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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 joulukuussa 2003

Peruuttamaton tervehdys teille kaikille
Kirjoittaessani tätä minulle soitti erään

yhdistyksen sihteeri. Hän kysyi, emme-
kö ole mieheni kanssa todellakaan tu-
lossa huomenillalla oleviin pikkujoului-
hin? Olin jo edellisellä viikolla kiittänyt
kutsusta ja vastannut siihen kielteises-
ti, vaikka oli vain ilmoittautumispyyntö,
mutta silti hän ajatteli soittaa ja varmis-
taa.

Ensin olin puhelusta otettu. Miten
meidän kantajäsenten läsnäolo nyt olisi-
kin niin toivottavaa?

Pian sihteeri kertoi todellisen syyn.
“Ilmoittautuneita oli jo 23, mutta nyt
osa porukasta on perunut tulonsa. Arvelin, josko saisin
teidät innostumaan niin...”. Aivan. Kyseinen seura mak-
saa tulemattomienkin osuuden, koska eihän kukaan viitsi
maksaa illalliskorttia jos ei syö.

Ymmärsin vallan hyvin sihteerin huolen seuran vä-
häisistä rahoista. Ymmärsin myös hänen hiiltymisensä
noiden ilmoittautuneiden, mutta ei tulevien ihmisten suh-
teen. Yleensä aina perujat ovat nimittäin ne samat hen-
kilöt. Tähän olen törmännyt itsekin erinäisiä tilaisuuk-
sia järjestäessäni.

Ihmiset eivät tunnu enää ymmärtävän sitovan ilmoit-
tautumisen merkitystä. Eikä kellonaikoja.

Kerron teille esimerkin. Itse olin emäntänä yhdessä
tilaisuudessa, jonka piti alkaa klo 18. Ilmoitettuna kel-
lonlyömänä meitä oli paikalla illan alustaja ja kolme
muuta. Kymmentä yli kuusi tuli yksi henkilö, kahta-
kymmentä yli kuusi kaksi seuraavaa ja loput kolme tuli-
vat noin kymmentä vaille seitsemän olettaen, että viral-
linen osuus on ohi ja kaljatarjoilu on alkanut.

Aluksi ajattelin, että kyse on vain toimittajista. Neljäs
valtiomahtihan voi olla myöhässä. Mutta marraskuun
viimeisenä lauantaina sama kävi yrittäjien pikkujouluissa.

Porukkaa valui paikalle pikku hiljaa kes-
ken syyskokouksen ja aina sama härdel-
li. Vaikka väki tulisi kuinka hiljaa oves-
ta, se aiheuttaa tuijotusta, supinaa, tuo-
lien kolistelua ja sitä rataa eteenpäin.

Onko kenellä ideoita, miten porukan
saisi tulemaan sovittuna aikana sovit-
tuun paikkaan? Sen, jos joskus myöhäs-
tyy, tai joutuu perumaan vaikkapa sai-
rastumisen takia, ymmärrän. Sitä en, et-
tä yht’äkkiä ei huvitakaan lähteä.

Karkeasti ajateltuna tilannehan on
sama jos joku valmistelee joulua. Hän

ostaa kaikki ruoat ja juomat ja luo tunnelmaa jo viikko-
tolkulla etukäteen. Sitten pari päivää ennen joulua hä-
nelle soitetaankin: “sori vaan, me ei tullakaan!”. Kyllä
siinä usko ja pettymys lyövät poskelle ihan ravakasti
kukkaron ammottaessa tyhjyyttään.

Mitä jos tekisimme kaikki uuden vuoden lupauksen:
ilmoittaudun vain tilaisuuksiin, joihin aion tosissaan men-
nä, ja jos minulle tulee ihan oikea este, ilmoitan myös
siitä tilaisuuden järjestäjälle.

Mukavaa joulun odotusta ja joulunpyhiä
sekä onnellista uutta vuotta,

Posti toimitukseen osoitteella:
Rautulaisten lehti

PL 154
50101 Mikkeli

tai sähköpostilla:
toimitus@rautulaistenlehti.net
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Pitojen laittamisesta tuli ammatti
rautulaisjuuriselle Aija Lyytikäiselle

Mikkeliläinen Aija Lyytikäinen otti
ison askeleen viime kesänä kun hän
aloitti yrittäjänä Mikkelin Varuskun-
takerholla. Mitään korkeaa kynnys-
tä hänellä yrittäjyyteen ei kuitenkaan
ollut, sillä sekä hänen vanhemmat
että appivanhemmat ovat olleet yrit-
täjiä.

- Sukulaisten ja kavereiden pitoja
olen laittanut nuoresta asti. Helsin-
gistä palattuani pyöritin anopin pito-
palvelua pari vuotta, kertoo sairaa-
la-apulaisen työt pitojen laittamiseen
vaihtanut Aija.

Nykyään Mikkelin Varuskuntaker-
ho eli entinen upseerikerho, on kai-
kille avoin tilausravintola. Siellä hoi-
tuu niin juhlat, kokoukset kuin kou-
lutukset tarjoiluineen. Asiakaspaik-
koja on 130, mutta ilman pöytiin tar-
joilua paikkaan mahtuu jopa 300
juhlijaa. Työntekijöitä Aija palkkaa
tilanteen mukaan.

- Ei näin alussa ole oikein uskal-
tanut työllistää ketään itsensä lisäk-
si vakituisesti. Mutta tottakai se haa-
veena on, että jatkossa voisi työllis-
tääkin, sanoo Aija.

Karjalaisuus on
erottamaton osa

Aijan äiti, Anja Himanen, o.s.
Pekkanen, on lähtöisin Raudun
Maanselältä. Aijan mukaan karjalai-
suus kuuluu erottamattomana osa-
na ihmiseen, eikä sitä tarvitse sen
kummemmin hehkuttaa.

- Ehkä se karjalaisuus näkyy vilk-
kautena, herkkyytenä ja tietynlai-
sena tunteikkuutena. Nauru ja itku
tulee silloin kun ne on tullakseen,
sanoo Aija ja lisää, että varuskunta-
kerhon virallisissa avajaisissakin hä-
neltä tirahti liikutuksen kyyneleet.

Aijan kiinnostus rautulaisuuteen
heräsi omien lasten syntymän myö-

tä. Nyt Antti on 9-vuotias ja Sofia
kahdeksan.

- Toki meillä asunut pappa, 92-
vuotiaaksi elänyt Antti Pekkanen
kertoili meille Raudusta, mutta ei se
silloin jaksanut kiinnostaa. Harmi,
ettei puheita tullut nauhoitettua, tun-
nustaa Aija.

Rautulaiset kummit

Rautu-tietoutta Aija on saanut
myös kummiensa, Anneli ja Matti
Kuparisen luona.

- Ja Matin veli, Topi, on kertonut
sangen elävästi Raudusta. En var-
maan toivu ikinä ensimmäisestä Rau-
dun vierailustamme. Siellä itkettiin,
naurettiin ja laulettiin.

