtivät rajapataljoonan ase-
veljet Brunoa hänen 85-vuotispäivänään onnitteluru-
nolla, joka mielestäni kuvaa veljeni elämää ja sopii
hänelle viimeiseksi tervehdykseksi omaisilta, sukulai-
silta ja tuttavilta.

“Suurta on päätyä päivästä yöhön
sielussa ailahdus auringon
suurempi sortua soturin työhön
puolesta sen mikä puhtainta on.”

Aimo Tiainen

Kirsti Mustonen, o.s. Monto, kuoli Helsingissä 15.
tammikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 1.1.1926.

Ester Tepponen, o.s. Hännikäinen, nukkui pois vä-
syneenä rauhallisesti ikiuneen 31. tammikuuta Mik-
kelissä. Ester oli syntynyt Raudun Potkelankylässä 21.
toukokuuta 1916. Lähiomaiset sekä uskolliset ystävät
ja naapurit saattoivat hänet viimeiseen lepoon Mik-
kelin Harjun kappelissa 9. maaliskuuta.

Toivo Ilmari Paakkinen Raudun Kärsälän kylästä,
kuoli 14. maaliskuuta Joutsassa. Hän oli syntynyt
4.5.1923.

Arvo Pellervo Pekkanen kuoli Mikkelissä 8. huhti-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudun Leinikylässä 20.3.1920.

Erkki Armas Jänne kuoli Espoossa 15. huhtikuuta.
Hän oli syntynyt Raudussa 31.1.1912.

Helmi Pasanen, o.s. Ossi, kuoli Mikkelissä 16. huh-
tikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 26.6.1925.

Helmi Esteri Kalmi, o.s. Karhunen, kuoli Huittisis-
sa 17. huhtikuuta. Hän oli syntynyt 22.9.1912 Rau-
dussa.

Mauri Suvikannas kuoli Pieksämäellä 9. toukokuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudussa 26.5.1928.

Helmi Jussila, o.s. Hännikäinen Raudun Pot-
kelasta, täytti 85 vuotta Kouvolassa 23. toukokuu-
ta. Kuvassa Helmi sekä Helmin Ranskassa asuva
tytär Marja Mer-ciu, tämän tytär Alexa Choplin ja
Alexan poika Paul Choplin.

Sotilasmestari Arvo Suikkanen täytti 85 vuotta 29.
toukokuuta Hattulassa. Hän on syntynyt Raudussa ja
asui nuoruutensa Uudellakirkolla.

80 vuotta

Aura Mäenpää, Elin ja Albert Loposen tytär Raudun
Vehmaisista, täytti 13. maaliskuuta 80 vuotta. Hän
asuu nykyään Hämeenkyrön Kyröskoskella.

Aaro Kaukonen täytti Helsingissä 80 vuotta 18. huh-
tikuuta. Hän on syntynyt Raudun Maanselänkylässä.

Ilmaisella Perheuutiset-palstalla julkaistaan myös
UUDET YLIOPPILAAT.  Laitathan tietosi toimitukseen
vaikka kuvan kera.

75 vuotta

Irja Siviä Rastas
täyttää 75 vuotta

4. heinäkuuta
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Kajavankatu 2 B, 04230 Kerava, puh. 040-5920 507
Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. (015) 176 031

YHTEYSTIETOJA

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
Pauli Jantunen,  Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927
Jorma Partanen, Juoksutie 75, 51670 Nykälä, puh. (015) 669 801

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 Matikainen, Karjalantie 13, 50600 Mikkeli, puh. (015) 177144
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,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka,  Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 050 362 6573
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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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, Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
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.040-5920 507

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, Ruotimaankuja 6, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16.18 C 15, 53900 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

OULUN SEUTU
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Veikko Vanhanen, Lehmipolku 5, 93600 Kuusamo, puh. (08) 8521 388
Helena Sidoroff, Kyytimiehentie 4 A 1, 90310 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
Eero Sappinen, Keltasirkunpolku 1 ab 56, 20610 Turku,
puh. (02) 2442 229

VAASAN SEUTU
Raili Keskinen, Hovioikeudenpuistikko 5 a as 16, 65100 Vaasa
puh. (06) 3152 865

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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:


