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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 lokakuussa 2003

Syksyinen tervehdys
puvat kädestä tasan siihen paik-
kaan missä he seisovat. Ei, heil-
le ei tullut mieleenkään laittaa pa-
pereita taskuun, saati kävellä
muutamia kymmeniä metrejä ja
viedä ne lähimpään roskikseen.
Mieleeni tuli miten minulle pen-
tuna toitotettiin, että: “Jos et jak-
sa viedä roskia roskikseen, ei tar-
vitse myöskään syödä karkkia.”

Ajaessani eräänä perjantai-ilta-
na kotiin uupuneena vavahduin
kun edellä ajaneesta “teinihelis-
timestä” lensi kaaressa kaljapul-
lo osuen liikennetolppaan. Hy-
vin näki, miten autossa olleet jät-

Uusi, lokakuun alussa voi-
maan tullut järjestyslaki kieltää
julkijuopottelun ja virtsaamisen
julkisella paikalla. Se myös vaa-
tii koiranomistajia keräämään
koirien jätökset pois kaduilta.
Itse olen menettänyt toivoni ih-
misten vastuuntuntoon ja laki-
en kunnioittamiseen, enkä us-
ko, että Suomea siistiksi tuolla
lailla saadaan. Ainoastaan val-
vonnalla ja samalla kenties sak-
koja rapsauttamalla ihminen vii-
sastuu, jos sittenkään.

Jätelain valvonnassa on aina-
kin tähän saakka ollut toivomi-
sen varaa. Jätelain sisältämän roskaamiskiellon mukaan
ympäristöön ei nimittäin saa jättää roskaa, likaa eikä
käytöstä poistettua konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta
tai muuta esinettä siten, että siitä voi aiheutua vaaraa
tai haittaa terveydelle, epäsiisteyttä, maiseman ru-
mentumista, viihtyisyyden vähentymistä tai niihin rin-
nastettavaa muuta vaaraa tai haittaa. Roskaaminen on
lain mukaan yksiselitteisesti aina rikos, josta pitäisi seu-
rata joko sakko tai törkeimmissä tapauksissa jopa van-
kilaa.

Mutta miten käytännössä? Yksityisten luvattomia kaa-
topaikkoja, jossa luontoon jätetään täysin maatumatonta,
joskus jopa vaarallista tavaraa, on ilmestynyt luontoon
harmittavan paljon. Näillä ammattimaisilla jätteiden
dumppaajilla on selvä tavoite: taloudellinen hyöty eli
jätekustannusten välttäminen.

Mutta on olemassa myös niin sanottuja piittaamat-
tomia roskaajia. Heidän toiminnassaan ei ole järjen hi-
ventäkään. Tässä muutama omin silmin nähty tilanne
nyky-Suomesta.

Leirintäalueella ala-asteikäisten karamellipaperit tip-

kät vielä tuulettivat vänkärin paikalla istuneen saavu-
tukselle. Kukaan ei tullut ajatelleeksi, että tuonkin pul-
lon sirpaleet voivat aiheuttaa monen sadan euron las-
kun koiranomistajalle, jonka lemmikki vahingossa
sirpaleisiin astuu.

Hulluinta mielestäni tässä kaikessa on se, että samal-
la kun mainostetaan “vältä turhien pakkausten ostamis-
ta”, ei roskaamisen määrä tosiasiassa vähene. Uskon
nimittäin, että samalla kun tunnolliset ihmiset kierrättävät
kaiken, mitä käteen sattuu, samalla välinpitämättömät
kansalaiset pudottavat roskat tasan siihen paikkaan mi-
hin sattuu. Terve maalaisjärki on tainnut häipyä kuin
Osama Bin Laden aavikkoon ja pian meillä tarvitaan
roskapoliisijaosto, joka valvoo ja rapsauttaa sakkoja
lakien rikkomisesta.

Nauttikaa luonnon puhtaudesta -
jos se missä vielä on mahdollista,
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Erikoistutkija Pekka Hakamies Mikkelissä:

”Karjala on kuin monisärmäinen timantti”
Erikoistutkija Pekka Hakamies

Joensuun yliopiston Karjalan tutki-
muslaitokselta antaa Karjalan tarkas-
teluun uusia ja tuoreita näkökulmia
parhaillaan työn alla olevan sekä
myös aiempien Karjalaan liittyvien
tutkimustensa pohjalta.

- “Kaiken kansan Karjala” -otsik-
ko antaa ymmärtää, että Karjala on
käsite, joka on avoin monenlaisille
tulkinnoille: on monta tapaa ymmär-
tää Karjala, ja itse kullakin voi olla
oma Karjalansa. Näistä kaikista
muodostuu sitten keskustelujen
kautta yhteinen Karjala. Tällöin on
kuitenkin hyväksyttävä se, että kaik-
kien Karjala ei ole samanlainen,
Karjalaan voi olla hyvinkin erilaisia
näkökulmia, ja jopa yhteinen ym-
märrys siitä, mistä puhutaan, voi olla
työn takana, Pekka Hakamies tote-
si puhuessaan Karjalaisseurojen
Mikkelin piirin järjestämässä Kaiken
kansan karjalaisen päivän tapahtu-
massa syyskuussa.

Identiteetin muodostamisen ongel-
mat kiinnostavat häntä työnkin puo-
lesta, ja hän on pannut merkille, että
Pohjois-Karjalassa ollaan edelleen-
kin hieman kahden vaiheilla.

- Toisaalta raja Savoon ja savolai-
siin on hyvinkin jyrkkä, heihin ei
haluta missään tapauksessa samas-
tua, mutta toisaalta tunnetaan, että
asukkaat eivät kuitenkaan ole niin
karjalaisia kuin siirtokarjalaiset tai
Venäjän puolen karjalaiset.

- Vaikka yhtäältä kaikki Pohjois-
Karjalan asukkaat voivat sanoa ole-
vansa karjalaisia, niin toisaalta sel-
laiset järjestöt kuin “Joensuun seu-
dun karjalaiset” tuovat esiin sen, että
on olemassa vielä karjalaisempaakin
porukkaa. Yleisessä mielikuvassa
eivät paljoa paina ne vanhat orto-
doksisaarekkeet, joita on säilynyt
ainakin Liperissä, Polvijärvellä, Toh-

majärvellä ja Ilomantsissa. Niiden
väestö on periaatteessa niiden kar-
jalaisten jälkeläisiä jotka asuivat
Vatjan viidenneksen, sittemmin Kä-
kisalmen läänin luoteisnurkassa en-
nen kuin se rauhanteossa 1617 lii-
tettiin Ruotsin valtakuntaan ja Vii-
purin lääniin, ja portit savolaisten
muutolle aukesivat virallisesti.

Kukin kansa haluaa
korostaa erojaan

Hakamies muistuttaa, että karja-
laisuudesta paljastuu lisää särmiä ja
näkökulmia, kun siirrämme katse-
emme rajan itäpuolelle Venäjälle.

- Karjalan Tasavallassa kansalli-
suudeltaan karjalainen väestö muo-
dostaa nykyään vain kymmenisen
prosenttia kaikista asukkaista. Niin-
pä siellä esiintyykin pyrkimystä
muuttaa määreen “karjalainen” si-

sältö kansallisesta alueelliseksi, niin
että karjalaiseksi voi sanoa itseään
jokainen, joka asuu Karjalan Tasa-
vallassa, Hakamies sanoi ja käsitteli
puheessaan myös eri kansojen koh-
taloita.

- Monet muutkin kansat ovat jou-
tuneet kokemaan samanlaisen koh-
talon kuin karjalaiset: osa virolaisis-
ta on ortodoksisia setukaisia, ja osa
heistä elää nykyään Venäjän puolel-
la. Etelämpänä Ukrainan länsiosas-
sa niin kutsuttu uniaattikirkko on tär-
keä osa uskonnollista ja alueellista
identiteettiä: 1500-luvulla Galitsian
alueen ortodoksinen väestö joutui
Puolan vallan alla tunnustamaan
Rooman paavin hengelliseksi johta-
jakseen, vaikka he säilyttivätkin or-
todoksiset kirkonmenonsa. Tätä ryh-
mää on sittemmin kutsuttu kreik-
kalais-katolisiksi, ja muutama vuosi
sitten Paavi Johannes Paavali teki
menestyksekkään vierailun Länsi-
Ukrainaan.

- Kaikkein traagisimmin on raja
viime aikoina näkynyt Balkanilla,
jossa alunperin melko yhtenäinen
väestö on jakautunut uskonnon mu-
kaisesti ortodoksisiin serbeihin, ka-
tolisiin kroaatteihin ja islamilaisiin
bosnialaisiin. Kaikki ovat silti puhu-
neet samaa, serbokroatiaksi kutsut-
tua kieltä, jota tosin serbit kirjoitta-
vat kyrillisillä ja kroaatit latinalaisil-
la aakkosilla. Oireellista nykytilalle
on se, että kukin kansa haluaa ko-
rostaa kielensä omintakeisuutta ja sa-
malla eroja muihin. Kroaattien pu-
humaan kieleen kehitetään kroatis-
meja ja serbien vastaavasti serbis-
mejä.

- Suomen itärajan tuntumassa
ovat vuosisatojen ajan eläneet vie-
rekkäin “ruotsit” ja “ryssät”, joiden
ei ole ollut vaikea ymmärtää toisi-
aan ainakaan kielen puolesta, muu-

Erikoistutkija Pekka Hakamies
on työryhmänsä kanssa pyrkinyt

löytämään haastateltavaksi
asukkaita, jotka ovat tulleet

suomalaisten jättämille seudulle
mahdollisimman varhain.
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ten kylläkin. Näiden kahden ryhmän
yhteinen alkuperä on Muinais-Kar-
jalassa Laatokan länsirannalla, jos-
ta on jossakin vaiheessa muuttanut
väkeä lännemmäksi nykyisen Mik-
kelin tienoille, ja pääosin tästä väes-
töstä syntyi uuden ajan alkuun tul-
taessa uusi etninen ryhmä, savolai-
set, joka osoittautui varsin laajene-
miskykyiseksi hyvän kaskirukiin ja
liikkuvan elämäntapansa ansiosta.
Karjalaisten nautinta-alueille tunkeu-
duttuaan he tapasivat väkeä, joka ei
enää tuntunut sukulaisilta. Uskon-
non ja valtiollisen lojaliteetin perus-
teella kumpikin puoli antoi toiselle
nimityksen, Hakamies totesi.

Kulttuurilaboratorio
nimeltä Karjala

Pekka Hakamiehen mukaan kar-
jalaiset joutuivat monen muun kan-
san tavoin historian heittopussiksi
toisen maailmansodan aikana, kun
kaksi häikäilemätöntä diktaattoria,
Adolf Hitler ja Josif Stalin muotoi-
livat Euroopan karttoja.

- Toisin kuin aikaisemmille valloit-
tajille, heille ei enää riittänyt pelkkä
valtiollisten rajojen siirtely, vaan
myös valloitettujen alueiden väes-
tön oli vaihduttava. Lopulta Stalin
veti pitemmän korren, ja Suomen
Viipurin läänin ohella myös Saksan
Itä-Preussi painui historiaan. Toises-
ta maailmansodasta, tarkemmin sa-
nottuna keväästä 1940 alkaa luovu-
tetun Karjalan historiassa vaihe, joka
on osaksi hyvinkin dokumentoitu ja
tutkittu mutta osaksi varsin huonosti
tunnettu, sanoi Hakamies.

Suomen kansalaisten evakuoitu-
minen on hänen mukaansa tuttu
asia, josta on kirjoitettu ja koottu
aineistoa, ja epäilemättä kuulijoi-
denkin joukossa on monia, joilla on
ensi käden tietoa siitä, kuinka kaik-
ki tapahtui ja miltä se tuntui yksit-
täisen ihmisen tai perheen kohdalla.
Sen sijaan se, mitä tapahtui Karja-
lassa sen jälkeen, kun suomalaiset
olivat sen luovuttaneet, on ollut pit-

kälti vain arvailujen varassa.
- Luovutetut alueet jäivät rautaesi-

ripun ja kielimuurin taakse. Sittem-
min ovat entiset asukkaat päässeet
käymään vanhoilla kotiseuduillaan,
alkuun useimmiten luvattomasti tu-
ristimatkan yhteydessä, ja 1990-lu-
vun alusta lähtien jo aivan laillisesti
Venäjän purettua neuvostoaikaiset
rajoituksensa ulkomaalaisten liikku-
misessa ja rajavyöhykkeen kielto-
jen poistuttua.

- Yhtä kaikki meillä on Karjalassa
väestöä, jota tunnemme nykyään-
kin pintapuolisesti ja sattumanvarai-
sesti. Voidaanko heitä kutsua karja-
laisiksi? Ovatko he itse mielestään
karjalaisia? Missä on nykyään hei-
dän kotiseutunsa? Muun muassa täl-
laisiin kysymyksiin olen nykyään
hakemassa vastauksia yhdessä pie-
tarilaisen tutkimusryhmäni ja his-
torioitsijakollegani Antti Laineen
kanssa.

Hakamies on ollut pietarilaisten
kanssa kolmena kesänä kenttätyö-

retkillä entisessä Räisälässä, nykyi-
sessä Melnikovossa, sekä Lahden-
pohjassa ja Kurkijoella.

- Olemme pyrkineet löytämään
haastateltavaksi asukkaita, jotka
ovat tulleet seudulle mahdollisimman
varhain, ja olemmekin tavanneet
useita henkilöitä, joilla on kokemuk-
sia jo välirauhan ajasta 1940-41.
Meitä kiinnostaa se, miten ihmiset
tutustuivat alueeseen, joka oli heille
aivan outo, ja jolla ei ollut ketään
entisestä väestöstä kertomassa yh-
tään mitään sen menneisyydestä,
paikannimistä tai erilaisten esineiden
tai rakennusten käyttötarkoituksesta.
Luovutettu Karjala on tässä suhtees-
sa ollut kiintoisa ja poikkeuksellinen
kulttuurin laboratorio. Samoin mei-
tä on kiinnostanut se, millainen kä-
sitys uusille asukkaille on muodos-
tunut suomalaisista, joita kukaan
heistä ei ollut tavannut ennen kuin
kenties 1990-luvulla.

Ruoaksi kelpasi jopa
ylivuotiset perunat

Työryhmä on vasta kokoamassa
tuloksia haastatteluaineistosta, mut-
ta jotain Hakamies voi jo kertoa.

- Koko muuttoliike perustui va-
paaehtoisuuteen ja erityisen värväys-
organisaation toimintaan. Eräät
asukkaat ovat kertoneet, että värvä-
reillä oli jopa näyttää kuvia siitä,
kuinka hyvä uusilla seuduilla olisi
asua. Eikä seudun alkuperääkään
peitelty, oli yleisesti tapana puhua,
että “lähdetään Suomeen”. - Tällai-
set repliikit herättivät kollegani Matti
Jeskasen hämmästystä 1980-luvul-
la Tverin Karjalassa, kun hän kuuli
sieltä muutetun joukolla Suomeen
sodan jälkeen., Hakamies kertoo.

- Kuten arvata saattaa, tulijat löy-
sivät paikan, jossa oli heille erin-
omaiset oltavat. Kerronnassa tulee
usein vastaan lausahdus “Se oli kuin
satua”. Talot olivat hyvin rakennet-
tuja, siistejä, polttopuut olivat val-
miina vajassa ja lisää löytyi metsäs-
tä, ja hyvällä onnella kellarista löy-

Pienten tyttöjen esittämä
”Pienenä tyttönä” keräsi yleisön

suosionosoitukset iltamien
 viimeisenä ohjelmanumerona

ennen tanssin alkua.
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tyi säilykkeitä, vihanneksia ja aitasta
viljaa. Toisinaan tuli jokin vaate- tai
astiakätkökin vastaan.