“Omilla” pelloilla seisominen oli
Aijan mukaan aivan käsittämätön

Mikkelin Varuskuntakerhoa pyörittävän Aija Lyytikäinen (oik.)
juuret ovat Raudun Maanselässä. Vakituisesti keikkatöissä
kerholla olevan Riikka Damskin puolestaan Sunikkalassa.

kuva: Jaana Matikainen
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tunne.
- Vielä kun mullasta löytyi talon

ja kahvikupin palasia, oli kokemus
jotenkin aivan uskomaton, Aija sa-
noo.

Hän toivoo voivansa vierailla Rau-
dussa myös tulevaisuudessa, sillä
ensimmäisellä reissulla kaikki oli
kovin uutta ja ihmeellistä.

- Minusta olisi ihana elää siellä
vähän aikaa ja tutustua paikallisiin
ihmisiin. Harmi vain, että matka-
töissä olevaa miestäni ei reissaa-
minen hirmuisesti jaksa kiinnostaa,
sanoo Aija Lyytikäinen.

Jaana Matikainen

Rauhaisaa
 joulua ja

onnenhetkiä
vuodelle 2004!

Katri Komi
kansanedustaja

Joroisista

Rautulainen joulukirje 2003

Tie hyvään jouluun voi löytyä ilman sen
kummempia valmennusharjoituksia

Joulu on meille suomalaisille vuo-
den suurin juhla. Se on iloa pienistä
valoista keskelle pimeintä aikaa.
Kuusi, kynttilät, lasten säteilevät sil-
mät, tuttu jouluvirsi, rakas ihminen
lähellä tai mielessä, muisto kaukaa
lapsuudenkodista, viesti ystävältä:
on hyvä, että olet olemassa! Odotta-
mattakin, ilman kummempia val-
mennusharjoituksia voi löytyä ihan
läheltä polun pää hyvään jouluun,
hoitavaan hiljaisuuteen, elämää an-
taviin yhteyksiin.

- Nyt Betlehemiin! Siellä me nä-
emme sen, mitä on tapahtunut, sen,
minkä Herra meille ilmoitti. (Luuk.
2:15)

Pieni poika on syntynyt maail-
maan. Hän nuoren äitinsä esikoinen.
Maria tietää mistä on kysymys. Lap-
si on hänelle ilo, lupauksen täytty-
mys. Joosefilla on totuttelemista. Mi-
ten se nyt näin. Mieli hätääntyy, mi-
hin päästä suojaan, yöksi. Pian ol-
laan kolmisin pakolaisina matkalla

turvallisemmille seuduille. Mutta
kaikesta selviydytään, naisen kestä-
vän luottamuksen varassa. Mitä sii-
nä mieskään muuta voi kuin kasvaa
vastuuseen, myös itseä parhaiten
palkitsevaan osaan.

Saamansa rakkauden joulun Va-
pahtaja halusi jakaa myös meille,
erityisesti lapsille. Hän kutsui luok-
seen, otti syliin ja siunasi, niin kuin
ei historian suurista vaikuttajista ku-
kaan, ennen tai jälkeen.

- Heidän enkelinsä näkevät aina
minun taivaallisen Isäni kasvot, Jee-
sus sanoi polvellaan pitämistään.

Kristuksen seurakunnassa lapsi ei
ole ehdokasjäsen, vaan täysivaltai-
nen. Hän on avantgardea, kärkijouk-
koa, oven avaaja. - Joka ei ota Ju-
malan valtakuntaa vastaan niin kuin
lapsi, hän ei sinne pääse.

Lasten asema on parantunut ja
lapsen oikeudet laajentuneet. Ylei-
set ihmisoikeudet ovat myös lasten
oikeuksia. Lisäksi lapsen erityisase-

ma, erityinen suojelun tarve, on laa-
jasti hyväksytty. Suomikin liittyi
vuonna 1991 jälkeen Kristuksen
syntymän YK:n lasten oikeuksien
yleissopimukseen ja sitoutui sen
määrittelemiin oikeuksiin. Ne raken-
tuvat lapsen edun periaatteelle.

Lapset vaarassa
jäädä jalkoihin

Tämän päivän lapset ovat etuoi-
keutettuja lapsikansalaisia. Toisaal-
ta lasten ongelmat meillä niin kuin
muissakin läntisissä hyvinvointi-
yhteiskunnissa ovat viime vuosi-
kymmeninä lisääntyneet. Valo, ei
edes joulun valo, saa sokaista näke-
mästä varjoa: kun lainsäädännön ta-
solla pienen lapsen oikeudet ovat
selkeästi kohentuneet, niin arkipäi-
vän kovenevan elämänmenon tasol-
la lapset ovat vaarassa jäädä toisek-
si, jopa oikeuksineenkin aikuisten
jalkoihin.
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Hyvä yhteiskunta kunnioittaa lap-
suutta. Se sallii lastensa olla lapsia.
Samoin hyvä kirkko siunaa lapsia,
sekä varjelee ja suojaa lapsuutta.

Lapselle hyväksytyksi tuleminen,
ilman ehtoja, on elintärkeä kokemus,
kokemus armosta ja rakkaudesta.
Aito lapsuus on aidon aikuisuuden
edellytys. Liian varhaista itsenäisty-
mistä, älyllisyyttä ja suorituksia ko-
rostava meno köyhdyttää lastemme
elämänlaatua. Sen vaatimukset ei-
vät nouse evankeliumin ihmiskäsi-
tyksestä.

Olla pieni, olla tietämätön ja olla
turvassa on lapsen perusoikeus. Se
on oikeutta lapsuuteen, jossa aikui-
sen maailman ulottuvuudet avautu-
vat sitä mukaa kuin ihminen on oi-
keasti kykenevä ottamaan niitä vas-
taan.

Jokainen ihminen on Jumalan luo-
ma, ainutkertainen ja ainutlaatuinen.
Jokainen ihminen on Jumalan rakas-
tama, toivoma ja hyväksymä.

Joulu on totta. Olet elämän sylis-
sä, Jumalan sylissä, uuden elämän
antajan sylissä. Kastekynttilä luo

opasvaloa askel askeleelta tähän ai-
kaan ja toivon valoa tulevaan.

- Enkelikö alkoi yhä näkyvämmin
käydä rinnallani? kysyy Antti Es-
kola uudessa kirjassaan Tiedän ja
uskon. Omaan elämäntarinaansa liit-
tyen hän puolustaa näkemisen rik-
kautta. Ympäröivää maailmaa tar-
kastellaan vuoroin luonnontieteen
esittämän kehityskulun, vuoroin Ju-
malan luomistyön tuloksena.

- Yhden asian tiedän: kun määri-
tän elämäni kuuluvaksi Jumalan var-
jeluksen ja enkelien suojeluksen pii-
riin, olen tämän seurauksena erilai-
nen ihminen kuin mitä olisin muu-
toin.

- Sillä lapsi on syntynyt meille,
poika on annettu meille. Hän kan-
taa valtaa hartioillaan, hänen nimensä
on Ihmeellinen Neuvonantaja, Vä-
kevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rau-
han Ruhtinas (Jes. 9:5).

Armorikasta Joulua ja Uutta
vuotta 2004

Simo O. Salo

Kuvassa Jarno 3v.
Hänen äijänsä on Varikselan
liepeiltä Osminan rannalta

eli Simo Salo.