- Kaikki tämä oli äärimmäisen tär-
keää uusille asukkaille varsinkin
vuonna 1945, jolloin he tulivat so-
dan uuvuttaman Neuvostoliiton sisä-
osista koko omaisuus yllään tai ken-
ties pieneen matkalaukkuun pakat-
tuna, eivätkä yhteiskunnan huolto-
järjestelmät heti lähteneet käyntiin.

Hakamies kertoo, miten muuan
Koivistolle muuttanut mies on ker-
tonut painetuissakin muistelmissaan,
kuinka he löysivät suomalaisten yli-
vuotisen perunakuopan. Perunat ei-
vät missään tapauksessa olisi enää
kelvanneet ravinnoksi, mutta kun
muutakaan ei ollut, niin tarkkaan
valikoimalla ja valmistamalla niiden
avulla yhtä kaikki pysyttiin hengis-
sä niin pitkään, että muutakin ruo-
kaa rupesi olemaan saatavilla.

Suomalaisia
pelättiin

Erikoistutkija Hakamiehen mu-
kaan uusien asukkaiden suomalais-
käsityksissä yhdistyi varsinkin alku-
aikoina kunnioitus ja pelko. Suoma-
laiset pääteltiin kaiken jättämänsä
perusteella viisaiksi ja tehokkaiksi
maatalouden harjoittajiksi, ja oli en-
nen kaikkea neuvostojärjestelmän
syytä, ettei suomalaisista kyetty ot-
tamaan mallia. Toisaalta suomalai-
sia pelättiin alkuvuosina, ajateltiin,
että he voivat tulla tuntemiaan sala-
polkuja pitkin rajan yli, tappaa ih-
misiä ja tuhota omaisuutta.

- Olemme kuulleet paristakin pai-
kallisten kesken sattuneesta murhas-
ta, joka olisi ilmeisesti mennyt suo-
malaisten piikkiin, jos ei todellinen
tekijä olisi jäänyt tuoreeltaan kiinni.
Havaintojemme mukaan kerronta
rajan yli tulleista suomalaisista on
runsaampaa Laatokan Karjalassa, ja
siellä kertomukset toisinaan muistut-
tavat tarinoita kodinhaltiasta: suoma-
lainen asukas ilmestyy odottamatta
emännän eteen keittiöön ja rupeaa
nuhtelemaan tätä veden kaatamises-
ta lattialle, minkä seurauksena lattia
voi lahota. Kerronnassa kuvastuu
myös tietty myötätunto suomalaisia
kohtaan heidän kokemansa mene-
tyksen vuoksi.

- Olemme ruvenneet kiinnostu-
maan myös siitä, miten Karjalan en-
tisten ja nykyisten asukkaiden ker-
ronta saattaisi liittyä toisiinsa. Min-
kä yksi on menettänyt, sen on toi-
nen saanut. Venäläiset kertovat usein
lämpimästä keittopadasta, joka odot-
ti uunissa uusia asukkaita, ja lähti-
jöiltä taas on voinut kiireessä jäädä
valmiiksi katettu ruoka pöytään.
Myös venäläisillä on omat evakko-
kertomuksensa vuodelta 1941. Sik-
si olemme keräämässä arkistoai-
neiston täydennykseksi Karjalasta
evakuoituneiden kertomuksia siitä,
kuinka he lähtivät, kuinka he mah-
dollisesti palasivat jatkosodan
aikana, ja ovatko he kuulleet, että
joku olisi sodan jälkeen käynyt sa-
laa vanhassa kodissaan. Tavoittee-
na on julkistaa tästä kaikesta laajal-
le yleisölle tarkoitettu teos kesällä
2004.

- Olen puheessani kierrellyt pitkin
Eurooppaa, mutta lopuksi palaan sii-
hen mistä lähdinkin. Karjala on mo-
nitahoinen ilmiö, jota on tutkittu pal-
jon ja josta on kirjoitettu paljon.
Karjalasta kiinnostuneille se on kuin
monisärmäinen timantti, josta valo
hohtaa aina uudella tavalla, kun sen
kohdistaa siihen uudesta kulmasta,
erikoistutkija Pekka Hakamies päätti
puheensa.

Syyskuussa pidetty tapahtuma jär-
jestettiin nyt toisen kerran ja tapahtu-
mapäivää vietettiin Mikkelissä, pää-
tapahtumapaikkana oli vanha Sot-
ku. Ohjelmassa oli jumalanpalveluk-
set sekä Mikkelin tuomiokirkossa
että ortodoksisessa kirkossa, kyyk-
kää piirinmestaruuskilpailujen ja ko-
keilun merkeissä, runsas karjalainen
tori piirakoineen ja muine karjalai-
sine tuotteineen, käsityönäytöksiä
sekä Viipuri-aiheinen valokuvanäyt-
tely. Lisäksi Etelä-Savon maanmit-
taustoimisto esitteli karjalaisia pitäjä-
karttoja ja yleisöllä oli mahdollisuus
tutustua myös Viipuri-keskuksen toi-
mintaan.

Sotkulla oli myyjäisten avauduttua
tungokseen asti väkeä ja perinteiseen
tapaan karjalanpiirakat loppuivat jo
melkein kättelyssä, vaikka tällä ker-
taa niitä olikin runsaasti tarjolla. Ta-
pahtumarikas päivä päättyi ohjelmal-
lisiin iltamiin.

Teksti: Sirpa Piskonen

Kuvat: Hanna Piskonen
ja Antero Teittinen

Rautulaisia tuotteita   PUKIN KONTTIIN
Soita ja tilaa:

Raili puh. 044 317 1244
Markku puh. 040 523 9645

Rautu ja rautulaiset III  39 euroa
Raudun historia  39 euroa
Rautu viiri  25 euroa
Rautulaisten lehden  21 euroa/vuosi
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Äteliköllä lehmiä vahtimassa ja
muita pojankoltiaisen muistikuvia

Veljeni ja minä sekä serkkumme
Viipurista olimme kesäisin työssä
äidin kotitalossa Kivennavan Lipo-
lassa.Teimme kaikenlaista työtä mitä
noin 12-13 -vuotiaat lapset siihen ai-
kaan tekivät. Heinätöitä, eläinten
paimentamista ym. maatalouteen
liittyvää askaretta.

Syksymmällä, heinäniittyjen alka-
essa kasvaa uutta nuorta ruohoa tai
kuten Lipolassa sanottiin ”ätelik-
köä”, vietiin lehmät rajaniityille sitä
syomään. Siinä oli yksi ongelma. Jos
lehmät olisivat saaneet olla niityllä
keskenään ne olisivat varmasti men-
neet Venäjän puolelle sillä Saija-joki,
joka oli rajajoki sillä kohdalla, oli
monesta kohtaa helposti yli mentä-
vä. Vettä oli paikoin vain polveen
saakka ja hyvä hiekkapohja sen alla
käveltäväksi.

Inkeriläiset oli karkoitetut kotiseu-
dultaan jo vuodesta 1935 alkaen eikä
kukaan ollut niittänyt heinää tuolta
puolelta. Se oli rehevää ja yleensä-
hän ”ruoho on aina vihreänpää” ra-
jan takana. Tästä syystä lehmiä piti
vahtia hyvinkin valppaasti etteivät
ne päässeet menemään rajan yli. Jos
niin tapahtui ja venäläinen rajapartio
sai lehmän kiinni siitä seurasi vaike-
uksia. He pitivät lehmää yleensä
noin kolme vuorokautta, lypsäen sitä
niinkuin asiaan kuuluu, ja ilmoitti-
vat sitten rajavaltuutelle luovuttavan-
sa lehmän määrätyssä paikassa ja
tiettyyn aikaan. Hoidosta he perivät,
muistaakseni, viisi Sveitsin frangia
päivältä. Se oli kovaa valuttaa ja
suht’ nuori Neuvostoliitto tarvitsi ki-
peästi sitä. Pienetkin tulot kannatti
hoitaa kotiinpäin.

Lehmillä oli
omat tapansa

Kerran meiltä pääsi nuori hieho

karkaamaan joen yli sinne Inkerin
puolelle. Aloimme heti ajaa muita
lehmiä kohti metsän reunaa niinkuin
kotiin lähtemiseksi. Huomattuaan tä-
män hieho tuli kipin kapin takaisin
omalle puolelle. Onneksi ei venäläis-
tä rajapartiota sattunut paikalle.

Sen jälkeen vahdimme lehmiä pa-
remmin ja kun joku lehmistä meni
juomaan joesta niin menimme heti
onkivavan kokoisen vitsan kanssa
roiskuttamaan vettä sen turvan edes-
sä ja niin se juotuaan palasi omalle
puolelle. Tietysti oli oltava tarkkana
koska lehmiä oli noin kahdeksan ja
meitä oli pari kolme.

Lehmillä oli oma tapansa käyttäy-
tymisessään. Syötyään aamupäivän
ne menivät metsän reunaan, puiden
siimekseen päivälevolle ja paarmoja
pakoon. Märehtien tietysti koko
ajan. Tämä oli meille paimenille jou-
tilas ruokatunti. Silloin söimme eväi-
tä, joku onki, tai sitten istuimme la-
don katolla ja - tunnustetaan se nyt
- polttelimme katajan kuoresta teh-
tyä sätkää. Eihän sitä henkeen ve-
detty mutta savuttelimme kuitenkin
niinkuin aikamiehet. Ladon katolla
kävi sen verran tuultakin etteivät
siellä kärpäset ja hyttyset paljoakaan
kiusanneet.

Epäilys naapurin
tupakoita kohtaan

Kerran istuimme serkkuni Olavin
kanssa juuri näin, selkämme sattui
olemaan Venäjälle päin. Meillä oli
tärkeää keskusteltavaa kun yht’äkkiä
joku sanoi: ”Terve poikka!” Sätkät
hävisivät äkkiä kouraan piiloon ja
hyppäsimme katolta alas vastakkai-
selle puolelle mistä ääni kuului.

Polkaisimme natsat nurmen sisään
ja kävelimme ladon rajan puolelle.
Olin varma että Äijä oli yllättänyt

meidät. Joskus hän konstaili puhu-
essaan juuri tuolla tavalla. Näin ei
ollut. Venäläinen rajavartioston luut-
nantti, vihreässä koppalakissaan,
seisoi saappaankärjet melkein ve-
dessä, omalla puolellaan. Hän oli se
joka oli puhunut.

”Trastuit, trastuit...”  - ja sitten tuli
puhetta solkenaan josta emme ym-
märtäneet mitään. Vastasimme tie-
tysti että trastuit, trastuit, terve, ter-
ve - toki sen verran osasimme venä-
jää. Hän jatkoi puhettaan: ”Soome
poikka itissutaa!” (Suomen poika tu-
le tänne). Siihen vastasimme: Njiet,
ja njiet bonimai baruskii. (Ei minä
en ymmärrä venäjää.)

Hän kaivoi taskustaan savukeas-
kin, osoitti sillä meitä ja sanoi: ”Ku-
rit...” ja lisää sanoja joista emme ym-
märtäneet mitään. Kuritin ymmär-
simme kyllä sananakin varsinkin
kun hän tarjosi sitä askia. Sanoim-
me hänelle suomeksi; heitä tänne ja
samalla teimme kädellä itseemme
päin kauhovan liikkeen Niinpä hän
otti askistaan kaksi savuketta ja heitti
ne meille joen yli. Sitten hän huo-
masi, että veljeni Kalervo tuli pai-
kalle juoksujalkaa, onkivapa olal-
laan, ja heitti koko askin meille. As-
kissa oli enää vain yksi savuke ja se

Eksoottinen tupakka-aski.
Kuva: Veikko Jormo
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oli tietysti tarkoitettu Kalervolle. Sil-
loin näimme että aski oli ”KAZ-
BEK” merkkinen. Hyvin tavallista
venäläistä ”Kasakkaa”. Kiittelimme
häntä kovasti: sbassiba, sbassiba, -
olihan Äijä opettanut meille sen ver-
ran kohteliaisuutta. Luutnantti yritti
puhua meille vielä jotakin, mutta läh-
ti sitten kävelemään pois päin kun
ei saanut muuta vastausta kuin sen
”ja njiet bonimai..”

Me olimme kovasti päät yhdessä
muka alkamassa sytytellä savukkei-
ta. Samalla loittonimme joen rannas-
ta kunnes joku meistä sanoi hitto,
nehän voivat olla vaikka myrkytet-
tyjä! Ja niin emme sytyttäneet sa-
vukkeita. Epäluulo naapuriin oli to-
della uskottavasti omaksuttu.

Makkarakeittoa
kenttäkeittiöstä

Savukeaski sisältöineen jäi josta-
kin syystä minulle. Sitten tulivat so-
dan uhkan vuodet, eiväthän ne kau-
kana olleetkaan, ja seutukunnalle tuli
vapaaehtoisia linnoitustyön tekijöi-
tä. Heitä oli myös Pohjanmaalta ja
sieltä tulleilla oli kaikki venäläisyys
kuin jotakin ”eksotiikkaa” nykyil-
maisulla sanoakseni. Tutustuin hen-
kilökohtaisesti joihinkin miehiin toi-
miessani lähettinä linnoitustyömaan
toimistossa.

Lähettinä vein polkupyörällä ruo-
kaa majoituspaikkojen päivystäjille
jotka vahtivat siellä olevia vaatteita.
Muistan käyneeni ainakin Maanse-
lässä ja Leinikkylässä tai Mäkrällä.
Työ oli tietysti vapaaehtoista niin mi-
nulle kuin linnoittajillekin mutta sain
kerran päivässä syödä ruokalassa il-
man mitään maksua. Muistan silloin
saaneeni elämäni ensimmäisen mak-
karakeiton kenttäkeittiöstä. Kotiruo-
kana en ollut sellaista syönyt.

Tulin kertoneeksi jollekin tuosta
venäläisen luutnantin tapaamisesta.
Hän halusi nähdä sen tupakka-as-
kin. Toinkin sen hänen nähtäväkseen
ja silloin hän halusi ostaa sen. Pyy-
sin siitä viisi markkaa joka oli mi-

28. heinäkuuta 1939 Raudun Aseman koulun keittiön portailla.
Kuvassa on linnoitustyömaan huoltohenkilöitä ja jutussa

mainittu Sammeli Morottaja on solmio kaulassa ja jutun kirjoittaja
takana keskellä.

nulle iso raha. Tinkimättä hän mak-
soi sen ja minä tein mielestäni hy-
vän kaupan.

Tuttavuus nimeltä
Sammeli Morottaja

Tutustuin myöskin elämäni en-
simmäiseen Saamelaiseen. Lappalai-
siksihan heitä silloin sanottiin. Hän
oli kotoisin Ivalosta ja nimeltään
Sammeli Morottaja. Raudun seu-
dulla nimi oli sen verran harvinai-
nen että se jäi muistiini ikuisiksi
ajoiksi. Kun sitten, paljon myöhem-
min, silmiini sattui ohessa oleva leh-
tijuttu tunsin miehen heti. Sen muis-
tin kuulleeni että hän avioitui rautu-
laisen tytön kanssa, kenen kanssa,

sitä en ole kai koskaan kuullut. Tie-
tääköhän joku lukijoista tytön nimen
ja kotikylän?

Sammeli ei ollut, niinkuin eivät
saamelaiset yleensäkään ole, kovin
kookasta väkeä. Ja nyt kun pojat
ovat yli 180 senttimetriä, on siinä
todella geenit ”valittu” hyvin, niin-
kuin hän lehtijutussa itsekin sanoo.