Tapaninpäivästä alkoi huvittelukausi

Joulupelilöitä ja muuta loikuria
Joulupyhien aikaan tapaninpäi-

västä alkaen alkoi myös Raudun ky-
lissä yleisen tavan mukaan huvittelu-
kausi. Se jatkui joulun iltoina sekä
sunnuntaisin hiivanuuttiin, joskus jo-
pa laskiaiseen saakka.

Pojat valjastivat hevosen parhai-
siin valjaisiin ja pukeutuivat parhaa-
seen pukuun. Sitten ajettiin hevo-
sella kylästä toiseen ja käytiin soit-
tajat mukana tyttötaloissa tanssi-
massa. Soittopeleinä oli vähintään
hanuri ja viulu. Näissä joulutansseis-
sa kylän vanhemmat miehet järjes-
tivät tanssien välillä perinteisiä joulu-
leikkejä.

Jo hyvissä ajoin tiedusteltuun, joko
ilmaiseksi saatuun tai leikkipaikaksi

vuokrattuun tupaan kerääntyi tuvan
täydeltä oman ja naapurikylän nuo-
risoa, poikia ja rippikoulunkäyneitä
tyttöjä. Liian nuorilla ei ollut asiaa
joululeikkeihin. ”Miä äitiis levekorrii
korvajuurijais kuivattammua äläkä
tule tän itsijäi naurattammua”, sa-
nottiin aikuisten ajan viettoon pyr-
kiville.

Ihmiselämän
kirjo näytelmänä

Jos soittajia ei sattunut joulupeli-
löissä olemaan ja laulutanssien ”hil-
lomiseen” oli väsytty, alettiin esittää
näytelmiä. Jäljiteltiin maanviljelys-
tai taloustoimia, eri ammattilaisia,

vieläpä ihmiselämän vaiheita aina
syntymästä hautaan saakka. Nuo-
ret varsinaisesti leikkivät, vanhat
esiintyivät katselijoina tai ”lettimie-
hinä eli piiskureina”, jotka oljista pu-
notut pamput käsissä valvoivat, jot-
ta kaikki kävi perinnäisten tapojen
mukaisesti. Laulua ja muuta loikuria
riitti iltahämäristä aina kukon lauluun
saakka.

Kun laivasilla-näytelmäleikissä lai-
va oli saatu onnellisesti purettua saa-
tettiin ruveta esittämään kaskisilla-
näytelmää. Nämä molemmat leikit
olivat vanhoja joululeikkejä, joita lei-
kittiin joulun jälkeen myös Rau-
dussa. Mutta ne olivat jo vuosisa-
dan vaihteessa unohtumassa.
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Kaskenviljelyksessä kaadettiin
ensin kaski. Leikkijät seisoivat pa-
rittain ympäri tupaa metsänä. Kir-
vesmiehet saapuivat ja kaatoivat
puut pitkin permantoa. Pelätyin vai-
he oli sitten kaskipuiden tarkastami-
nen, jossa etsittiin ennen kasken
sytyttämistä tarvepuita. Tämän toi-
mituksen varjolla saatettiin lausua
hyvinkin kirpeitä arvosteluja leikki-
jöistä. Yhestä saatiin allasta, toisista
vempeleitä, joistakin ikkunalautoja.
Jokin laho puu kelpasi vain ruumis-
arkun tarpeiksi. Pitkästä pojasta saa-
tiin hyvä rakennushirsi, vaikka joku
totesi, että siinä oli sentään aika pa-
hoja pahkoja.

Sitten alkoi kasken polttaminen ja
viertäminen. Palavia olkia tai tappu-
roita heitettiin leikkijöiden sekaan,
raivattiin kiviä sekä kaivettiin ojia
kaskimaahan. Kasken kyntäminen
oli huvittava vaihe. Nelinkontin ole-
valla miehellä oli turkki nurinpäin
yllään. Hän oli hevosena, toinen oli
aurana ja jalat olivat aisoina sekä
kädet sahroina. Kolmas hassunkuri-
sesti pukeutunut mies toimi kyntä-
jänä. Villiä hevosta oli täysi työ oh-
jailla kivien ja kantojen välitse. Kyn-
tämisen jälkeen kylvettiin nauriin sie-
menet. Niistä vähitellen kasvoi ko-
meita nauriita, joiden varkailta vah-
timinen ja listiminen antoi vielä pal-
jon työtä ja vaivaa.

Joulukurki
joka leikissä

Suurta hilpeyttä  herättivät joulu-
leikkeihin ilmestyvät eläimet, kuten
kurjet sekä ennen kaikkea tanssiva
karhu. Joulukurki ei puuttunut en-
nen yksistäkään joululeikeistä. Mie-
hen yllä oli nurinpäin turkki, jonka
hihaan oli pistetty kirves. Se oli kur-
jen nokkana. Mies ohjaili turkin si-
sällä kurjen kaulaa ja nokan liikkei-
tä ja  yritti kovasti nokkia varsinkin
näisväkeä. Välillä se venytti kaulaan-
sa kirkui kluuk, kluuk.

Tuntemattomaksi naamioitunut
karhuntanssittaja esiintyi myös

humaltuine karhuineen. Hän tuli tu-
paan taluttaen vitjoista kesyä kar-
hua, jota esitti nelinkontin turkki
nurinpäin yllään kulkeva nuori mies
naamio kasvoilla. Taluttaja komen-
teli karhua, jolle annettiin viinaa ja
joka kelli lattialla ja näytti ”miten
vanhapiika makaa”. Kun karhu pääs-
tettiin vapaaksi, se ahdisteli näisvä-
keä ja hyppi pitkin penkkiä.

Miesten leikki:
suutarin sohiminen

Nuorempia rautulaisia joululeikke-
jä olivat suutarin sohiminen ja paisti-
silla, joita voi vielä vanhemman pol-
ven rautulainen hyvinkin muistaa.
Suutarin sohiminen oli miesten leik-
ki, jossa kaksi miestä; varjelija ja
sohija, seisoivat selät vastakkain ja
kyyristyivät kumaraan asentoon.

Varjelija eteen oli lattialle pantu
seisomaan olkisiteistä punottu kol-
mijalkainen ”suutari”. Sohija oli se-
lin estäjään sekä suutariin ja antoi
jalkojen välitse piiraslapion varren
tai kepin, jonka varjelija otti myös
käteensä. Sohija yritti pistää suuta-
rin kumoon ja varjelija yritti estää
sitä. Alkoi heidän välinen vuoropu-
helu: ”Onk suutar koton?” “Koton
on.” “Mitä heä tekköö?” “Kenkii
ompeloo.” “Kel ja kel?” “Isännäl ja
emännäl ja kahel pienel lapsel.”
“Vieläk miul?” “Siul sittaa lapial.”
Silloin loukkaantunut sohija yritti
vimmatusti pistää suutaria seipäällä
kumoon.

Keskustelu voi mennä myös näin:
”Onks suutar koton?”  “On.” “A mie
pistän.” “A mie varjelen” ja leikki
alkoi. Toinen pisti ja toinen varjeli,
kunnes pistos sattui ja suutari kaa-
tui. Silloin miehet vaihtuivat ja leik-
ki alkoi uudestaan.

Paisti, joka
istui sokkona

Paistiset oli myös hauska joulu-
leikki. Paisti istui jakulla riepu sil-
millä. Toiset leikkijät yrittivät syödä
sormin nykäisemällä sokkona istu-
vaa paistia. Jos tämä sokko onnistui
lyömään heitä olkipampullaan. Se,
johon patukka osui, joutui vuoros-
taan ”paistiksi”.

Joululeikkilauluista voisi mainita
hevosilla, jossa parit seisovat piiris-
sä muodostavat toisiaan kaulasta pi-
dellen lujan aitauksen. Hevonen -
joku pojista- on piirin keskellä hyp-
pimässä ja hirnuamassa. Hevosen

Pirttiin saattoi ilmestyä myös itse
kuolemakin, jota esitti valkeaan pu-
kuun pukeutunut mies, jolla oli vii-
kate kädessä. Surma ei puhunut mi-
tään, vaan kulki äänetönnä hälisevän
leikkiväen parissa ja hävisi sitten tu-
vasta yhtä salaperäisesti kuin oli tul-
lutkin.

Vanhempaan perinteeseen kuului
myös Loppiaisena leikittävä vihki-
misleikki, joka lopetti tavallaan
jolupyhien ilonpidon. Loppiaispäi-
vänä vaihdettiin pareja ja ne olivat
naimattomien nuorten leikkejä. Kun
jokainen oli saanut mieleisensä pa-
rin, vanhempi mieshenkilö papiksi
pukeutuneena vihki heidät ja lopuksi
tanssittiin sitten häitä.
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syöttäjä kiertää aitausta ja laulaa ja
toisin paikoin laulaa myös piiri hä-
nen apunaan: “hirnakoi hyvä hevo-
ne, kilju, kalju kauran syöjä, kuinet
sie sovassa kilju, kaljuit kankivaljak-
sissa. Pure ruuna suitsiaisi, ramahuta
rautoaisi, tule jouluna kotihin, hei-
nille heliseville, kauroille kahiseville.”

Syöttäjä pysähtyy ja alkaa kutsua
hevostaan. Jos tämän onnistuu hyp-
päämään aitauksen yli, tulee hevo-
seksi se poika, jonka kohdalta he-
vonen pääsi piiristä. Jos sisälläolija
ei ensi yrityksellä pääse aitauksesta,
saa hän edelleenkin olla hevosena.

Eri ikäluokkien
yhteisiä huveja

Joululeikkien esittäjiltä vaadittiin
paljon mielikuvitusta ja kekseliäi-
syyttä, sillä leikkeihin kuului run-
saasti puhetta ja keskustelua. Niissä
oli enemmän tai vähemmän kiinteä
toimintakaava, mutta osallistujien
lukumäärä ja tulkintatavat olivat va-
paat. Useat toiminta- ja vuoropuhe-
luleikit vaativat joskus suurta osan-
ottajamäärää sekä myös joitakin
näyttämövarustuksia.

Leikkijöistä itsestään riippui, mi-
ten rattoisaksi näytelmä muodostui
ja miten hauskaa katselijoilla oli.
Yleensä oli aina yleisöllä hauskaa.
Vaikka joululeikit olivat etupäässä
nuorison esittämiä näytelmiä, niin ne
olivat katselijoiden osalta kaikkien
ikäluokkien yhteisiä huveja.

Reino Pekkanen

Lähteet:
Kotiseutu n:o 6-8/ 1949
Kotiseutu n:o 4-5/ 1957

Raudun historia 1965
Virittäjä n:o 1/ 1926

Onnellinen joulu Vepsassa
Joulu 1942 oli onnellinen Kalle,

Teuvo ja Raili Nahkurille. Kolme
joulua, ikuisuus pienen ihmisen mie-
lestä, oli vietetty mierolaisena eva-
kossa, vailla omaa kotia, toisten nur-
kissa tai tilapäismajoissa. Joulua vie-
tettiin jälleen omassa kodissa Rau-
dussa, Vepsan kylässä, rajan pinnas-
sa.

Kotiin oli päästy jo alkukesästä,
ja kesän olivat Kalle (8 v.) ja Teuvo
(10 v.) olleet lehmäpaimenina. Rai-
li-sisko (5 v.) jäi kotiin äiti-Helenan
seuraksi. Joka aamu pojat veivät
lehmät korpeen, ja joka ilta he toi-
vat ne sieltä pois. Pitkät kesäpäivät
vietettiin pajua ja katajaa vuoleskel-
len ja Edgar Rice Burroughsin
seikkailukirjoja lukien. Suosikkeja
olivat, paitsi Tarzanit, myös Mars-
ja Venus-kirjasarjat.

Syksymmällä kasvoi pelloilla äpä-
rikkö eli odelma, ja lehmät paimen-
nettiin talosta kauempana olevalle
pellolle sitä syömään. Talven tullen
lehmät jäivät navettaan ja illat pi-
menivät.

Rintamalle oli matkaa kahdeksan
kilometriä ja tykistökeskitysten ai-
kaan lasit vain kilisivät ruokapöy-
dällä, kun koko talo tärisi. Jouluaat-
tona paimenpojille annettiin uusi teh-
tävä: hakea joulukuusi tupaan. Po-
jat lähtivät matkaan kahdestaan
valjussa talvipäivän valossa.

Tuohi paloi nuotiossa

Sekametsässä tarpoessaan Kalle
ja Teuvo huomasivat, että suora-
suuntaustykin ammus oli osunut
isoon koivuun. Koivu oli katkennut
vajaan kymmenen metrin korkeu-
delta ja haljennut melkein koko mat-
kaltaan, mutta jäänyt kuitenkin si-
joilleen seisomaan.

Koivuntuohi sojotti repaleina hal-
keaman molemmin puolin. Siitä saisi
sytykkeitä! Kukapa pojanviikari jät-
täisi käyttämättä tilaisuuden päästä

kiipeilemään ja tällaista aarretta vuo-
lemaan. Kalle kiipesi koivunraadon
vartta myöten yhä korkeammalle,
repi tuohta kaksin käsin, ja pudotteli
sitä alas Teuvolle. Olo oli kuin ke-
säisellä uimaretkellä: vielä vähän!
Vielä vähän!

Viimein pojat malttoivat lopettaa
puuvainaan reutomisen; nyt maas-
sa oli valtaisa keko tuohta, ja nuotio
pantiin palamaan. Kun silkinhienoa
tuohta kerran riitti, pojat alkoivat ki-
katellen heitellä sitä nuotioon yhä
enemmän. Eihän tässä mitään nuo-
tiopuita tarvitakaan, poltetaan pelk-
kää tuohta! Kuinka rikkaaksi voi ih-
minen tuntea itsensä, kun tekee
nuotionsakin pelkästä tuohesta...

Nuotion ääressä naureskellessa
lyhyt talvipäivä kääntyi kohti iltaa.
Pojat huomasivat, että pimeä oli jo
ovella - tuli kiire napata mukaan en-
simmäinen sopivankokoinen kuusi
ja painella kotio syömään äiti-Hele-
nan tekemää riisipuuroa. Jouluksi
kotiin.