Valokuva on otettu 28. heinäkuu-
ta 1939 Raudun Aseman koulun
keittiön portailla. Siinä on silloisen
linnoitustyömaan huoltohenkilöitä.
Sammeli Morottaja on solmio kau-
lassa. Lottakomennuksella oleva äi-
tini on katsojasta oikeanpuoleinen
lotta. Kirjoittaja on takimmaisena
keskellä. Toisten nimiä en valitetta-
vasti muista eikä niitä ole kuvan
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Menikö tämä mies, Sammeli
Morottaja, aikoinaan naimisiin

rautulaisen tytön kanssa?

takanakaan. Sotilaspukuiset miehet
ovat asevelvollisia autonkuljettajia
Kiviniemestä. Muistaakseni Polku-
pyöräpataljoona nelosesta.

Minulla on myös lehtileike, jossa
on Sammelin haastattelu. En muis-
ta, mistä lehdestä se on, mutta Sam-
melin muistin tietenkin heti, vaikka
olikin jo vuosi 1985, ja tietenkin
leikkasin jutun talteen.

Paskakin kelpasi
pietarilaisille

Kazbek-askin olen kuvannut mu-
kaani tarttuneesta askista Leningra-
dissa käydessäni. Tämä vanha muis-
tikuva tuli mieleeni silloinkin ja niinpä
ostin askin. Avaamatta se on vielä- kin, ollut jo monta vuotta. Eihän Le-

ningradiakaan enää ole, sehän on
taas se Äijän usein kertoma Pietari,
jossa hän kävi kauppaa nuorena.

Hiljattain näin lehdessä jutun jos-
sa joku kehui, että Pietarissa ostet-
tiin mitä vain paitsi ei paskaa. Tuo
ei pidä paikkaansa, sillä Äijä kertoi
että siellä kelpasi kaikki vaikka pas-
ka.

Hän oli kerran kerännyt kanan lan-
taa silakkatynnyrillisen ja sanoi että
kukkakauppiaat melkein riitelivät
keskenään, että kuka ehtii ostaa en-
nenkuin se loppuu. Ja tilauksia teki
jokainen ”kun tulet seuraavan ker-
ran...”, sanovat, että kanan jätös on
kukille mannaa.

Veikko Jormo

Ensi vuonna tulee kuluneeksi sata
vuotta Larin Paraskeen kuolemasta

Porvoossa vietettiin 3. kesäkuuta
lämminhenkinen tilaisuus pienessä
puistossa tuomiokirkon ja runoilija-
kodin luona. Oli nimittäin kulunut
20 vuotta siitä, kun runonlaulaja
Larin Paraskeen muistokivi pysty-
tettiin ja joulukuussa tulee kuluneeksi
170 vuotta  Larin Parasken synty-
mästä.

Muistotilaisuudessa esiintyi Larin
Paraskeen jälkipolveen kuuluva
näyttelijä Eeva Litmanen. Hän lau-
sui runon: “Tulin toiseen talloon”.
Suomalaisen kirjallisuuden seuran
tutkija Senni Timonen puolestaan
kertoi Larin Paraskeen elämästä.

Larin Paraske syntyi 27.12.1833
Lempaalassa ja kuoli 3.1.1904. Hän

asui Porvoossa vuosina 1891-1895
kirkkoherra Adolf Neoviuksen luo-
na kun runonkerääjä otti hänet luok-
seen asumaan.

- Paraske koki kuitenkin suurta
yksinäisyyttä. Vaikka oli ruuat ja
muu hyvinvointi, hänen sydäntään
kaihersi koti-ikävä, kertoi Timonen
ja lisäsi, että Paraske oli sanonut,
että: “Pastorin takia olen tullut tun-
netuksi herrasväelle.”

Paraske oli laulanut ja lausunut
Neoviukselle yhteensä 32 000 säet-
tä, mikä on suurin yhdeltä runon-
laulajalta kerätty määrä. Porvoon
kansalaisopiston järjestämässä ja eri-
tyisopettaja Lilli Aunelan ideoi-
massa tapahtumassa Porvoon Nais-

laulajat esittivät kaksi kanttori Jark-
ko Yli-Annalan laulua, jotka tämä
on säveltänyt kantelettaren runoihin.

Lopuksi Irma Salmikoski toi
kukkatervehdyksen muistokivelle.
Hän oli myös mukana 20 vuotta sit-
ten kun kivi pystytettiin.

Larin Paraskelle pystytettiin muis-
tomerkki Raudun Palkealan hauta-
usmaalle 8.8.1911 ja myöhemmin
hän sai toisen muistomerkin Helsin-
kiin lähelle Kansallismuseota. Tau-
luja hänestä ovat maalanneet muun
muassa tunnetut taiteilijat Eero Jär-
nefelt ja Albert Edelfelt.

Airi Rastas

Hyvät ihmiset, kun lähetätte valokuvia toimitukseen, on syytä muistaa, että niiden laatu ei
ainakaan parane lehteen painettuna. Jos teillä vain on alkuperäisiä valokuvia juttuihin, niin
laittakaa mieluummin sellainen tarjolle jutun yhteyteen kuin valokopio tai tuloste siitä. Kopioita
kun ei useinkaan voi enää kopioida lehteen. Palautamme lähettämänne materiaalin kunhan vain
liitätte palautusosoitteen kuvaan mukaan.

T. Jaana
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Kirje sodasta yli 60 vuoden takaa
käynnisti melkoisen etsintäoperaation

Serkkuni Ella Marttiin, o.s.
Nahkuri, Raudun Mäkrältä, oli
saanut sotamies Matti Puhan
kirjoittaman kirjeen 13.7.1944.
Kirje sisälsi ikävän viestin, jos-
sa kerrottiin kersantti Pentti
Nahkurin haavoittuneen vai-
keasti. Pyysin Ellalta valo-
kopion kirjeestä. Tarkoitukse-
nani oli löytää kirjeen kirjoit-
taja Matti Puha, sillä halusin
tietoja Pentin rintama-ajasta
ja haavoittumisesta, olihan 18-
vuotias Pentti ollut minulle 7-
vuotiaalle kuin isoveli kun Rau-
dussa viimeisen kerran tapa-
simme.

Valtion osoitepalvelusta sain tie-
don, että Matti Puha -niminen mies
asuu Vantaalla. Tuossa vaiheessa
olin vielä epävarma, olisiko kysees-
sä etsimäni henkilö, koska minulla
oli tiedossa vain nimi ja aikaa näistä
sota-ajan tapahtumista oli kulunut jo
paljon.

Puhelimeen vastasi nuorekas nais-
ääni. Ajattelin heti, että ei tainnut
onnistaa, mutta kun Matti Puha tuli
puhelimeen, asia selvisi heti: hän on
Pentin sotakaveri. Se oli mahtava
tunne. Voiko tämä olla totta? Olin
löytänyt Matin (tällä hetkellä 82
vuotta) ja hän kertoi minulle mie-
lenkiintoisia asioita sekä itsestään
että Pentistä ja yhteisistä rintama-
ajoista.

Matti Puha syntyi Kirvussa vuon-
na 1921. 18-vuotiaana nuorukaise-
na hän lähti syksyllä 1939 armei-
jaan, ensin Mikkeliin ja sitten Kuo-
pioon. Armeijassa Puha ehti olla vain
kuukauden, kun syttyi talvisota ja
hän joutui rintamalle.

Matti Puha oli jatkosodan ajan
Pentti Nahkurin kanssa samassa

joukkueessa, JR 13:ssa. Aselaji oli
jalkaväki ja jatkosotaan he lähtivät
Kiteeltä. Pentin Puha oppi tunte-
maan mukavana ja rehtinä kaveri-
na. He sotivat Laatokan Karjalassa
edeten Syvärille asti. Suurhyökkäyk-
sen alettua kesäkuussa 1944 suoma-
laiset joutuivat perääntymään.

Saunanlämmitys
keskeytyi ikävästi

Nahkurin ja Puhan joukko oli jos-
sain vaiheessa touko-kesäkuussa
joutunut Matsinsaarelle. Sieltä hei-
dät kuljetettiin heinäkuussa pois ka-
lastajaveneillä, joihin kuhunkin mah-
tui kerralla 8-10 miestä. Miehet kul-
jetettiin Impilahdelle ja majoitettiin
Läskelän jokivarteen.

Pentti ja Järvinen-niminen mies
olivat lämmittämässä saunaa. Puha
oli juuri menossa katsomaan heitä,
kun tuli 7-8 venäläistä maataistelu-
konetta, jotka rupesivat tulittamaan
suomalaisia. Puha oli hypännyt suo-
jaan johonkin ojaan ja hän oli säily-
nyt vahingoittumattomana. Pentti
sen sijaan oli haavoittunut vaikeasti
ja mennyt heti tajuttomaksi. Hänet
oli viety tajuttomana ensin kenttä-
sairaalaan ja sitten sotasairaalaan.
Pentti haavoittui 11.7.1944 illalla ja
hän kuoli 12.7.1944. Puha kertoi,
että tuossa tulituksessa kuoli kolme
suomalaismiestä. Lisäksi oli mene-
tetty kolme tai neljä hyvää hevosta.

Puha kertoi, että Pentin haavoittu-
misiltana oli Pentille tullut kirje Ella
Nahkurilta. Hän oli päättänyt kirjoit-
taa Ellalle ja kertoa tapahtuneesta.

Puha kertoi selvinneensä sodasta
ilman ruumiillisia tai henkisiä vam-
moja. Sodan jälkeen oli ryhdyttävä
rakentamaan elämää. Puha koulut-
tautui kolmeen ammattiin. Ensin
puusepäksi, sitten kirvesmieheksi ja

vielä rakennusmestariksi. Eläkkeel-
le hän jäi 65-vuotiaana, tehden vie-
lä vähän hommia 70-vuotiaaksi asti.
Vantaalla Puha on asunut jo 50 vuot-
ta, ja hänellä on viisi lasta ja kuusi
lastenlasta.

Luoti kuoletti
päiväsaikaan

Olen kiitollinen ja onnellinen, että
sai Matilta nämä tiedot Pentistä sa-
maan aikaan kun selvitin setäni, Mi-
kon kaatumiseen liittyviä tapahtu-
mia. Hyvänä apuna minulla oli täs-
sä rautulainen Veikko Pietiäinen.

Mikko kaatui Valkeasaaressa ns.
Punkkerinmäellä, jossa vieläkin on
punkkeri paikallaan. Punkkeri on
venäläisten tekemä, sen ampuma-
aukot osoittavat Suomeen päin. Tä-
män punkkerin suomalaiset sittem-
min valtasivat ja se oli meikäläisten
hallussa koko asemasotavaiheen.

Sormenkärki-tukikohta oli myös
Mikon taistelupaikkoja. Sekä Punk-
kerinmäki että Sormenkärki sijaitsi-
vat aivan etuasemina lähellä Pieta-
ria sota-aikana. Näissä asemissa oli
useita rautulaisia sotilaita, muun
muassa Veikko Pietiäinen.

Hyökkäysvaiheen loputtua 1942.
alkoi asemasota. Mikko oli ollut lo-
malla Pieksämäellä ja palannut ta-
kaisin joukko-osastoon. Vajaan vii-
kon kuluttua hän kaatui joko tark-
ka-ampujan luotiin tai harhaluotiin
päiväsaikaan.

Olen käynyt näissä molemmissa
tukikohdissa viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Punkkerinmäki on
turistinähtävyys myös venäläisten
keskuudessa ja he ovat kunnostaneet
sitä jälkeenpäin.

Parhaat kiitokset saamistani tie-
doista.

Mauri Maisonen
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Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni”
Päätimme pitää tupaantuliaiset.

Niklas Vallakka lupasi tulla teke-
mään sahtia. Ensin täytyi tehdä mal-
taset. Osan niistä teki Niklas koto-
naan riihessä, osan tein minä koto-
na. Ensin täytyi vilja; ruis, ohra tai
vehnä, pestä haaleassa vedessä pari,
kolme kertaa. Sen jälkeen sitä lio-
tettiin haaleassa vedessä pari vuo-
rokautta. Tämän jälkeen pestiin taas
pari kertaa, sitten ne idätettiin. Se
kävi parhaiten lämpöisen riihen lat-
tialla.

Jyvät levitettiin noin 10 senttimet-
rin paksuiseksi kerrokseksi. Riihtä
lämmitettiin sen verran, että jyvät
pysyivät lämpöisinä. Idätys vei ai-
kaa noin kuusi vuorokautta. Kun jy-
vät olivat parin sentin idulla, ne
kuivatettiin. Nyt täytyi riihtä lämmit-
tää kovasti ja samalla päivittäin
käännellä jyviä, jotta ne kuivuivat
tarpeeksi. Tämä vei aikaa noin kol-
me, neljä vuorokautta. Kun jyvät
olivat riittävästi jäähtyneet, ne jau-
hatettiin Havumäessä, Heikkilän
myllyssä. Jyvät täytyi jauhaa hyvin
karkeaksi, “jyvä halki ja poikki” ku-
ten sanonta kuului, jotta ne sahtia
tehdessä “juoksisivat”.

Sahdin teko oli tarkkaa puuhaa.
Niklas Vallakka oli tottunut sahdin
tekijä. Ensin pesimme tekovälineet;
tiinut, saavit ja kuurinat, ja katajoi-
timme ne hyvin. Maltaat kaasimme
tiinuun. Ensin lisäsimme siihen sem-
moista vettä, jossa juuri uskalsi pi-
tää sormea ilman, että se poltti. Vet-
tä laitoimme sen verran, että malta-
set juuri kastuivat.

Tiinu täytyi peittää päältä hyvin,
että seos pysyi lämpimänä. Tämän
jälkeen lisäsimme vettä vähän ker-
rassaan ja sekoitimme aina leppäme-
lalla seoksen hyvin. Tämä oli lais-
kan työtä, mitä pitempään malttoi
imellyttää, sen parempaa sahtia sai.

osa IV

Vettä laitoimme niin paljon kuin ha-
lusimme sahtia tulevan. Sahdin
imeltyessä laitoimme kuurinan val-
miiksi.

Sahdin repäisyä
piti osata varoa

Pyöreäpohjainen kuurina oli noin
40 senttimetriä leveä, kaksi metriä
pitkä ja noin 40 senttimetriä korkea.
Asetimme sen pohjalle poikittain
kymmenen sentin välein leppäiset
kalikat, joiden alla jäi pieni tyhjä tila.
Palikoitten päälle panimme pitkiä
ruisolkia limittäin myötäsukaan, jot-
tei sahti päässyt valumaan olkien
välistä.

Kuurinan alapäässä oli pieni auk-
ko, josta sahti valui saaviin. Ennen
kuurinalle laittoa täytyi oljet valella
moneen kertaan katajavedellä. Tii-
nusta otimme kaiken nesteen pat-
aan ja keitimme sen hyvin. Tämän
jälkeen otimme kaiken mäskin kuu-
rinalle, josta sahti valui olkien läpi
saaviin, mäski jäi kuurinalle. Kun se
oli “juossut läpi”, keitimme sahdin
siten, että kaikki sakka hävisi pin-
nalta pois. Tällöin sahti oli kystä.

Keitimme vielä padassa vettä, jon-
ka valelimme sitten kuurinalle ja
saimme näin “nenätippua”. Jätim-
me sahdin jäähtymään yön yli. Äm-
päriin otimme jäähtynyttä sahtia, jo-
hon panimme vähän hiivaa: näin
saimme hapaketta sahtiin.

Seuraavana aamuna laitoimme
sahdin tynnöreihin ja panimme sii-
hen “käytteen” eli sen hapakkeen.
Nyt olikin vain valvottava, ettei sahti
päässyt käymään liikaa eli repäise-
mään. Tynnörit oli myös “tahas-
tettava” ilmatiiviiksi. Teimme sahtia
kahtena päivänä. Tupaantuliaisiin
kutsuimme naapureita Ikolasta ja
uusia naapureita Havumäestä. Sah-

dit tuli aikanaan juotua, ja niin pää-
simme jälleen arkiseen elämään.