Kalevin kertomuksen pohjalta
Satu Nahkuri

Teuvo (vasemmalla), Raili ja Ka-
levi (eli Kalle) Nahkuri Raudussa

todennäköisesti vuonna 1939.



Rautulaisten lehti  6/20038

Legendaarinen Lauri Törni sai
talvisodan tulikasteensa Raudussa

Hiljattain ilmestyi mielenkiintoinen
elämäkerta. Yhdysvaltain suurlähe-
tystön apulaispäällikkönä Helsingis-
sä vuosina 1996-1999 toiminut J.
Michael Cleverley on kirjoittanut
teoksen viipurilaisesta tarunhohtoi-
sesta legendasta Lauri Törnistä (s.
28.5.1919). Teoksen suomenkieli-
nen nimi on LAURI TÖRNI Syn-
tynyt sotilaaksi (alkuperäisnimi: A
Scent of Glory: The Times and Life
of Larry A. Thorne).

Kovanyrkkinen USA:n armeijas-
sa nimen Larry A. Thorne ottanut
karjalaispoika tunnetaan yhä edel-
leen laajalti. Vähäpuheinen suoma-
lainen on yhä monelle sankari, jon-
ka nimeä kantavia sotilastaitokil-
pailuja pidetään niin Yhdysvalloissa
kuin Suomessakin. Epäilenpä onko
ainuttakaan USA:n erikoissodan-
käynnin sotilasta, joka ei koulutuk-
sen jossain vaiheessa olisi kuullut
“captain Larry A. Thornesta” ja hä-
nen sankariteoistaan.

Jatkosodassa Suomella oli aseissa
600 000 miestä, heistä 191 sai roh-
keudestaan koko maailmassa ainut-
laatuisen kunniamerkin, jonka saat-
toi saada niin Armeijakunnan ko-
mentaja-kenraali kuin tavallinen
rivisotilaskin. Luutnantti Lauri Allan
Törni on Mannerheim-ristin ritari
numero 144.

Kotiin ja takaisin
palvelukseen

Talvisotaan Törni osallistui vapaa-
ehtoisena. Törni kotiutettiin marras-
kuun 16. päivänä ja kutsuttiin pal-
velukseen takaisin samana päivänä.
J. Michael Cleverley kirjoittaa: “Tör-
nin jääkäripataljoona 4 siirtyi eteen-
päin tukikohdastaan kohti Raudun
pitäjää. Suojajoukot jaettiin neljäk-
si ryhmäksi - U, M, L ja R. Neljäs

pataljoona kuului ryhmään R, joka
sijoitettiin armeijan pohjoissivus-
talle tehtävänään sulkea löyhästi yh-
teydessä oleva Mannerheim-linja
Laatokkaan. Siellä Karjalan synkissä
syysmetsissä Törni tiesi sen, mitä
monien helsinkiläispoliitikkojen oli-
si pitänyt ymmärtää, mutta mitä he
eivät tehneet. “Olimme kuukausia
sitten tajunneet, että Venäjä aikoi
hyökätä”, hän kirjoitti.

J. Michael Cleverley kertoo kir-
jassaan järkyttävästä näystä, joka
kohtasi Törniä Raudussa. Cleverley
kirjoittaa: “Raudun rajakylässä, jon-
ne Törni ja hänen yksikkönsä oli si-
joitettu, pieni poika juoksi tietä pit-
kin, kun kuolettavat kranaatit räjäh-
telivät hänen ympärillään. Hänen
alaleukansa tipahti rintaa vasten, kun
kranaatin sirpale lävisti hänen pos-
kensa. Poika juoksi, kaatui, nousi
pystyyn, ja sitten pieni ruumis vajo-
si tien poskeen nousematta enää
ylös. Tuo poika oli yksi ensimmäi-
sistä suomalaisista siviiliuhreista täs-
sä julmassa sodassa, joka kohdistui
tavallisiin ihmisiin ja heidän lapsiin-
sa.”

“Suojajoukkojen tavoitteena oli
yksinkertaisesti viivyttää vihollista,
jotta pääpuolustuslinja niiden taka-
na saataisiin kuntoon. Törnin jääkä-
ripataljoona 4 kohtasi ensimmäiset
puna-armeijan yksiköt Raudussa
käydyssä kiivaassa taistelussa, min-
kä jälkeen se ryhtyi hitaasti vetäy-
tymään kohti Mannerheim-linjan va-
rustuksia. Kun he vetäytyivät metri
metriltä, he samalla tuhosivat viesti-
yhteydet ja miinoittivat maaston.
Siirtyminen päälinjojen yli sujui hie-
nosti, aivan kuten he olivat harjoi-
telleet edeltävien kuukausien aika-
na.”

Ritarien ehdotonta
eliittijoukkoa

Lauri Allan Törni, jatkosodan kau-
kopartiomies ja komppanianpääl-
likkö, kuuluu ritareiden ehdottomaan
eliittiin. Sodan jälkeen Törni palveli
USA:n armeijassa 1954–65. Hän
katosi Vietnamin sodassa helikopteri-
lennolla ja hänet ylennettiin majurik-
si katoamisensa jälkeen 16.12.1965.

Törnin helikopterin hylky löydet-
tiin Vietnamin viidakosta 1999. Tut-
kimuksissa amerikkalaisviranomaiset
vahvistivat Törnin saaneen surmansa
helikopterin maahansyöksyssä. Viet-
namin viidakoista DNA-testien avul-
la viipurilaispojan jäänteiksi to-
dennetut luut haudattiin Arlingtonin
kansalliselle hautausmaalle Virgi-
niassa Yhdysvalloissa 26.6.2003
sotilaallisin kunnianosoituksin.

Markku Onttonen

Lauri Allan Törni,
Mannerheim-ristin ritari n:o 144

Kuva: PvKK
www.lauritorni.com

Lisää Lauri Törnistä
löytyy osoitteesta
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Taikinakaivon notkosta Pyhityn rannalle
Vierailin pyhäinpäivän aikaan

Pieksämäellä isäni Aaro Sap-
pisen luona. Äänitimme Taimi-
ystävällemme muistoksi laulua
“Veteraanin iltahuuto”. Isä lau-
loi ja allekirjoittanut säesti pia-
nolla. Kolmannessa säkeistössä
oli kohta, jossa iäkkään laula-
jan ääni alkoi väristä: “…yl-
väänä Karjalan heimo tuskan-
sa kantanut on…”. Mietin, on-
ko laulajaa tai kuulijaa, jota
tuo laulu ei liikuttaisi.

Istahdimme myöhemmin kah-
vipöytään ja pian puheemme
kääntyivät isän kotiseutuun
Raudun Kaskaalassa ja kaukai-
siin muistoihin. Olin ajatellut
oikein haastattaa häntä, mut-
ta tarinaa alkoi tulla niin suju-
vasti, että rupesin vain kirjoit-
tamaan muistiin.