Männynkannoissa
ns. persejuurta

Seuraavan talven olimme Kymin
töissä Vallasmäessä. Minä tein tuk-
keja ja Sulo ajoi niitä hevosella. Tar-
koitus oli seuraavana kesänä tehdä
aittarakennus. Aikaisin kevättalvel-
la kaadoimme raivausalueen tukit ja
ajoimme ne sahauspaikalle. Veikko
Hyötyläinen oli nytkin sahaamassa.
Aitta tehtiin hirrestä. Sen toiseen
päähän tuli halkoliiteri laudoista. Kat-
to tehtiin päreistä. Matti Rastas oli
Sulon kanssa aitan teossa. Minä olin
alkuunsa “sementtitöttiä” valamassa,
myöhemmin kattamassa ja ovia ja
ikkunoita tekemässä.

Nyt kesällä 1949 aloitimme varsi-
naisen pellon teon suolle. Se oli teh-
tävä kokonaan miestyönä. Työkalui-
na olivat kirves, kuokka ja nelimet-
rinen, propsista tehty kolju. Kuo-
kimme maan kuokan terän syvyy-
deltä. Otimme pois kaikki puut, mit-
kä kuokkaan kävivät ja heitimme ne
kasaan, johon heitimme myös kaik-
ki irtorisut.

Kantojen irrottaminen oli hidasta.
Juuret täytyi ottaa yksi kerrallaan.
Ensin se piti kuokkia näkyviin, sit-
ten juuri oli hakattava poikki kan-
non vierestä. Nyt oli otettava avuk-
si tämä kalju, joka oli alapäästä veis-
tetty teräväksi. Koljun terävä pää piti
iskeä juuren alle. Sen jälkeen piti
laittaa puu poikittain alle, ettei kalju
painunut suohon, kun sitä yläpäästä
painettiin. Jos oli onnea, juuri saat-
toi lähteä ensi yrittämällä. Jos näin
ei tapahtunut, oli juurta lyötävä kir-
veellä poikki niin kauan, kunnes se
viimein lähti irti. Näin piti tehdä jo-
kaiselle juurelle erikseen, kunnes
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kaikki olivat irronneet kannoista.
Kannon nuppi lähtikin jo hyvin,

jollei ollut niin sanottua persejuurta,
jota yleensä oli männyn kannossa.
Tämä saattoi olla kovassakin, mut-
ta aikanaan sekin aina irtosi. Yhden
ison kannon irrottaminen saattoi vie-
dä aikaa parikin tuntia. Mies sai
yleensä kuokittua päivässä aarin,
korkeintaan kaksi aaria maata.

Häitä tanssittiin
uudessa puimalassa

Olimme nytkin keväällä tehneet
viljaa. Ensi kerran kylvimme viljan
suohon. Suo oli niin hapanta, ettei
siellä kauraakaan kasvanut, ainoas-
taan suolaheinä. Kovanmaan pelto
kasvoi nytkin hyvin. Se oli ollut
kymmeniä vuosia karjan laitumena
ja saanut siitä kasvuvoimaa. Olim-
me saaneet tärkeimmät rakennuk-
set rakennettua, joten nyt jäi aikaa
paremmin peltopuolen töihin. Nii-
timme ja seivästimme viljan. Nyt
meillä oli puimassa Pentti Pusa,
serkkuni poika. Aitan saimme val-
miiksi ennen puintia, joten saimme
viljat sinne säilöön. Sylvi oli men-
nyt keväällä kihloihin. Hänen häi-
tään tanssimme nyt uudessa puima-
lassa. Sylvi muutti asumaan omista-
maamme omakotitaloon Ikolaan.

Seuraavan talven ajoimme propsia
raivausalueelta. Syksyllä olimme
tehneet myös halkoja, jotka ajoim-
me tienvarteen. Seuraavana kevää-
nä kalkitsimme suoviljelystä ja teim-
me sinne viljat, samoin kovanmaan

peltoon. Edellisenä kesänä olimme
kylväneet heinän siementä, joten nyt
oli ensi kerran kylvyheinää. Olim-
me tähän asti niittäneet heinätkin
viikatteella, nyt ostimme hevosve-
toisen niittokoneen. Tämä oli ensim-
mäinen kone maataloudessamme.

Heinänteon jälkeen aloitimme
asuinrakennuksen maalaustyöt.
Heikki Haavanen tuli mestariksi ja
minä olin apulaisena. Laitoimme tu-
paan pahvit ja maalasimme ne.
Kammareihin tuli oksapahvi, jonka
päälle laitoimme tapetin. Maala-
simme kaikkien huoneiden lattiat,
ovet ja ikkunat. Panelilaipiot leik-
kasimme kahteen kertaa. Ulkosei-
nät maalasimme itse keittämällämme
maalilla. Ensin sekoitimme veteen
kaksi osaa keltamultaa ja yhden osan
punamultaa. Keitimme sitä niin kau-
an, että se oli kystä. Sekoitimme
ruisjauhoja veteen ja tätä seosta kei-
timme kaksi tuntia. Lisäsimme sii-
hen vielä maaliöljyä ja visprilliä. Kei-
timme näitä jonkun aikaa. Tämän
jälkeen sekoitimme kaikki aineet yh-
teen ja maali oli valmista. Maalaus
vei aikaa reilun kuukauden.

Puinnissa olin taas mukana. Mi-
nun tehtäväni oli myös joka syksy
kyntää pellot. Työ oli hankalaa. Ko-
vanmaan pelloissa oli sammalta, jo-
ka tukkeentui auran puukkoon ja
nosti sen aina maasta. Hevonenkin
oli liian vireä. Suoviljelystä ei voitu
kyntää ollenkaan. Hankmosin sen
hevoshankmolla.

Talvi meni jälleen metsänajoissa.
Keväällä teimme viljat niin kuin

muinakin keväinä. Touonteon ja hei-
nänteon väliajan kuokimme kolmen
miehen voimin uutta peltoa suolle.
Isänikin oli siinä mukana, vaikka hän
oli jo sairaalloinen. Jouduimme kai-
vamaan vielä ojaa lapioilla, sillä oja-
koneita ei ollut.

Vuoden 1951 kesällä teimme ta-
vanomaiset peltotyöt. Teimme tou-
ot, niitimme ja korjasimme heinät.
Viljakin korjattiin ja puitiin. Suolla
kävimme kuokkimassa aina, kun
muilta töiltä kerkesimme.

Aloimme suunnitella navetan ra-
kentamista ja hommasimme piirus-
tukset. Ensimmäiseksi tehtiin tiilet.
Ne teetimme Viljo Arpiaisella, joka
teki tiilet urakalla kappalekaupalla.
Minä ajoin soraa muiden töiden vä-
lillä aina, kun sitä tarvittiin. Soran
ajossa olikin aika työ hevospelillä.
Ajoin soran Kilpisen hiekkahaudasta
kilometrin päästä. Tiiliä teetimme 18
000 kappaletta.

Seuraavana talvena olimme jälleen
metsätöissä, minäkin olin nyt hevos-
ajossa. Opetin toistiasta ruunaa työ-
hön. Rekenä oli tavallinen työreki,
johon mahtui noin yksi pinokuutio
halkoja. Miehen aika meni siinä huk-
kaan, mutta tulihan hevonen opetet-
tua.

Sulo oli saanut rintamamiestilan
Joroisista, jonne hän perheineen
muutti vuoden 1952 toukokuussa.
Minä jäin itsekseni viljelemään ja
raivaamaan tätä tilaa.

Jatkoa Rautulaisten  lehdessä 3/2003
ilmestyneeseen tarinaan,

jatkuu seuraavassa lehdessä.

Pikkujoulu Viipurissa
15.-16.11.2003Reitti I:

Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri
ilmoittautumiset Markulle

puh. 040 523 9645

Reitti II:
Helsinki-Viipuri

ilmoittautumiset Marjalle
puh. 040 577 8064
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Kannakselaisia leikkejä -sarja esittelee

Leikkilöis ei saa levätä
Rautulaisten lehdessä alkaa

uusi sarja, joka esittelee eri
lähteisiin nojautuen joitakin
rautulaisia ja kannakselaisia
leikkejä, joita leikittiin yhdes-
sä tai yksin. Jotkut niistä olisi-
vat varmasti käyttökelpoisia
vielä nykyisinkin leikittäviksi
esimerkiksi erilaisissa rautulai-
sissa tilaisuuksissa.

Pitkinä talvi-iltoina saattoi naapu-
rin tyttöjä ja poikia tulla johonkin
kylän taloon tovereitaan tapaamaan.
Siinä vähitellen pantiin pystyyn jo-
kin leikki, oltiin sokkosilla, paistisilla,
kaurasilla, laivasilla, panttisilla, lei-
kittiin kiven lykintää, lehmukseen
lähtöä, arvoituksen arvoittelua sekä
kilpailua sanalaskujen taitamisessa.

Sokkosilla olo oli suosittua pitki-
nä iltapuhteina. Sitä leikittiin niin, että
joku tytöistä tuli arpomisella sokoksi.
Hänelle sitoi joku pojista liinan sil-
mille ja otti takaapäin hartioista kiinni
ja saattoi tuvan perältä ovensuuhun
lukien: ”Soatan, soatan sokkoo ter-
vatynnyrin tekkoo.”

Seinän edessä hän kysyi: ”Mikä
tässä?” Vastaus: ”Ves‘kaivo”. ”Kel
täst vettä annetaa?” Vastaus: ”Isän-
näl, emännäl ja kahel pienel lapsel.”.
”Mitäs miul?” Vastaus: ”Sontoa la-
piallinen.”.

Saattaja jätti heti saatettavansa sa-
noen: ”Ota muita mustapäitä, älä
minnuu valkiapiätä” ja juoksi pois.
Sokko alkoi haroa ympäri tupaa ke-
net saisi kiinni ja toiset väistelivät
sinne tänne, joko hiljaa hiipien tai
naurun rähinässä hyppien, miten
milloinkin tilanne vaati. Kuka joutui
sokon käsiin, siitä tuli sokko, uusin
saattomenoin.

Kaurasilla eli kauransyöttö oli van-
ha kansainvälinen leikki, jossa yksi
leikkijöistä peittää kasvonsa joko toi-

sen leikkijän syliin tai hän voi myös
asettua silmät peitettynä penkin
eteen polvilleen pää penkkiä vasten.
Kädet olivat asetettuina taakse käm-
menet ylöspäin. Kun toiset leikkijät
löivät vuoron perään kämmeniin,
asianomaisen oli arvattava lyöjä. Ar-
vattu joutui vuorostaan peittämään
silmänsä ja taas jatkui arvuuttelu.

Edellä mainittuja leikkejä leikittiin
Raudun pirteissä jo lähes sataviisi-
kymmentä vuotta sitten, mutta myös
myöhemminkin.

Leikit saattoivat
päättyä hulinaan

Panttisilla oltaessa oli panttien lu-
nastustemppujen keksiminen vaikea
ja hassu tehtävä. “Se, jolla oli pantti,
kutsui jonkun viereensä istumaan ja
tämä kutsui seuraavan ja näin sytyi
pitkä jono. Ensimmäisestä alkaen oli
sitten syleiltävä seraavaa. Pantin lu-
nastamiseksi oli otettava kymmen-
penninen toisen suusta omalla suul-
la niin etteivät huulet koskettaneet
toisiaan.

Tehtiin pitkäsiltaa: tulitikku kulki
pitkässä jonossa suusta suuhun. Am-
muttiin jänistä; kaikki oli kyykyssä
jonossa, itse pantinhaltija oli jonon
päässä seisomassa ja tyrkkäsi jonon
kumoon.”

Yleensä huiskittiin tällaisissa lei-
keissä suurissa tuvissa. Joskus saat-
toi päättyä nämä säännölliset leikit
yleiseen hulinaan. Toisinaan ne päät-
tyivät tuvan kurkihirressä riippuvassa
nuorakiikussa hiljaiseen kiikkumi-
seen ja lauluun iltamyöhällä.

Laivasilla oli
näytelmäleikki

Laivasilla oli tuttu nimenomaan
Raudun kreikkalaiskatolisissa kylis-

sä. Se oli enemmän näytelmä kuin
leikki tai oikeammin näytelmäleikki.
Laiva rakennettiin siten, että leikki-
jät istutettiin lattialle jonoon sylik-
käin. Laivan rakentajina toimi usei-
ta miehiä ja työn valvojana oli lai-
van isäntä eli kippari. Jotta laivasta
olisi tullut luja, juntattii sitä vähän
väliä nostamalla istujia lähemmäksi
toisiaan. Vedenpitävyyttä koeteltiin
kaatamalla vettä istujien väliin. Jos
laiva vuoti, sitä täpittiin hakkaamal-
la kurikalla istujien viereen lattiaan.

Sitten laivaan asetettiin mastot, pe-
rimmäisen parin väliin pystyyn räp-
pänäpuu, keskelle leipälapio ja keu-
laan jokin muu käsiin osuva seiväs.
Huutaen ja hoilaten laskettiin laiva
vesille ja koetettiin osasiko se seilata.
Leikkijät taivuttivat nyt tahdissa ruu-
mistaan vuoroin oikealle ja vuoroin
vasemmalle, mutta kaikki istujat ei-
vät aluksi osanneetkaan. Kippari kii-
ruhti korvallistaan raapien mutkit-
televalle paikalle ja asiaa tutkittuaan
totesi, että laiva olikin joutunut jäi-
hin. Piti ruveta jäätä hakkaamaan.
Hän hakkasi seipäällä lattiaa ja vään-
teli istujain jalkoja, kunnes jää oli
poistettu ja laiva alkoi keinua sään-
nöllisesti. Mutta voitiinpa joskus kes-
kellä merta todeta, että laiva vuoti.
Nyt ei auttanut muu kuin panna
pumput käyntiin. Mies asettui kaha-
reisin seisomaan laivan päälle kädet
levällään. Yksi leikkijöistä painoi toi-
sesta kädesta, toinen toisesta, niin
että polvet notkuivat.

Vihdoin päästiin satamaan, jossa
alkoi lastin tarkastaminen ja kaupan
teko, missä nokkelat sanat ja haus-
kat vuorosanat sinkoilivat. Laivan
kippari kehui lastiaan: ”Tää on roi-
ma ropajammaa, näppärä näppilöil-
tää, nuori aamuin nousemaan...” Os-
tajat moittivat. ”Kyllä siinä leikissä
kuulivat kunniansa ne, jotka olivat
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käyttäytyneet huonosti tavalla taik-
ka toisella. Kyllä pilkkaa piisasi. Os-
tajat ostivat tavaran, kellä oli tarve
hyvää, kellä huonoa.” Kun kaupat
oli tehty, alkoi lastin purkaminen.
Muttei sekään sujunut käden kään-
teessä. Laivan ostajat tarttuivat istu-
jiin kiinni ja koettivat nostaa pys-
tyyn, mutta nämä puolestaan piti-
vät toisistaan lujasti vyötäisistä.
”Toist pittiit nii kovast kii, ku toist
kiskoit, jot tahtoit käet irti lähtee”,
muistelee eräskin laivassa mukana
ollut tätä leikkiä. Siinä huudettiin,
vedettiin ja hurrattiin. Lopulta istu-
jien kädet kuitenkin herpaantuivat
ja lasti saatiin puretuksi.

Reino Pekkanen

Lähteet:
Kotiseutu 1949 ja 1957

Raudun historia 1965
Virittäjä 1926

Teo Sorri teki kirjan
huutolaispojan elämästä

Teo Sorrin uusin kirja, Ossi-huutolaispoika ja veteraani, on kunni-
anosoitus suomalaiselle huutolaislapselle, miehelle, sotainvalidille, kun-
niakkaalle veteraanille, hänen elämälleen ja elämäntyölleen. Kirja ku-
vaa, että huutolaispojan elämä on ollut täyttä työtä. Oman lisänsä
huutolaislasten ja aikuisten ja monin tavoin vaivaisten ihmisten elon
kuvaukseen antavat lähdekirjallisuudesta lainatut ohjeet ja tiedot. Ne
todistavat osaltaan, mikä on ihmisen arvo ollut aikanaan ja mikä saat-
taa olla yhä.

Kapteeni evp., toimittaja-kirjailija Teo Sorri on juuriltaan vahvasti
karjalainen. Hänen isoäiti on Raudusta, isoisä Polvijärveltä, äiti Kuo-
lemajärveltä ja isä Liperistä. Nykyisellään Sorri toimii Oulun Karjala-
seuran puheenjohtajana.

Kirja on Sorrin seitsemäs ja se on omakustanne. Sitä voi tilata hin-
taan 18 euroa + postikulut suoraan tekijältä os. Koivikkotie 1 B 1,
90630 Oulu tai puh. (08) 377 997, 040 590 6072.

Intken serkukset kävivät Raasulissa
juuriaan ja pähkinäpensaita etsimässä

Kun isäni, Raudun Raasulissa
syntynyt Toivo Intke, kuoli
25.11.2002, ikävä nosti mielee-
ni isän kertomukset synnyin-
seudultaan, josta hän 16-vuo-
tiaana joutui sodan jaloista läh-
temään. Salmikosken Irman
muistopuhe isän hautajaisissa
herätti minun ja serkkujeni
keskuudessa ajatuksen, että
lähtisimme yhdessä katsomaan,
mistä Intken Sieppa, Annukka,
Maikki ja Toivo ovat maailmal-
le lähteneet.

Meistä suurin osa oli ensimmäistä
kertaa lähdössä Raasuliin, ja jotkut
jopa ensimmäistä kertaa koko Venä-
jän maalle. Onneksi aito Raasulin
tyttö, Irma Salmikoski (o.s. Raati-
kainen), lupautui meitä juurillemme

opastamaan. Matkan lähtöpäiväksi
sovittiin heinäkuun 11., jolloin isäni
olisi täyttänyt 80 vuotta. Loppujen
lopuksi meitä lähtijöitä löytyi 13.
Serkuksia oli seitsemän, lisäksi kaksi
miniää, yksi vävy, kaksi nykyistä
naapuria ja Irma sekä Liisa ja Ahti
Rouhiainen, jotka toimivat mat-
kamme järjestäjinä. Matkaan pää-
timme lähteä avoimin mielin ja va-
rautuneena siihen, ettei siellä naapu-
rissa kaikki asiat olisi välttämättä sa-
malla tavalla kuin mihin ”kot-Suo-
messa” olimme tottuneet.

Matka-aamu koitti hieman satei-
sena, mutta siinäkin näimme posi-
tiivisena sen, ettei ollut liian kuuma
istua autossa. Kaikki muut nousivat
bussiin Mäntyharjusta, minä ja mie-
heni liityimme seurueeseen Lappeen-
rannasta, ”Karjalan portilta”. Tulli-
muodollisuudet sujuivat sutjakasti

Nuijamaalla ja kohta olimmekin jo
Sorvalin Valinnassa ja Viipurissa,
josta matka jatkui Koivistolle. Siel-
lä joimme Toivo-isän 80-vuotispäi-
vän kunniaksi samppanjat.

Ilja Repinin kotimuseon kautta
ajelimme Terijoen Riviera –hotelliin
yöksi – ”Kannaksen poikien” tah-
dissa (kuten koko reissukin sujui).
Haikeina ihailimme Terijoen hiek-
koja ja ymmärsimme, miksi niistä
niin kaihoisasti puhuttiin ja laulet-
tiin. Paljon olisi siellä tehtävää mat-
kailijoiden viihtyvyyden lisäämisek-
si.

Hiljaista ihmettelyä
omalla pihamaalla

Seuraavana aamuna kävimme Te-
rijoen ortodoksisessa kirkossa sytyt-
tämässä tuohukset Sieppa-tädin,
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Toivo-isän ja Veikko-serkun muis-
toksi. Matka kohti Raasulia alkoi.
Siellä takapenkillä ”nuoriso-osastol-
la” hyräiltiin, että ”Raasuliin, Raasu-
liin, sinne Karjalan kannaksen mai-
semiin, missä balalaikan sävel illoin
surullisna soi, vanhan karjalaisen sil-
mät silloin kyyneltyä voi..”. Kaikki
jaksoivat seurata auton ikkunasta
maisemia, kukaan ei edes torkkunut.
Aurinkokin tuli esiin toivottamaan
meidät tervetulleiksi ”isiemme mail-
le”.

Ahtin turvallisessa kyydissä, Lii-
san kertoessa kannaksen historiaa ja
tarinoita saavuimme Raasuliin, jos-
sa Irma selosti meille tullit, palteet,
sen paljon puhutun luosan, Raati-
kaisen lähteen ja pähkinäpensaat ja
ne muut tärkeät paikat. Me ”Inget-
jeffit” jatkoimme kohti omaa paik-
kaamme Lailan ja Vuokon johdol-
la. Vanhan radan paikalla korkka-
simme samppanjapullot ja Fazerin
pähkinäsuklaat juuripaikkamme
kunniaksi.

Kun serkut tonkivat pähkinäpen-
saan juuria, katsoin velvollisuudek-

seni mennä selittämään datsansa pi-
hassa ihmettelevälle pietarilaiselle
Alexandr Kosareville keitä olim-
me. Hän muistikin isäni ja äitini edel-
liseltä käynniltä ja kutsui kohteliaasti
pihalleen. Vaihdettuamme kuulumi-
sia sekä osoitteita ja puhelinnume-
roita kiitimme Kosarevejä ystävälli-
syydestä ja jätimme juuripaikkamme
haikeina.

Olihan se meille mieliin painuva
kokemus, olla siinä paikalla, missä
Intken lapset olivat pienenä juosseet,
leikkineet ja  kepposiaan tehneet ja
mistä evakkotaipaleelleen lähteneet.
Suuntasimme hiljaisina kohti Liisan
ja Ahtin järjestämää retkilounasta.

Matkamuistoja
ei kyllä löytynyt

Lounaan jälkeen matka jatkui
Raudun kirkonkylään, jossa tutkai-
limme paikallista menoa ja meinin-
kiä. Karaoke oli ehtinyt jo sinnekin
ja saimme todistaa paikallisen ka-
raokekuninkaan kruunausta ja pal-
kitsemista kulttuuritalon portailla.

Etenkin ”pikku-Igorit” tuntuivat ole-
van innostuneita karaokelaulajia.
Turistipaikkana Rautua ei voine pi-
tää: matkamuistoja ei löytynyt – mitä
nyt Laila ja Jussi tutustuivat paikal-
lisiin apteekkeihin… Sitä alumiiniva-
tiakaan ei Anna-tädille tuliaisiksi löy-
tynyt.

Raudusta lähdimme Metsäpirtin
vehmaisiin maisemiin ja kohti Laa-
tokan aaltoja, jonne meistä rohkeim-
mat Irman johdolla uskaltautuivat.
Virkistyneinä jatkoimme kohti
Vuoksen rantaa ja Kiviniemeä. Op-
paamme Liisan kerrottua, että rautu-
laiset kävivät tavallisesti Kivinie-
messä kihloja ostamassa, katseem-
me kohdistuivat toiveikkaina Aulik-
seen ja Liisaansa, jotta josko sitä
päästäisiin kihlajaisia Losevossa
viettämään..

Porukalla suunnattiin Kiviniemen
koskea ihailemaan ja katsomaan,
kuinka uhkarohkeat koskimelojat
uhmasivat kosken pyörteitä taitavas-
ti. Päivällisen jälkeen tutustuimme
rantatavernoihin ja ihastelimme mai-
semaa. Kihlajaisia ei Kiviniemessä

Juuripaikalla Intken lasten jälkeläisiä ja Kosarevin perhettä, paikan uusia asukkaita.
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vietetty, Aulis ja Liisa päättivät, toi-
veistamme huolimatta, jatkaa yh-
teiseloaan ”varmoilla puheilla”, il-
man sormuksia.

Illanvietto jatkui klubilla karaokea
kuunnellen ja pääsivätpä Anki-serk-
ku ja Auliksen Liisa polkallekin naa-
puripöydän karaokekunkun kanssa.
Nautimme myös paikan emännän
turkkilaista, kuumassa hiekassa kei-
tettyä kahvia kyytipoikineen, ja hy-
vää oli.

Majapaikkaamme palatessamme
pohdimme Auliksen kanssa, että us-
kallettaisiinko käydä Irman ja Lai-
lan ikkunan alla laulamassa: “Irma
näytit mulle Raasulin, silloin täyttyi
harras toiveeni...”. Päätimme kui-
tenkin antaa ”vanhojen rouvien” le-
vätä seuraavan päivän kotimatkaa
varten.

Ahnaita hyökkääjiä
iski kimppuun

Kiviniemestä jatkoimme Äyräpää-
hän, jossa rohkeimmat naiset suun-
nistivat Vuoksen kylmiin aaltoihin,
ja muut vähemmän rohkeat matka-
laiset sinnikkäiden kauppamiesten ja
-naisten ”myymäläautoille” ja muil-
le kauppakojuille. Äyräpäästä läh-
dimme kuunnellen ”tippasilmässä”
Liisan kuuluisan taistelupaikan kun-
niaksi valitsemaa: ”Hymni soi holvis-
sa hiljaa, taakka jo laskettu on” –
kappaletta, kohti Salmenkaitaa ja
makkara- ja kahvitaukoa.

Vietimme pienen hiljaisen hetken:

Anki-serkku piti muistopuheen Veik-
ko-serkulle, joka ei toiveistaan huo-
limatta päässyt kanssamme mat-
kaan, koska kuoli tammikuussa vai-
kean sairauden murtamana.

Sirkan kanssa huomasimme, ettei
siellä ainakaan hyttyset olleet vielä
kuulleet sodan päättymisestä tai
hyökkäämättömyyssopimuksesta
mitään, koska kävivät niin armotto-
masti meidän kimppuumme, että
nautinto heinäsirkkojen sirityksen
kuuntelusta unohtui...Matka kohti
Viipuria alkoi ja ”Kannaksen poikia”
soi jälleen...

Viipurissa käytiin pellavakaupassa
ja kauppahallissa tuliaisostoksilla ja
jotenkin onnistuimme myös pääse-
mään kauppatorin agressiivisten le-
vy- ja videokauppiaiden ohitse Pyö-
reään torniin virkistäytymään. Sa-
lakkalahden rantaa pitkin kävelim-
me sitten Berry-baarin kautta Drush-
ban edessä odottavaan autoon ja
ajelimme Viipurin matkan päätteek-
si Monrepon kauniiseen, mutta niin
rempallaan olevaan muistojen puis-
toon. Ainakin viiden eri passintar-
kastuksen ja matkalaisten laskemi-
sen jälkeen pääsimme Nuijamaalle
ja kotimatka kohti Lappeenrantaa ja
Mäntyharjua alkoi.

Ensi vuonna
ehkä uudestaan

Näin hetken päästä matkaa ajatel-
len, tuntui haikealta ja liikuttavalta
nähdä ne paikat, joista olin isän ja

tätien kuullut puhuvan ja ”panna ne
kartalle” oikeisiin paikkoihin niiden
epämääräisten mielikuvien paikoil-
le, joihin ne tähän asti olin sijoitellut.
Jotenkin aika tuntui siellä Kannak-
sella pysähtyneen: naapuri ei ollut
paljon näiden vuosikymmenien ai-
kana paikkoja kunnostanut eikä uut-
ta juurikaan rakentanut. Siksi kai
talorötisköjen vieressä olleet, hyvin
kitketyt kasvimaat erottuivat maise-
masta niin selvästi. Kannaksen yllä
tuntui leijuvan ikään kuin surumie-
lisyyden ja unohduksen harmaa
”huntu”. Väkisinkin mieliin nousi
kysymys, kuinka siellä asiat olisivat,
jos se vielä olisi meidän…?

Kiitokset Irmalle, joka sai meidät
liikkeelle ja  Liisalle ja Ahtille kii-
tokset mukavan letkeän reissun jär-
jestelyistä. Kokemuksesta kävivät
muun muassa majoituksen taso, au-
ton kolhiminen. Ne olivat vain epi-
sodeja muuten mukavan matkan
mausteina.

Sirkka-serkku mainitsi tässä taan-
noin matkaa muistellessamme, että
”eiköhän me serkut tehdä tästä pe-
rinne”, joten kukapa tietää – ehkä
ensi vuonna on edessä uusi reissu
etelä- ja pohjois-savolaisten serkku-
jen karjalaisuuden vahvistamiseksi?
Minulla itsellänihän on se etu, että
asun Lappeenrannassa, olen töissä
Karjalan kulman -talossa, Karjala
kaupan naapurissa, ja lisäksi työto-
verinikin ovat juuriltaan karjalaisia.

Helena Ahtiainen

Mäkrän koulupiiritapaamista eli
kihuja vietettiin 3. elokuuta Pieksä-
mäellä noin kolmenkymmenen kihu-
ajan kesken. Hienoa oli huomata,
että mukana oli taas pari uuttakin
kihuvierasta.

Alkajaisiksi kaikui Karjalaisten
laulu komeasti Poleenin kahvilassa.
Ja kukapa ei yhtyisi allekirjoittaneen

Entinen Rautu –kirjasta lukemiin sa-
noihin: ”Mäkrän kylä oli luontonsa
puolesta pitäjän kauneimpia. Järvet,
lammet ja ojat hyvine uinti- ja kalas-
tuspaikkoineen antoivat kylälle oman
viehätyksensä. Eri suuntiin johtavat
tasaiset maantiet vaihtelevine maas-
toineen tarjosivat matkamiehelle
nähtävyyksiään… (s. 295).

Parituntinen kului mukavasti ke-
vään matkaa muistellen ja uutta
suunnitellen. Viime kevään Krons-
tadissa käyntiin olivat kaikki tyyty-
väisiä ja sinne oltiin valmiita lähte-
mään vaikka uudelleen. Ensi kevää-
nä toukokuun lopulla tehtävään mat-
kaan liitettäneen Raudun ja Mäkrän
lisäksi Käkisalmi ja Valamo. Tar-

Mäkrän kihuihin löytyi taas uusia tulijoita
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kempia tietoja matkasta voi kysellä
keväällä Elmalta.

Tänäkin vuonna oli monta kihu-
vierasta kohdannut suru-uutinen lä-
heisen mäkräläisen poismenosta.
Heitä olivat Taimi Hälvä, Väinö
Pekkanen, Aili Melano, Roosa
Kohvakka, Hilda Mökkönen ja
Armas Pusa. Toivo Pusan tytär
esitti setänsä Armas Pusan ja kaik-
kien poisnukkuneiden muistoksi pari
runoa.

Hymni soi holvissa hiljaa,
tummana kaipuuta soi.
Aika on korjannut viljaa,
sarka jo kynnetty on.
Viimeinen katse yli tuoksuvan viljan:
talo, metsä, pellot - nuo tutut.
Omin käsin rakennettu, raivattu.
Kaikki vaiti.
Syksyn aurinko värittää
kostean posken.
On hyvästijätön aika.

Yksi toisensa jälkeen menevät pois he,
joita rakastit – palaamattomiin.
Ja multa kuivuu kummulla
siemenen ja vainajan koti.
Ja nurmi nousee
ja tuuli hyväilee hellästi
nurmen nukkaa, nurmitukkaa,
hellemmin kuin kukaan elämässä.

Miksi itkisin?
Ethän sinäkään enää.

Saijajoen sillalla vangit
pyysivät “pirunoita”

Terveisiä elokuun lopun Mäkrän matkalta. Innostuimme Ihalaisen
Alvar, Ihalaisen Voitto, Väisäsen Elli ystävineen ja minä lähtemään
pikkuporukalla päivän reissulle. Mennessä pysähdyimme Viipurissa
tuliaisten ostoon ja jatkoimme Valkjärven kautta Mäkrälle.