Viime heinäkuussa 85-vuotispäi-
viään viettänyt isäni palasi muistois-
saan omiin vanhempiinsa ja vuoteen
1918.

- Olen syntynyt vapaan Suomen
aamunkoitossa. Ensimmäinen sota-
ni oli oikeastaan vapaussota. Isäni,
kaskaalainen Juho Sappinen oli
siellä Raudun taisteluissa. Hän oli ns.
“tisurissa”, so. aseistettuna hevosen
kanssa vei ruokaa ja ammuksia etu-
linjan taistelijoille tuoden kentiltä
mukanaan haavoittuneita ja kaatu-
neita.

Kevättalvella 1918 isä toimitti per-
heensä turvaan Kaskaalasta Suvan-
non taakse Koukuniemeen sukulais-
taloon. Äidilläni Anna-Emilialla
(o.s. Loponen) oli 3-vuotias Lem-
pi-sisareni huollettavanaan ja minua
hän odotti. Muistan aikoinaan äidin
kertoneen, että taluttaessaan sisarta-
ni taisteluja pakoon, tämä kuuli
paukkeen takaapäin ja oli tuuman-
nut, että “isä kai hakkaa halkoja

metsässä.”
- Kun vapaussota päättyi touko-

kuussa, pakolaisperheemme palasi
Kaskaalaan Taikinakaivon notkoon,
joka sijaitsee Jannumäen ja Kokko-
mäen välisessä laaksossa. Isäni ra-
kensi sodan jälkeen - kuulemma
“poikua uotellessaan”-  viisiseinäisen
mökkimme läheisyyteen maasau-
nan. Siinä uudessa savusaunassa
synnyin heleänä heinäkuun ensim-
mäisenä 1918. Kerrottiin, kuinka
syntymäni aikana serkut Emmi ja
Iivari juoksentelivat uteliaina maa-
saunan ympärillä ja hyppäsivät ka-
tolle. Silloin kätilönä toiminut Kat-
tät eli tätini Katri Sappinen huusi
lapsille: “Lapset pois keikkumasta
katolta, hiekkaa tulloo sissään!”

Leivän kunnioitus
opittiin varhain

Hetken kertoja istui hiljaa, mutta
sitten muistelu eteni lapsuusaikaan.

- Minulla on ollut onnellinen vaik-
kakin köyhä lapsuus. Nälkää ei näh-
ty, mutta lautanen syötiin aina tyh-
jäksi. Leivän kunnioitus opittiin var-
hain. Se oli Jumalan viljaa, joka siu-
nattiin ennen syömistä ja josta kii-
tettiin ruokailun jälkeen.

- Kotoinen leipä ei tosin riittänyt
koko vuodeksi, vaan jauhoja jou-
duttiin ostamaan enojen perheiltä.
Maitoakin hankittiin lisää, jos ainoa
lehmä oli ummessa. Joskus kotoista
maitoa oli reilusti ja silloin meiltä riitti
voita Viipuriin asti myytäväksi.

- Saadut ruokatarvikkeet makset-
tiin työnteolla. Erityisen mieluista
minulle “enon pikkurenkinä” oli he-
vosten hoito. Eläinrakas kun olin,
sain myös kotona toimia eläinten-
hoitajana. Pihapiirissä kuljeskeli
kymmenkunta kanaa ja aitauksessa
oli muutama lammas. Pahnasta
karanneet porsaat juoksin nopsajal-
kaisena kiinni ja muutenkin vietin

aikaani niiden kanssa.

Ihastuksetkin jaettiin
serkkupojan kanssa

Pyysin isä-Aaroa muistelemaan
lapsuuden leikkitovereita ja yhteisiä
tekemisiä.

- Läheisin leikkitoverini oli vuotta
nuorempi serkkupoika Tauno Sap-
pinen (Mat-sedän lesken Helenan
Tauno), joka yhä elää Jaalassa. Poi-
kavuosiemme harrastuksiin kuului-
vat kalastus Vetelikon ojasta ja tie-
tenkin pyssyleikit omatekoisilla
puusta ja raudasta tehdyillä “tussa-
reilla”. Ensimmäiset tyttöihastuk-
setkin jaettiin serkkupojan kanssa
sulassa sovussa.

- Sitten olivat Nikon lesken Emel-
jan eli perhepiirissä “toistalon” po-
jat Tauno ja Reino sekä Ala-Notko-
lan Seemi ja Eino. Toki tyttöjäkin
oli mukana, mm. Tauno-serkun van-
hempi sisar Aino, Notkolais-Lyyli
sekä “mummolois-Terttu”. Porukal-
la kesäisin kirmattiin pitkin kankai-
ta, rakennettiin majoja ja oltiin “ta-
losilla”.

Tässä kohtaa tulivat omatkin lap-
suusleikit mieleen ja tunnistin tutun
kotileikin. Muistan, että leikkiäidin
rooliin oli yleensä eniten halukkaita;
sai keittää apilankukista puuroa ja
ennen kaikkea hoitaa nukkevauvoja.
Ilokseni huomasin aikoinaan, että
kotileikkiä eli “kotista” leikkivät
omatkin lapseni serkkujensa kans-
sa.

Kouluaika oli
nopeasti ohi

Seuraavaksi kysyn isäni koulua-
joista, johon hän sanoo, että sehän
on äkkiä kerrottu.

- Kouluaika oli lyhyt, enemmän
on kerrottavaa työnteosta.

- Siihen aikaan käytiin yleisesti
neljä vuotta kansakoulua. Aloitin
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Raudun kylän kansakoulun siinä
kymmenvuotiaana ja lopetin 14-vuo-
tiaana. Sitten oli koulut käyty ja
mentiin töihin.

Kuten moni koululainen siihen ai-
kaan, isänikin oli kesäisin paimen-
poikana - kolmena kesänä oikein
palkattuna.

- Isäukon mukana tein jo varhain
kaikenlaisia töitä. Paljon oltiin met-
sätöissä, tukkia tehtiin ja halkoja
myyntiin. Muistan isän neuvoneen
aina nostamaan tukkipuuta latvan-
puoleisesta päästä selkää säästääk-
semme.

- Meillä oli metsäpalsta rajan tun-
tumassa Aliskan kylässä. Siellä saa-
toimme miehissä olla parikin viik-
koa savotassa ja yökortteeria pidet-
tiin Orava-nimisessä talossa. Toisi-
naan oli serkkupoika matkassa.
Muistan, kun talsimme liki kahden
kilometrin matkan tukkimetsästä
Aliskan kylälle kovilla pakkasilla,
niin lämpimiksemme laulettiin Tau-
non kanssa niin kovaa kun jakset-
tiin!

Ensimmäiset rahahankkeet isä sai
vieraan töissä noin 15-vuotiaana.

- Olin Sumpulan sahalla purupoi-
kana. Se oli minulle mieluisa työ-
paikka.

Eräs hauska juttu isälle tulee mie-
leen sahan omistajasta, Husun Ma-
tista.

- Hänen “työhönperehdytyksen-
sä” meni suunnilleen näin: Aaro,
muuta neuvoo sie et tarvii, mutta
kun teet purukuormaa, laita tyvet
sammaan suuntaan. Kyllä naurua
piisas!