Alvar oli usein kertonut vankileirin paikoista, kuinka venäläisvangit
pyysivät ”pirunoita” ja Saijanjoen yli johtavasta sillasta, jota kautta
pääsi Petäjärvelle. Niinpä kuljettajamme pysäytti matkailuauton
Siessillan kohdille ja lähdimme kulkemaan parisen kilometrin matkan
metsään. Venäläisiä sienestäjiä oli joka puolella ja sato näytti tänä
vuonna hyvältä myös sillä puolella rajaa.

Vankileirin paikan löysimme, ja Alvar jatkoi sitkeästi viimeisenkin
polun loputtua umpimetsään ja löysi myös paikan, jossa silta oli ollut.
Valitettavasti tältä patikkamatkalta palattuamme alkoi sataa kaatamalla,
joten Mäkrän tarkempi tutkinta jäi odottamaan seuraavaa reissua.
Ajelimmekin Rautuun, jossa kävimme katsomassa hautausmaan muis-
tomerkkiä, ja sitten Kiviniemen kautta rajalle. Mukava oli matka näin
pikkuporukassakin!

Sirpa Tereska

Mäkrän kihuväkeä 2003.

Miksi pelkäisin?
Sinunhan on hyvä..
Ja sama tuuli hellästi otsallani
ja sinun nurmihiuksissasi –
hellemmin kuin koskaan elämässä.

(Maaria Leinonen)

Parituntinen kului nopeasti ja yh-
teiskuvan jälkeen kihuvieraat ha-
jaantuivat tahoilleen. Ensi kesänä
taas tavataan.

Sirpa Tereska
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Näin unta kerran --- kerronko sen?
Miten unessani olin onnellinen.
Mun eteeni aukesi Karjalan maa

sain siellä nyt vapaasti vaeltaa.
Juoksin piennarta --- polkuja kuljin
jokainen kohdan unissanikin tunsin.
Siellä hiljaisuus vallitsi kaiken yllä.
Oli juhlavaa olla kävelyllä.

--- Talot kaikki olivat palaneet.
--- Pellotkin metsiksi kasvaneet.

Kun tavoitin kotini pihamaan
en tuntenut sitä ollenkaan.

Oli poissa rakas porraspuu
sekä myös kaikki muu.

Ei kulkenut polkua poikki pihamaan.
Ei ollut taloa --- rauniot vaan.

RUNONURKKA

Ei juossut Hallimme iloisesti vastaan,
ei vanhemmat tervehtineet saapuvaa lastaan.
En kotilieden lämpöä tuntenut lain.
Olin onnellinen kun tätäkin katsella sain.
Mä istahdin kivelle raunion viereen.
Silloin tulvivat muistot mennehet mieleen.
Elin ajat tuo lapsuuden uudestaan.
Ajat --- joihin vain muistoissa palata saan.
Viivyin kauan mä varmaan retkelläin.
Sellainen oli Karjala, jonka unissa näin.
Unet kaikkoo meiltä kerran
muistoihin jää niistä jonkin verran.

--- Oli rauniot kauniit,
     ma muistan sen

ne oli peitossa punaisten horsmien.
Ulla Anneli Paju

Unikuva

Rakkaus Tokkariin elää Turengissa
Tokkarin kylä ei ollut tosiaankaan

Raudun suurimpia, mutta rakkautta
synnyinpaikoille ja kotiseutuharras-
tusta on tokkarilaisilla riittänyt muil-
lekin jakaa. Hyvää näyttöä siitä oli-
vat ihan viimeksi “Tokkarin kihut”
kesän huipennukseksi 13. elokuuta
Turengissa.

Meeri Virtanen tarjoili valmista-
maansa rautulaista perinneruokaa.
Vesi herahti kielelle ja nostalginen
kyynel silmäkulmaan sellaiselle, joka
aikoihin ei ole voinut herkutella näin
sitten lapsuusaikojen.

Valokuvat ja sukutarinat johdatti-
vat Falckien ja Kindtien juurille.
Niiltä elämän lähtökohdilta vaellus
on kulkenut niin Joroisten kuin Rii-
himäen kautta nykyisille asuinsijoille.
Janakkalan keskiaikaisen kirkon jäl-
keen pysähdyttiin Pyhän Laurin läh-
teelle. Sen syvälle ulottuvasta kirk-
kaudesta kuvastavia poutapilviä ha-

vannoivat tässä Hannut Tuomimaa
(keskellä) ja Salo, oppaanaan kut-
sujen emäntä itse. Hänen urheilulli-
nen perheensä (Markku, Tarja,
Jarmo ja Riitta) on monella tapaa

mukana turenkilaisissa harrastus- ja
luottamustoimissa, kuntaa ja seura-
kuntaa myöten, suvun karjalaisia
juuria unohtamatta, Raudussa ja ni-
menomaan Tokkarissa.

Meeri Virtanen, Hannu Tuomimaa ja Hannu Salo.

Kuva: Simo O. Salo
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Raudun Huhdin (Sirkiänsaari,
Huhti, Korlee) koulupiiriläiset ko-
koontuivat heinäkuun toisena lauan-
taina Leivonmäellä ravintola Fisher-
manissa. Kutsua oli noudattanut 66
entistä koululaista tai heidän jälki-
kasvuaan. Sirkiänsaaren koulun en-

tisiä oppilaita, jotka olivat koulua
käyneet, oli paikalla 26.

Tapaamisen paras anti oli nytkin
yhdessäolo, kuulumisten vaihto ja
miksei myöskin lörpöttely. Nautim-
me ravintolan antimia, ruokaa, kah-
via ja joku otti myös vähän teräviä.

Virallista ohjelmaa ei ollut, allekir-
joittanut haali ohjelman paikalla ko-
koon ja hoiti myöskin kuuluttami-
sen. Ohjelma koostui yhteislauluista,
runoista, lauluryhmän esityksestä.
Ohjelmassa oli myöskin lyhyt muis-
telu eri kyliltä. Sulo Kiuru muisteli
Sirkiänsaarta, Maija Tiusanen, o.s.
Haukka, Huhtia ja Irma Suhonen,
o.s. Paukku Korleeta.

Seuraavan kerran
heinäkuussa 2005

Koulupiiritapaamisia on ollut vuo-
desta 1991 alkaen joka toinen kesä
etupäässä Pieksämäellä. Vuonna
2001 kokoonnuimme Sirkiänsaaren
Valkjärven rannalla ja meitä oli siel-

Sirkiänsaaren koulupiiriläiset tapasivat
ilman virallista ohjelmaa - ja mukavaa oli

lä vieraskirjan mukaan yhtä vaille
sata.

Seuraava tapaaminen on Leivon-
mäellä heinäkuun toisena lauantai-
na vuonna 2005. Tarkempi paikka
ilmoitetaan myöhemmin.

Heimo Kiuru

Sirkiänsaaren koulun entisiä oppilaita koolla Leivonmäellä 2003.

Sulo Kiuru Maija Tiusanen
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Haukat ja Kiurut sovussa  Leivonmäellä
Sirkiänsaaren koulupiirijuhla jäl-

keen oli Huhdin Haukkojen ja Sir-
kiänsaaren Kiurujen lähisuvun tu-
tustumistapaaminen Lyyli Turusen,
o.s. Haukan kodissa Leivonmäellä.
Lyyli oli laittanut karjalaisen perin-
neruokapöydän.

Laina Kauppinen (o.s. Haukka), Raimo Kiuru (Sulon poika) ja Antti
Kiuru (Heimon poika) tökkimispadan äärellä.

Huurteisen alkusnapsin jälkeen oli
tarjolla lohisalaatit, sienisalaatit, kar-
jalanpiiraat ym.t perinneherkut. Pai-
kallista perinnettä edusti aito Joutsan
sahti. Viinit olivat emännän oman
puutarhan tuotteista jalostettuja.
Kaiken huipentumana oli “peruna-

kakkarat” ja tökkiminen, läskiuuni-
paisti, joka oli suosittu ruoka loppu-
illasta kaikkien paikalla olleiden mie-
lestä.

Ilta kului rattoisasti tarinoiden,
pienten vitsien, huumorin, mutta en-
nen kaikkea yhdessä olon merkeis-
sä. Vaikka olimme Raudussa käy-
neet samaa koulua, ja kotien väli-
matka oli muutama kilometri, emme
kunnolla tunteneet toisiamme, joten
tutustuminen oli tarpeen. Kaiken
kaikkiaan tapaaminen oli erinomai-
sesti onnistunut.

H.K.

Lähestulkoon kaikkien itseään ar-
vossa pitävien lehtien ruokasivuilla
on kuluneen kesän aikana ollut esil-
lä Mangoldi eli lehtijuurikas. Sitä vas-
toin samaan sukuun kuuluva kotoi-
nen punajuuri on autuaasti unohdet-
tu.

Punajuuren käyttö yleistyi Karja-
lassa 1900-luvun alussa eli reilut sata

LIITAN IÄRELTÄ

vuotta sitten, silti tuntuu aiheellisel-
ta muistuttaa että punajuuresta saa
aikaan paljon muutakin kuin etikka-
säilykkeitä. Keitetyt punajuuret on
kätevintä pakastaa raasteena, kuuti-
oina tai soseena, jolloin niitä voi no-
peasti ja vaivattomasti lisätä ruokiin.
Esimerkiksi tavallinen jauheliha-
kastike saa uutta piristystä kun sii-

hen lisätään punajuurisuikaleita. No-
pea punajuurisosekeitto syntyy kun
jauheesta sekoitettavaan kukkakaali-
tai parsakeittoon lisätään soseutettua
punajuurta.

Punajuurilaatikko
1 dl rikottuja ohrasuurimoita
2 dl vettä
2-3 raakaa punajuurta
1 sipuli
2 kananmunaa
3 dl maitoa
2 tl suolaa
yrttimausteita maun mukaan

Keitä ohrasuurimot vedessä puo-
likypsiksi. Raasta kuoritut puna-
juuret sekä pilko sipuli, Sekoita ka-

Kotoisesta punajuuresta saa
muutakin kuin säilykettä
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nanmuna maito ja suola keskenään.
Yhdistä kaikki aineet. Kaada seos
voideltuun uunivuokaan ja paista
200 c n. 45 min.

Punajuuripihvit
3-4 keitettyä punajuurta
2 kananmunaa
1 dl korppujauhoja
1 tl suolaa
½ tl sitruunapippuria
voita tai margariinia paistamiseen

Kuori punajuuret ja leikkaa ne n.
1 cm paksuisiksi viipaleiksi. Kieritte-
le pihvit munassa ja korppujauhos-
sa. Paista ne rasvassa paistinpannus-
sa, mausta paiston jälkeen. Punajuu-
ripihveille saat mukavan lisäkkeen
sulatejuustosta esim. koskenlaski-

jasta. Leikkaa sulatejuusto saman
paksuisiksi viipaleiksi kuin punajuu-
retkin. Kasta juustoviipaleet jäljelle
jääneessä munaseoksessa ja korppu-
jauhoissa. paista rasvassa pannulla
miedolla lämmöllä kullan ruskeiksi.
Asettele tarjolle punajuuripihvien
päälle. Koristele tuoreilla yrteillä.

Punajuurikastike
Lihan, kalan tai
kasvisten lisäkkeeksi

3 dl kypsiä punajuurikuutioita
1 dl kypsiä palsternakkakuutioita
1 dl kermaa
½ dl raejuustoa
1 rkl punaista paprikaa kuutioina
tilliä, ruohosipulia, suolaa
Sekoita aineet kerman sekaan.

Punajuurisilakat
500 g silakkafileitä
2 dl punajuurisuikaleita
1 dl purjoviipaleita
2,5 dl ruokakermaa
1 rkl sinappia
mustapippuria
2 tl suolaa

Lado silakkafileet voideltuun uu-
nivuokaan ja mausta ne suolalla ja
pippurilla. Peitä silakka fileet kes-
kenään sekoitetuilla purjolla ja puna-
juurisuikaleilla. Kaada viimeisenä
vuokaan kerma johon on lisätty si-
nappi. Paista n. 50 min. 180 c.

Mukavia kokkaushetkiä
toivoopi

Liisa

Siirtokarjalaisuus - pakolaisuutta
aina kolmanteen polveen?

Ajankuvia maailmalta vuosi-
tuhannen vaihteen tienoilta. Kuvia
lehdissä ja televisiossa pakolaisista
vähine tavaranyssäköineen Balkanil-
la, Afganistanissa, Lähi-Idässä, Af-
rikassa. Pelkoa ja ahdistusta kuvas-
tavia kasvoja. Tulevaisuus kadoksis-
sa ja toivo vähissä. Nämä ihmiskoh-
talot tulevat maailman tietoisuuteen
paljolti nykyaikaisen tiedonvälityk-
sen ansiosta. Saavatko he maailmal-
ta juuri muuta kuin myötätuntoa, on
jo vaikeampi kysymys.

Ajankuvia vuoden 1939 myöhäis-
syksyltä Suomesta. Pelkoa ja ahdis-
tusta tuntevia Karjalan evakkojouk-
koja vähine tavaranyssäköineen
maanteillä ja rautatieasemilla. Tule-
vaisuus kadoksissa ja toivo vähissä.
Ei ylikansallisten tv-yhtiöiden kuvaa-
jia paikalla. Kenties vain jokunen
satunnaiskuvaaja. Mitä nämä pako-
laiset ovat myöhemmin saaneet ja
mikä on ollut heidän kohtalonsa?

Mitä ovat heidän jälkeläisensä ko-
keneet ja saaneet?

Tämän lehden lukijat tietävät, mitä
siirtokarjalaiset ovat kokeneet ja mil-
laisia ihmiskohtaloita heillä on ollut.
Saattaa olla paikallaan avata harvem-
min käsitelty näkökulma siirtokarja-
laisuuteen: miten tämä pakolaisuus
on vaikuttanut myös heidän jälke-
läisiinsä. Onko heillä pakolaisuuden
identiteetti edelleen, vaikkapa syvällä
persoonassa, ja miten se on heihin
vaikuttanut?

1950- ja 1960-luvuilla puhuttiin
paljon sellaista, että karjalaiset (siis
tässä siirtolaiset) ovat mukautuvaa
ja yritteliästä väkeä, joilla on ”ilo pin-
nas vaik syvän märkänis”. Siis nyky-
termillä karjalaiset olisivat selviytyjä-
tyyppejä.

Rohkenen väittää, että tuollaiset
luonnehdinnat ovat olleet vain puoli-
totuuksia. Mielialan rohkaisemiseksi
ja itsetunnon pönkittämiseksi ne

ovat olleet paikallaan, mutta niin mo-
nen kohdalla totuus on ollut peräti
toisenlainen. Tai ainakin asialla on
ollut toinenkin puoli. Eivät kai kar-
jalaiset ihmisiä kummempia ole ol-
leet eivätkä ole.

Perhealbumeissa ja vanhois-
sa muistelmissa tietenkin kuva-
taan elämän parempaa puolta, mut-
ta harvemmin köyhyyttä, väsymys-
tä, epätoivoa, inhimillisiä ristiriitoja,
juurettomuutta ja ennakkoluuloja.
Eiköhän siirtokarjalaiset ole näitä
elämän puolia joutuneet kokemaan
keskimäärin enemmän kuin aurin-
gon paistetta. Siitäkin huolimatta,
että ulkopuolisen silmin uusia elä-
misen ehtoja on voitu rakentaa nä-
ennäisen hyvinkin.

Tämä ei ole voinut olla vaikutta-
matta myös heidän lapsiinsa. Lien-
enkö kovin väärässä, jos väitän, että
monet pahat asiat ovat hyvinkin
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usein siirtyneet myös lasten taakoik-
si, vaikka sitä ei ole ääneen voitu
lausuakaan. Psykologiassakin vasta
viime aikoina on alettu todella ym-
märtää käsittelemättömien ongelmi-
en haitallinen vaikutus ihmiseen.

Voidaan tietenkin sanoa, että kun
sodasta on kulunut pitkälti yli puoli
vuosisataa, niin eiköhän aika ole jo
tasoittanut jäljet. Siirtokarjalaisten
lasten lapset elävät jo miehuuttaan
ja naiseuttaan. Aika on tasoittanut
paljon, mutta ei läheskään kaikkea.

Otan esimerkin itsestäni. Olen
Raudun siirtolaisten ensimmäisen
polven jälkeläinen, joka on synty-
nyt nykyisten rajojen sisällä pian so-
dan jälkeen. Alan lähestyä hiljalleen
60 vuoden ikää. Minulle on käynyt
hyvin. Olen voinut käydä kouluja
aina akateemisia arvoasteita myö-
den. Työelämässä olen menestynyt
enemmän kuin koskaan olisin voi-
nut uneksia pikkupoikana. Terveyt-
täkin on ollut ja myös maallista
omaisuutta sen verran mitä olen tar-
vinnut.

Eikö siis kaikki ole hyvin? Puut-
tuuko vielä jotain? Eipä kai. Mutta
ehkä sittenkin jotain, jota on vaikea
määritellä, mutta jonka vanhempa-
na rohkeaa tunnustaa. Sen ilmenty-
mänä nousee esiin vaikkapa kaipa-

usta siitä, että vähäkin suku on rie-
kaleina siellä sun täällä, ettei ole van-
hoja vuosilukuja tangon päässä koti-
talon katolla, ettei ole kertomuksia
esivanhemmista muotiin tulleissa ky-
läkirjoissa, ettei ole edes sukuhauto-
ja. Sen sijaan on aina ollut lähtemi-
sen tunne ja pakko. Pois, pois, tän-
ne et voi jäädä, muutoin tuhoudut.
On muututtava ja muutettava.

Tämäntapaiset mielenliik-
keet ovat tietenkin pintatuntemuk-
sia ja vanhenevan ihmisen nostal-
giaakin kenties, mutta varmasti myös
seurausta kaikesta koetusta. Eivät-
kä nämä tunteet haihdu minnekään.
Kansantajuisen psykologian kielellä
niitä voidaan kutsua ”syväjäädyte-
tyiksi tunteiksi”, jotka pulpahtavat
esiin aina tuoreina. Edelleen psyko-
logian oppien perusteella tiedetään,
että tämäntyyppiset ketjut eivät he-
vin katkea, vaan jatkuvat vielä mo-
nimutkaisina vaikutuksina seuraa-
viinkin polviin. Me kannamme yhä
vanhempiemme kuormia.

Näiden tuntemusten kanssa voi
kyllä hyvin elää. Tulee vain ajatel-
leeksi, mikä merkitys tällä kaikella
on ollut yksilö- tai jopa yhteisötasol-
lakin. Voidaan tietenkin sanoa, että
aineellisen yrittämisen pakko on an-

tanut paljon hyvääkin, mutta aineel-
linen puoli on vain elämän yksi puoli.
Onko seurauksena ollut myös vie-
raantuminen ja muukalaisuuden tun-
ne, eräänlainen pessimismi, epävar-
muus ja arkuus? Se, jota myös suo-
malaisuuden pohjavireeksi sanotaan.
Vai onko se erityisesti karjalaisuu-
den pohjavirettä?

Karjalaisuus ei ollut kovinkaan
korkeassa kurssissa varsinkaan
1970-luvulla. Taisi ajan henki men-
nä usein siihen tyyliin, että karjalai-
suus oli samalla isänmaallisuutta.
Isänmaallisuus oli taas sapelinkalis-
telua. Ja sapelinkalistelu selvästikin
neuvostovastaisuutta. Vai mitä sa-
notte te sen ajan kulttuuriradikaalit
ja radion ”juonnettujen musiikkioh-
jelmien” vetäjät?

Nyt kun ajat ovat muuttuneet, oli-
si varmaan mielenkiintoista avata
keskustelu ja vaikkapa tieteellisen
tutkimuksen sarkaakin sille, miten
siirtokarjalaisuuden luoma pakolais-
identiteetti vaikuttaa yhä keskuudes-
samme.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Rautulainen toisessa polvessa

Pikkujouluristeily Tallinnaan
 25.-26.11.2003

Risteilyhinnat alkaen 22-49 euroa per henkilö ja kuljetuksen kanssa
39-64 euroa per henkilö hyttiluokasta riippuen.

Liittymäkuljetuksia eri puolilta Suomea.

Risteilyn hintaan sisältyy:
- Karjalainen pikkujoulu ohjelmineen (“puuropuheen” pitää Aapo Vilhunen,
vauhdin takaa Werner Bros., juontajana Heikki Hietamies...ym.ta)
- Kuohuviini
- Risteilyohjelma laivalla
- Bussikuljetus Helsinkiin ja takaisin
- Risteilymatka valitussa hyttiluokassa

Aikataulu: m/s Romantika lähtee Helsingistä 25.11. klo 18.45 Tallinnaan
ja maihin pääsee seuraavana aamuna klo 8.00. Paluulähtö 26.11. klo
13.30 Tallinnasta ja laiva on Helsingissä klo 17.00.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Karjala-lehdestä
puh. (05) 5414 600. 5414 631 / Tuula Maunula
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Syksyn saapuessa
“Syystuuli puhaltaa, vie ke-

sän muistot mukanaan,” laule-
lee tangoprinssi levyllään. Ke-
sän muistot Karjalasta siivittä-
vät kuitenkin muita Karjalan
matkaajia yli pitkän tulevan tal-
ven. Sadat rautulaiset ystävineen

maisun Helsingissä eduskuntatalon portailla sekä Ve-
näjän lähetystön lähellä esittäen toiveita neuvottelui-
den aloittamiseksi kohti kokonaista Suomea.

Karjala kiinnostaa satojatuhansia käy ilmi myös Suo-
men Kuvalehdessä olleesta Taloustutkimuksen selvi-
tyksestä: Jos Suomi saisi Neuvostoliiton aikanaan
anastaman Karjalan takaisin, noin 400 000 yli 15-
vuotiasta suomalaista olisi valmis muuttamaan palau-
tettavalle alueelle. Vaikka valtaosa haastatelluista ei
halunnut jättää nykyistä asuinpaikkaansa, tulos mer-
kitsee, että Karjalan asukasluku olisi mahdollista nos-
taa suhteellisen helposti sotaa edeltäneelle tasolle. Vain
runsaalla kolmasosalla lähtijöistä on ennestään suku-
siteitä Karjalaan, joten ei-karjalaisperäisten väestön
keskuudestakin löytyy yli 200 000 potentiaalista
uudisasukasta.

Väestön ikärakenteesta ei tulisi palautettavalla alu-
eella ongelmaa, sillä lähtöhaluja on eniten nuorilla.
Tulevien karjalaisten sukupuolijakauma on sen sijaan
vaarassa vinoutua melkoisesti, sillä näillä näkymin
kaksi kolmasosaa muuttajista olisi miehiä. Kyselyssä
haastateltiin puhelimitse 501 satunnaisotannalla valit-
tua 15-74 -vuotiasta suomalaista. Tuloksen virhemar-
ginaali on 95:n prosentin luotettavuustasolla kolme
prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.

Koska Vanhanen näyttää kuuluvan samaan katego-
riaan kuin Koivisto-Lipponen, siis tyhjät pöntöt koli-
sevat eniten, mietin, mitä pitäisi tehdä tai tapahtua,
että Karjala kiinnostaa myös Suomen poliittista joh-
toa. Itse vastaan: “En tiedä, sainko Bonusta, jatke-
taan!”

 Markku
p.s. Nöyrimmät kiitokseni Helsingin Rautuseuralle

Kihujuhlilla tulleesta yllättävästä huomiosta.

kokivat jälleen viime kesän matkoillaan Karjalasta saa-
vansa voimavaroja uudelleen ja yhä uudelleen.

Karjalassa asuvan venäläisväestön kiinnostus entis-
tä historiaa kohtaan tuntuu myös olevan selvästi ha-
vaittavissa. Rautuunkin on perustettu pieni Raudun
historiasta kertova osasto, ja sangen mielenkiintoinen
oli päivä, jolloin eräs venäläinen poika halusi viedä
minut sinne ja esitteli minulle Vehmaisista puretusta
talosta löytämäänsä päiväkirjaa. Kirja oli Albert Pula-
kan päiväkirja vuodelta 1919.

Syystuuli tuntuu puhaltavan myös Karjalaisten nis-
kaan ulkopolitiikan saralla. Vallan vaihduttua Moosek-
sen aikakaudelta Jäätteenmäen kaudelle, ei Karjala
ehtinyt vielä kuin vilahdella ohimennen viileän pohja-
laisesti. Mutta kun huipulla tuulee, ainakin osa karja-
laisista liputti. Saatiinhan maahan karjalaisjuurinen
pääministeri, mutta kuinkas sitten kävikään.

Joko hän valehteli tai sitten kuten useimmat poliiti-
kot hänkään ei tunne oman maansa kansalaisten toi-
veita kun toimittajan kysyessä Karjalan palautuksesta
pääministeri totesi: “Karjalan palauttaminen ei ole toi-
veissa.” Surullista ja säälittävää sikäli, että samaan ai-
kaan lähes kaksisataa suomalaista suoritti mielenil-

Tapahtui Raudussa. Oli kesä
2003. Vastapäätä istui kesänhehkeä
pariskunta. Mikkelistä. Olivat olleet
rouvan kotikylällä, Korleilla, niin
kuin oikeasti sanotaan. Mikä heidät
saa matkalle, vuodesta toiseen?
Rouva sen kertoi, eloisasti, tarkasti,
ilostellen, niin kuin se karjalaiselta
käy. Hänellä oli oma Rautunsa jo
pienestä tytöstä. Siinä missä jolle-
kin unta houkuttelemaan luettiin

iltasatua tai hyräiltiin nukkumalaulua
hänen äitinsä keksi muistella elämää
lapsuutensa ja nuoruutensa Korleilla.
Sehän olikin ehtymätön aarrearkku
täynnä arkisia ja pyhäisiä askareita
ja vaalittuja perinteitä vuoden ja vuo-
denaikojan kierrossa, isojen ja pien-
ten sattumusten kekkereissä.

- Äiti, kerro taas, tyttö muisti pyy-
tää.

Ja äiti kertoi. Viisas äiti siirsi hen-

genperintöä uuteen sukupolveen,
lapselleen. Kulttuuriteoltahan se tun-
tuu. Siinä missä joku tuntee kaiken
Muumilaaksosta tai Roope-sedän
Ankkalinnasta, jollakin on Rautu si-
säisesti omanaan, suvun ja kotiky-
län ainutkertainen tosielämä Korliel-
la, Metsäpirttiä myöten. Ja sitä mu-
kaa on omaa näköalaa ihmisen vael-
luksen täällä sekä rakkaus äidin syn-
tymäseutuun, elämän voimanlähtee-

Äidin Karjala oli ehtymätön aarrearkku
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nä.

Tapahtui 2002. Kerrottiin yhtei-
seen muistamiseen Rautua Raudun
jälkeen, uusilla asuinsijoilla. Siirto-
karjalaiset Joroisissa -kirja on hyvin
toimitettu kokoelma ensikäden läh-
teitä, kirjeitä, kirjoitelmia, asiakirjo-
ja, katsauksia, haastatteluja, puheen-
vuoroja, henkilöluonnehdintoja,
sukupuita, elämäntyön lähikuvauk-
sia ja rohkaisevia, todenmakuisia sel-
viytymistarinoita.

Teos on kertomus rautulaisista en-
nen muuta siksi, että juuri heitä Jo-
roisiin muuttaneista siirtokarjalaisista
oli ylivertainen valtaosa. Toimeli-
aisuudellaan ja sopeutumiskyvyllään
rautulaiset olivat pian mukana täy-
sillä paikallisessa elämässä. Lähtö-
kohdissaan kolmikerroksinen yhteis-
kunta oli tullut muutoksen aikaan,
luonnikkaasti, muun kehityksen
myötä.

Hupaiselta anekdootilta siksi kuu-
lostaa tämä lyhyeltä etäisyydeltä: -
Kun siirtokarjalaisen syntyperän
omaava Armas Komi, teoksen kä-
sikirjoittaja, 1979 valittiin kunnan-
hallituksen puheenjohtajaksi, jorois-
lainen kartanonrouva hämmentyi ih-
mettelemään: “Miten ne voivat va-
lita tuollaiseen tehtävään karjalaisen
pojan, kun te karjalaiset sinuttelette
kaikkia ihmisiä ja teitittelette leh-
miä?” Kuitenkin jakautuminen siir-
tolaisiin ja paikallisiin oli kadonnut
ihmisten puheista jo 1960-luvun al-
kupuolella. Yhtenäisyyden ehey-
destä kertoo vaikkapa eduskunta-
vaalien tulos 1991. Kun Joroinen sai
oman kansanedustajan 30:n vuoden
tauon jälkeen sama siirtokarjalaisen
syntyperän omaava keräsi yli puo-
len-toistatuhatta ääntä joroislaisilta
äänestäjiltä.

Luottamuksen merkitys kul-
kee johtoaiheena kaikessa, nyt Matti
Partasen kirjeistä lopulta vuotta
1939 aina viimeisimpiin puheenvuo-
roihin vuosituhannen vaihteessa.
Elämä on annettu elettäväksi. Sii-
hen ilolla tai hammastakin purren
suostuessaan ihminen täyttää kutsu-
mustaan Luojalta saamallaan tontil-
la, oman aikansa verran. Rakkaus
on kuin Jumalan valtakunta: teidän
keskellänne, sisäisesti teissä.

Pyhäinpäivä antaa tilaa kiitollisuu-
delle, muistamisenkin kautta.

- Merkki siitä, ettette ole menettä-
nyt sieluanne, sanottiin syksyn kor-
valla YK:n pääsihteerille.

Kyynel oli vierähtänyt silmäkul-
masta, kun mies kertoi tunnoistaan
läheisimmän työtoverinsa menetet-
tyään. Hänen pyynnöstään tämä oli
lähtenyt vaaranalaiseen Bagdadiin.

- Meidän on nyt tehtävä osuutem-
me hänenkin puolestamme. Sen olen
hänelle kuin velkaa.

Minkä verran samaa asennoitu-
mista on sodanjälkeisten rautulaisten
elämänkertojen taustalla, yrittämi-
sen, itsensä likoonpanemisen ja sel-
viytymisen salaisuutena? Missä mää-
rin menestyksen takana on ollut me-
netys, usein sodanaikainen, kipeä,
yksityinen ja yhteinen? Siitäkö haas-
te, tarkoitus, käsillä olevien mahdol-
lisuuksien, saatujen hetkien arvo?

Puhutteleva kirjan kuva on Rau-
dusta kesällä 1943. Siinä on kolme
Komia, Maija, Irja ja Matti, lap-
sia, valokuvaa varten sonnustautu-
neina ja somistautuneina, sitä uskal-
tavammin hymyillen mitä nuorem-
masta on kyse.