Sodassa paleltuneet
jalat palelevat yhä

Isäni nuoruutta varjostivat sota,
evakkous, monet suuret muutokset.
Vanha sotiemme veteraani ei voi
ohittaa sotamuistoja ja -kokemuk-
sia. Konkreettisin niistä on jatkoso-
dassa paleltuneiden jalkojen vaivat
ja paleleminen edelleen. Isä sanoo
pitäneensä ihmeenä, että selvisi hen-

gissä ja haavoittumatta monista lä-
heltä piti -tilanteista huolimatta.

- Talvella 1935, 17-vuotiaana, kä-
vin rippikoulun, ja sen muistan, mi-
ten rippipyhänä keväällä kävelin
Raudun kirkolta kotiin kovassa lumi-
pyryssä. Rippikoulun jälkeen liityin
monen muun isänmaallisen nuoru-
kaisen tavoin Raudun suojeluskun-
taan, jossa toimin kolmisen vuotta.

Tammikuun 1. päivänä 1939 isä
lähti asevelvollisuuttaan suoritta-
maan.

- Muistan, kuinka tuona varhaise-
na, pimeänä pakkasaamuna äitini
saatteli minut rappusille ja toivotti
Jumalan siunausta. Enpä totisesti
arvannut, että menisi 18 kuukautta
ennen kuin pääsisin ensimmäistä
kertaa lomalle. Kävelin kahdeksan
kilometrin matkan Raudun asemal-
le, josta hyppäsin junaan ja matka-
sin Viipurin kautta Kellomäen varus-
kuntaan erilliseen pioneerikomp-
paniaan.

- Kesällä 1939 kävin reservialiup-
seerikoulun Korialla ja syksyllä siir-
ryin takaisin Kellomäelle. Sitten al-
koi marraskuun viimeisenä päivänä
talvisota  - ja minä, joka olin synty-

“Rannalle himmeän lahden aurinko laskenut on. Kutsu jo soi iltahuu-
don, taakka jo laskettu on. Taattoa muista sa silloin, askel jo uupunut

on, lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on.
Hoivatkaa, kohta poissa on veljet, muistakaa, heille kallis on maa.
Kertokaa, lastenlapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa!”

Veteraaniveljet tervehtimässä  85-vuotiasta Aaro Sappista (oikealla).

nyt vapaan Suomen aamunkoitos-
sa, olin 20 vuoden kuluttua tuota it-
senäisyyttä puolustamassa.

Maanviljelijän
pitkä ura

Isäni evakkotie kulki Raudusta
Pieksämäelle, tarkemmin sanottuna
Taikinakaivon notkosta Pyhityn jär-
ven rannalle. Siellä hän yli 40 vuo-
den ajan, 67-vuotiaaksi asti, työs-
kenteli maanviljelijänä ja karjankas-
vattajana edesmenneen vaimonsa
Annan (o.s. Siitonen) kanssa.

Meitä tyttäriä oli viisi, joista yksi
ottotytär, hänkin jo edesmennyt.
Lastenlapsia ukille on kertynyt tä-
hän mennessä kuusi ja lastenlasten-
lapsiakin on neljä. Entistä kotitilaa
Pyhityllä on asuttanut allekirjoitta-
nut perheensä kanssa 17 vuoden
ajan.

Pyhityn kauniilla rannalla, “ukin
unelman” eli laajennetun kesämö-
kin pihamaalla vietettiin viime kesä-
nä näiden muisteloiden kertojan 85-
vuotissyntymäpäiviä lähisukulaisten
ja monien ystävien kanssa.

Marjaleena Kääriäinen
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Jäsken sukuseuran kokouksessa
pohdittiin internetin mahdollisuuksia

Jäsken sukuseuran vuosikokous
pidettiin Karjalatalossa 8. marras-
kuuta. Kokouksessa mentiin läpi
sääntömääräiset asiat ja valittiin uusi
hallitus sekä päätettiin tulevan vuo-
den toiminnasta. Varsinaisen koko-
uksen jälkeen Eros Jäske piti esi-
telmän Jäskeläisistä ja Lauri Alek-
sanderinpoika Jäske puolestaan
esitti muistikuvia Karjalasta. Kokous
sujui mukavasti maittavan kahvi-
tarjoilun myötä. Keskustelussa si-
vuttiin muun muassa internetin an-
tamia mahdollisuuksia Jäske -su-
kuisten etsimiseen.

Kokouksessa perustettiin toimi-
kuntia, joiden tarkoituksena on ak-
tivoida jäseniä toimimaan omilla alu-
eillaan sukuseuran tarkoitusperien
toteuttamiseksi. Kaikki jäsenet ovat
tervetulleita toimikuntatyöhön otta-
malla yhteyttä johonkin hallituksen
jäseneen. Toimikuntia on neljä; su-
kututkimus-, perinne-, juhla- ja jul-
kaisutoimikunta.

Julkaisutoimikunnan seuraava ta-
voite on julkaista Serkkuja etsimäs-

Jäsken sukuseuran hallituksen jäsenet:
Jorma Eenokinpoika Jäske, esimies
Kotitontuntie 16 A 3, 02200 Espoo, puh. 0400-408 185
Lauri Aleksanderinpoika Jäske, varaesimies
Sankaritie 7, 01400 Vantaa, puh. (09) 874 9930
Markku Johanneksenpoika Jäske,
Kulotie 1 C 48, 01450 Vantaa, puh. (09) 872 8842
Seppo Simonpoika Jäske,
Kierikäisentie 61, 23200 Vinkkilä, puh. 040-589 6232
Risto Helenanpoika Nyberg,
Hakolahdentie 3 A 4, 00200 Helsinki, puh. 040-524 3007
Raili Eenokintytär Saarela,
Askarintie 6, 01900 Nurmijärvi, puh. 040-542 0222
Ulla Martintytär Nurminen-Jäske,
Viikinkikuja 4 E 32, 01200 Vantaa, puh. (09) 875 1861

sä -sukukirjan neljäs uudistettu pai-
nos. Eri toimikunnat tuottavat aineis-
toa muun muassa tähän julkaisuun.

Jäsken sukuseura on toiminut vuo-
desta 2001 alkaen ja 15. toukokuu-
ta yhdistys saatiin rekisteröityä. Jä-
seniä on sukuseurassa noin seitse-
mänkymmentä. Kunniajäseniä, ol-
termanneja, ovat Taimi Annantytär

Pukki ja Eros Juhonpoika Jäske.
Ilahduttavaa on se, että mukana on
myös runsaasti nuorta polvea.

Sukuseuraan toivotetaan uudet jä-
senet tervetulleiksi. Jäseneksi ha-
keutumislomakkeita saa sukuseuran
hallituksen jäseniltä.