Vuoden neljäkymmentäkaksi ke-
väällä isä Komi lähti Rautuun ja teki
kylvötyöt. Tuli takaisin ja sanoi: “Kai
se on satokin korjattava, kun on kyl-

vänytkin.” Jatkosodan aikana pojista
vanhimman, Matin, koulutie Rau-
dussa oli hyvin vaarallinen. Kun
Komin perhe oli palannut Rautuun,
isä laittoi Matin Aseman kouluun,
kun siellä oli parempi opettaja. Matti
oli erittäin kiltti poika ja palasi kou-
lusta kotiin juoksujalkaa, eikä tullut
toisten mukana. Näin kahtena en-
simmäisenä koulupäivänä. Kolman-
tena aamuna äiti sanoi, että kulkekaa
yhtä matkaa niin on turvallisempaa.
Niin tapahtui. Koulumatkalla oli tien
vieressä metalliromua. Se kiinnosti
poikia. Vanhin tutki sotaromua ke-
pillä ja antoi ohjetta: pitäkää puusta
kiinni, jos sattuu räjähtämään. Rä-
jähti! Niille sijoille yksi pojista me-
nehtyi heti. Vanhin selvisi vähäisin
vammoin. Matti sai päähän syvän
avohaavan, joutui sairaalaan. Toipu-
misesta oli merkkejä, kotiin pääsys-
täkin puhuttiin. Mutta sitten helmi-
kuun ylimääräisenä päivänä,
29.2.1944, tuli järkyttävä viesti. Poi-
kaansa sairaalaan katsomaan men-
nyt isä löysi Matin kuolleena. Suru
sodan muun koettelemuksen keskel-
lä oli vaikea kestää, kuvaamaton.
Toivo-veljen ainoaksi Raudun mat-
kaksi jäi mukana olo Matin siunaus-
tilaisuudessa Tikatsun hautausmaalla
maaliskuulla 1944.

- Missä sinun aarteesi on, siellä
on myös sinun sydämesi: ei vain
Raudussa, ei vain siinä mikä rak-
kaasti muistettunakin on katoavaa.
- Sillä me saamme valtakunnan, joka
ei järky. Sen vuoksi: olkaamme kii-
tollisia ja palvelkaamme häntä, py-
hien esikuvaa muistaen. (Hepr.)

On muistokynttilän aika.
Ja elämän.

Simo O. Salo

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu seuraavan kerran
lauantaina 8.11.2003 Helsingissä Karjalatalon

Galleriasalissa kello 14 alkaen.  Tervetuloa mukaan!
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Lempi Alina Partasen,
minun mummoni muistolle

3.3.2003, Raudussa syntyi tyttö, joka sai nimekseen
Lempi Alina Anttonen. Sen jälkeen kesti 60 vuotta,
ennen kuin minä hänet ensi kertaa tapasin. Niiden
vuosien aikana ehti tapahtua paljon kaikenlaista. Nii-

Albumin aarteita

Toukokuussa otetussa neljän polven kuvassa
Helmi Tukia, o.s. Vaskelainen Raudun Keripadasta,
Helka Parkkonen, o.s. Tukia, Hanna Pulkkinen o.s.
Parkkonen ja Antti ja Susanna Pulkkinen sekä Auli
Henriksson o.s. Parkkonen ja Helmi Henriksson.

17-vuotiaita tulevia maanpuolustajia Sulkavan
koulutuskeskuksessa vuonna 1941. Kuvassa vasem-
malla musta suikka päässä Aatos Vaikkinen joka

asuu nykyään Syväsmäessä. Keskellä Veikko Pusa ja
oikealla Aaro Säde.

ja papan välissä sängyllä, ja mummo lukee minulle
kirjaa. Siinä oli turvallista olla. Mummon luokse oli
aina turvallista mennä. Tunsin itseni aina tervetul-
leeksi, ja tuntui, että mummo teki kaikkensa että mi-
nulla oli hyvä olla. Enkä usko että olin mitenkään eri-
tyisasemassa sen suhteen. Kaikki jotka kynnyksen yli
tulivat saivat osakseen huolenpitoa. Ei päässyt vilu
eikä nälkä yllättämään. Aina oli varalla sen verran
villasukkia, ettei varpaita palele, ja aina löytyi kaapis-
ta jotain tarjottavaa, ettei nälkäisenä tarvinnut läh-
teä.

Muistan, että askartelin mummon kanssa massapallo-
possuja ja pikku paperitähtiä. Oli valtavan hienoa,
että valkoisista massapalloista, vesiväristä ja huovan
palasista tulikin pikkuisia possuja, nuppineulasil-
mineen. Ja vaikka miten yritin painaa mieleeni, mum-
mo sai joka kerta neuvoa uudestaan miten ne paperitäh-
det taiteillaan. Nyt luulen sen kuitenkin osaavani. Toi-
von ainakin, koska mummo ei halunnut sen taidon ka-
toavan maanpäältä hänen jälkeensä. Minun tehtäväk-
seni ilmeisesti jäi taidon ylläpitäminen ja sen opetta-
minen tulevillekin sukupolville.

En kuitenkaan halua, että tähtien askartelu on ai-
noa mitä mummosta tuleville sukupolville jää mieleen.
En tunne varmaankaan ketään, joka jaksaisi kaikista
vaikeuksista huolimatta olla niin positiivinen, ja pi-
tämättä meteliä itsestään. Mummo jaksoi aina kysellä
kuulumisia ja kuunnella valituksia, vaikka hänellä it-
selläänkin olisi varmasti ollut vaivoja vaikka muille
jakaa. Mummo ei koskaan halunnut olla vaivaksi ke-
nellekään. Huolenpito rakkaista, meni aina omien

hin mahtui niin ylä- kuin
alamäkeäkin. Suomi kävi so-
taa, Lempi tapasi nuorukai-
sen nimeltä Armas Partanen
ja he menivät naimisiin.
Karjala jäi sodan jalkoihin
ja Lempi joutui evakkoon.
Sodan päätyttyä Lempi ja
Armas asettuivat yhdessä
asumaan, ensin Haukivuo-
relle, sitten Mikkeliin. En
kuitenkaan aio kertoa niistä

kuudestakymmenestä vuodesta, vaan niitä seuraavis-
ta vuosista, ajasta jota minä sain viettää mummon
kanssa.

En muista ensi tapaamisestamme mitään. Totta pu-
huen en muista ensimmäisistä vuosistakaan mitään.
Ensimmäisiä muistojani on se, että makaan mummon



Rautulaisten lehti  5/2003 25

vaivojen edelle. Mummo oli lämmin, vahva, kultai-
nen, turvallinen, iloinen, järkevä…Adjektiivien listaa
voisi jatkaa loputtomiin, eikä siltikään kukaan ym-
märtäisi, ellei itse päässyt tutustumaan mummoon.

Mummo oli mummo meille viidelle lapsenlapselle,
ja ehtipä hän isomummoksikin yhdelle lapsenlapsen-
lapselle. Mummomme kuoli 18.7.2003 Mikkelissä.

En usko, että parempaa mummoa olisi kukaan voi-
nut itselleen toivoa. Siksi onkin niin vaikeaa päästää
irti. Mummo ei enää soita, ei keitä kiisseliä (maail-
man parasta muuten), eikä enää tule jouluna kylään
ja tuo Budabest laatikkoa. Kuitenkin mummo jää elä-
mään meihin, muistoihimme ja mieliimme. En aio
päästää siitä irti, että voin ehkä jakaa vielä tuleville
sukupolvillekin siitä, mitä mummo on minulle anta-
nut.

Taas valo viiltää taivaan rantaa,
 se päivän yöstä erottaa.
On tullut aika pois se antaa,
jota niin paljon rakastaa.
Sen järjellä me ymmärrämme,
 kun toinen lähtee toinen jää.
Vain pieni lapsi sisällämme. Ei sitä tahdo käsittää.
Hyvää matkaa, hyvää matkaa, kulje kanssa enkelin.
Hyvää matkaa, hyvää matkaa, sinua paljon rakastin.

-Petri Laaksonen-

Anna Pöyry

Isääni Pentti Jäskeä muistaen
Isäni Pentti Jäske syntyi Rau-

dun Kirkonkylässä 22.8.1920
seppä Ville Jäsken ja Maria o.s.
Vaskelaisen 11-lapsisen perheen
nuorimmaiseksi pojaksi. Hän
vietti Raudussa onnellisen lap-
suuden, josta kertoili muistiku-
via myöhemmin meille omille
lapsilleen läpi koko elämänsä.

15-vuotiaana isä muutti Hel-
sinkiin, jossa työskenteli aluksi lähettinä. Hän pääsi
1936-1940 Kone- ja Silta Oy, 4-vuotiseen konepajakou-
luun oppisopimusoppilaaksi, josta valmistui jyrsijäksi.
Sodan jälkeen isä haki Helsingin teknillisen koulun
koneenrakennuslinjalle, josta valmistui koneteknikoksi.
Isä toimi sittemmin piirustuskonttoreissa suunnitteli-
jana ja piirtäjänä Strömbergin Pitäjämäen tehtaan
teknillisellä osastollä, G.W. Sohlbergilla ja Airamin
lampputehtaalla. Vuosina 1950-1960 hän oli Wärtsi-
län Arabian tehtaan kunnossapito-osastolla työn-
johtajana ja viimeinen työpaikka hänellä oli vuosina
1960-1976 Wärtsilän konepajakoulun arvostettuna
työnopettajana, josta hän 1976 jäi sairaseläkkeelle.

Isä tapasi Arabian tehtaan ajallaan Ulla Sisko Man-
nisen, jonka kanssa kihlautui ja meni naimisiin 1953.
Tästä alkoi elinikäinen rakkaus ja toveruus, jonka sy-
vyyden ja kestävyyden huomasivat kaikki heidän lähi-
piirissään. Perheeseen syntyi kolme lasta: Juha 1954,
Pekka 1956 ja Ulla-Maija 1968.

Rakas harrastus isälle oli pesäpallo, jota hän pelasi
ensin Raudun urheilukentällä ja koulun kentällä ja sit-
ten Helsingissä aina mestaruustasolla Katajanokan
Haukoissa. Hän harrasti nuoruudessaan myös voimis-
telua ja myöhemmin tennistä ja keilailua.

Isä-Pentti opetti meille lapsilleen, missä ovat juurem-
me ja mitä ne merkitsevät. Paitsi kertomalla niistä,
hän vei meidät myös tutustumaan Karjalaan synnyin-
seudulleen. Hän keräsi tietoa ja kirjoitti kirjoituksia
Rautu-lehteen ja Jäsken suvun omaan sukututkimus-
julkaisuun tallentaen historiatietoa jälkipolvia varten,
mm. mallitiloista, perheestään ja Raudun kirkosta. Isä
kuului myös Malmin sotainvalideihin ja oli aktiivi-
sesti mukana toiminnassa aina viime aikoihin asti.

Isäni teki vaikutuksen niin ystäviinsä kuin tunte-
mattomiinkin ihmisiin, jotka hänet kohtasivat eri elä-
män tilanteissa. Hän oli hyvä puhuja ja hauska seu-
ramies, avulias ja huomaavainen kaikissa teoissaan
ja sanoissaan. Erityisesti muistan, että hän osasi an-
taa kiitosta. Hän teki sen minkä lupasi ja aina vähän
enemmänkin.

Isä nukkui pois Helsingissä 12.9.2003.

Ulla-Maija Jäske

1. Er.Ptrin muonituslotta
Laura Raelouhi, o.s. Lopo-
nen, kuoli Lappeenrannassa
8. syyskuuta. Hän oli synty-
nyt Raudun Vehmaisissa
9.10.1912.

Toivo Suikkanen kuoli 24. maaliskuuta Suonen-
joella. Hän oli syntynyt Sirkiänsaarella
28.10.1924.

Martta Helinä Kiesilä, o.s. Nypelö, kuoli Ristiinassa
22. elokuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 17.6.1933.

Raudussa 4. lokakuuta 1921 syntynyt Aarne Toivo
Vaskelainen kuoli Jyväskylässä 27. elokuuta. Hänet
siunattiin haudan lepoon syyskuussa Jyväskylän kau-
pungin hautausmaalla.
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Väinö Loponen kuoli Jaalassa 5. syyskuuta. Hän
oli syntynyt Raudussa 8.7.1919.

Aimo Matti Loponen, syntynyt Raudun Liippualla

24.9.1926, kuoli 18. syyskuuta 2003 Pieksämäel-

Heikin ja Idan (o.s.Lallukan) nuorimmaisena sil-
loin, kun tilanne näytti jatkosodassa vielä hyvältä.
Omille maille Haapakylään Reinolla olisi tarkoi-
tus rakennut-taa vielä oma mökki, mutta se edel-
lyttää, että raja ja rajavartiosto on Raasulissa. Sen
hän uskoo vakaasti toteutuvan vielä omana aika-
naan. Ennen sitä on lähita-voitteena seuraavalla
kotiseutumatkalla rakentaa kaksikerroksinen
havumaja entiseen omaan metsään.

Palveltuaan kuntaa, kaupunkia, valtiota ja yksityis-
tä Reinosta tuli lokakuun alusta lukien eläkeläinen.
Nyt kun aikaa on, hän lupaa harrastaa yhä edelleen
myös rautulaisuutta käymällä Rautuseuran turinaillois-
sa kuuntelemassa hyviä tarinoita sekä avustamalla tätä
erinomaista Rautulaisten lehteä, tietysti oman väkvoin-
tinsa mukaan.

Syntymäpäivänäänsä hän vietti vaimon kanssa mat-
koilla.

lä.
80 vuotta

Tyyne Helena Manni-
nen o.s. Airikainen täytti
2. elokuuta 80 vuotta Piek-
sämäellä. Hän on syntynyt
Raudun Sirkiänsaarella.

Syntymäpäiväänsä hän
vietti läheisimpien suku-
laisten ja ystävien kanssa.
Kuvassa päivänsankari tyt-
tären tyttären 1,5-vuotiaan
Oskari-pojan kanssa.

Anna Tuimala o.s. Lo-
ponen täytti lokakuun 3.
päivänä 80 vuotta. Hän on
syntynyt Raudun Vehmai-
sissa Eemil ja Helena (o.s.
Korkka) Loposen vanhim-
maksi lapseksi. Perhe
muutti Raudun kirkolle
1928, josta alkoi evakko-
taival. Muun perheen osal-

ta se suuntautui Etelä-Suomeen, mutta Anna tuli
Saa-rijärvelle ja avioitui joulukuussa 1947 Oiva
Tuimalan kanssa. Heillä on kolme lasta, seitsemän
lastenlasta ja seitsemän lastenlastenlasta. Anna ja
Oiva jäivät eläkkeelle 1985 Osuuskaupan palve-
luksesta ja elelevät Saarijärven Linnankylällä.

70 vuotta

Marjatta Pussinen, o.s. Raatikainen, täytti 70 vuot-
ta 25. elokuuta Lieksassa. Hän on syntynyt Raudun
Raasulissa.

60 vuotta

Reino Pekkanen täytti 27. syyskuuta 60 vuotta Es-
poossa, jonne evakkotaival on johtanut muun muassa
Pieksämäen kautta. Reino syntyi Raudun Haapakylässä

Valmistuneet
Ylioppilaaksi kirjoittivat viime keväänä Mikke-

lin ly-seosta Lasse Liukkonen, jonka mummo, Saini
Tonteri on lähtöisin Raudun Mäkrältä sekä Veli-
Matti Paksu, jonka isoisä Arvi Paksu on Raudun
Vehmaistenkylästä.

Veli-Matti Paksu Lasse Liukkonen

Vauvauutiset
Ulla Loposen ja Antti

Tarvosen pieni prinses-
sa syntyi Mikkelin Kes-
kussairaalassa 30. huh-
tikuuta.

Nimen, Kaisa Saara
Helena Loponen, pieno-
kainen sai 20. heinäkuu-

ta mökillä kauniissa kesäsäässä pidetyssä tilaisuu-
dessa. Kummeina olivat Heli Pyrhönen ja Matti Lo-
ponen. Kaisan isoisä, Kauko Veikko Loponen, oli
syntynyt Raudun Varikselassa.
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KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440
Veikko Nalli, Tuomelantie 16 A 2, 76150 Pieksämäki,
puh. (015) 614 469

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

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 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
Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 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. 044 317 1244
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
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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:

JOUKKOKIRJE