Raili Saarela

Suvannon seudun sukututkijat vastasivat
moniin tiedusteluihin Vantaalla
Raudun ja neljän muun naapuri-

pitäjän sukuja tutkivat tai niistä kiin-
nostuneet ovat kokoontuneet jo pa-
rina vuonna Karjalatalolla Helsingis-
sä. Aluksi nimenä käytettiin Käki-
salmen eteläisen läänin sukututkijoi-
ta, mutta sitten vakiintui nimeksem-
me Suvannon seudun sukututkimus-
piiri. Ensimmäinen kutsumanimi
pohjautui valtiollisten asiakirjojen
jaotukseen, jonka mukaan käräjiä-
kin pidettiin. Suvanto kyseisen alu-
een keskellä tuntui kuitenkin tutum-

malta ja niinpä vaihdoimme nimen.
Tänä vuonna piirillä on ollut kak-

si tavoitetta. Alueen henkikirjojen
puhtaaksikirjoitus vuodelta 1818 on
käynnissä ja näitä tietoja tuomme
internetin kautta tutkittavaksi lähi-
aikoina. Sivustomme löytyvät Ka-
levi Hyytiän ylläpitämiltä sivuilta
http://karjala.dyndns.org/karjala/
sukutp/sakkola/index.html.

Toisena tavoitteena on esitellä su-
kuja ja tutkimuksiamme sekä samal-
la kertoa olemassaolostamme muil-

lekin. Niinpä Suvannon seudun su-
kututkimuspiiri osallistui Vantaalla
pidettyyn Kuulutko sukuuni -tapah-
tumaan lokakuussa. Näyttelyosastol-
lamme oli yhdeksältä sukututkijalta
yhteensä 17 viiden sukupolven tau-
lua sekä Raudun, Sakkolan, Metsä-
pirtin, Vuokselan ja Pyhäjärven kar-
tat. Lisäksi olimme tuoneet kirjas-
toistamme useita tätä aluetta ja Kar-
jalaa yleensä käsittelevää kirjallisuut-
ta, samoin jaoimme saamiamme pi-
täjälehtiä kiinnostuneille.
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Tilaisuudessa oli runsaasti kävijöi-
tä, kahden päivän aikana useita tu-
hansia. Sukututkimushan on nyky-
ään harrastus, joka kiinnostaa yhä
suurempia kansanjoukkoja. Lienee-
kö muillakin kuin karjalaisilla juuret-
tomuuden tunnetta, jota lievitetään
ottamalla selkoa omista esivanhem-
mista ja sukulaisista.

Karjalaisuus
näkyi hyvin

Vantaan Seudun Sukututkijat on

järjestänyt jo kuusi kertaa vastaa-
van näyttelyn. Mukana oli lisäksem-
me myös muita alueellisia sukututki-
musryhmiä. Edustimme heidän jou-
kossaan kunniakkaasti karjalaisia
juuriamme, sillä yleisön antama pa-
laute oli hyvää. Tapahtumaan kuu-
luu näyttelyn lisäksi luentoja, jotka
vetivät jälleen salin täyteen kuulijoi-
ta.

Osastomme sijaitsi muiden karja-
laisten sukujen ja yhteisöjen joukos-
sa. Lähellä olivat muun muassa orto-
doksisukujen tutkijat, Juuret Karja-

Suvannon seudun sukututkimuspiirin rautulaisia sukututkijoita vasemmalta Eeva Malkamäki (Soikkeli),
Raimo Tuimala (Loponen) ja Maire Uosukainen (Mentu ja Rastas).

lassa sekä Kiiskin ja Mykrän suvut.
Tämä järjestely toimi erittäin hyvin
ja pystyimme yhdessä vastaamaan
useaan karjalaisaiheeseen tieduste-
luun.

Toivottavasti ensi vuonna, kun
Karjalaisten Sukuyhteisöjen Liitto-
kin tulee mukaan, voimme laajem-
min kertoa alueemme suvuista ja
karjalaisuudesta. Kaikille mukana
olleille esittelijöille jäi iloinen ja tyy-
tyväinen mieli osallistumisesta, vaik-
ka useimmat olivat ensikertalaisia ta-
pahtumassa.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
seuraavan kerran lauantaina

31.1.2004  kello 14 Helsingissä Karjalatalolla.
Tervetuloa mukaan!
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Illoo ja surruu,
sellast se elämä on

Valtava määrä karjalaista hei-
moa ystävineen on saapunut
Karjala-lehden 100-vuotisris-
teilylle Romantika-laivalle. Ih-
miset ovat juhlimassa maineik-
kaassa Viipurissa alkunsa saa-

neen heimolehden kunnioitettavaa ikää. Lehti, kuten
useimmat sen tilaajat, ovat edelleen evakkotaipaleella.
Lehti kuitenkin jaksaa tuottaa hyvää mieltä viikottain.

Siet ja miet, tunnet sie minnuu, vielhä sinnuukii näk-
kee -lausahdukset kuuluivat vähän sieltä ja täältä. Ohjel-
ma tuntui vähän niin kuin häiritsevän jälleen kerran tätä
sakkia. Haastamista ko ol nii paljo. Risteily oli järjestet-
ty, vahinko vain, keskelle viikkoa, joten risteilijöiden
ikärakenne oli sen mukainen. Työssäkäyvillä ei monel-
lakaan ollut mahdollisuutta olla mukana.

Mutta porukkaa oli paljon aina Suistamosta Viipuriin
ja koska saavuin avajaistilaisuuteen hieman myöhässä
sain vain takarivin paikan ja edessäni oli kaikki tuo tu-
hatpäinen karjalaisten joukko. Mietin, kuinka monta eri-
laista elämäntarinaa, kuinka monta evakkoolähtöä, mah-
tuikaan tähän porukkaan. Jälleen kerran tuttu ahdista-
va tunne valtaa minut, kuinka me nuorempi polvi, ei
Karjalassa syntyneet, pystymme pitämään huolta kar-
jalaisesta kulttuurista siitä henkisestä perinnöstä? Miksi
piti Karjala luovuttaa, miksi sitä ei saanut asuttaa Suo-
men kansa niin kuin se oli satoja vuosia tehnyt? Miksi
niin paljon tuskaa, kärsimystä ja uhreja täytyi antaa
vain mielettömän diktaattorin tähden rajan kummalla-
kin puolella? Ja miksi tuota vääryyttä ei haluta korjata,
että edes osa siellä syntyneistä ehtisi nähdä sen.

Kaikkea tätä ajatellessani tunnen suurta voimatto-
muutta ja kysyn itseltäni, teenkö minä kaikki voitavani
asian hyväksi. Havahdun näissä mietteissäni kun joku
kyssyy minult, jot otatsie kovvaa saijuu. Ka otaha mie.

Ilos ellää pittää vaik päivää vähemmä! Edellisellä vii-
kolla tuosta pyörähdeltiin Pyöreän tornin hämärässä
perinteisiksi tulleissa pikkujouluissa yhdessä Rautu-seu-
ran kanssa ja lustii ol sillonkii.

Jos on tähän syksyyn kuulunut paljon iloa, on se myös
tuonut surua. Vaikea on hyväksyä sitä tosiseikkaa, että
ihmisen maanpäällinen vaellus on rajallinen. Luopumi-
nen läheisestä ihmisestä on vaikeaa vaikkakin kukaties
on takana elämää jo pitkä taival. Haikeuden tunnett li-
sää se, että aina katoaa pala Karjalaa ja sen historiaa
iäksi. Viime kuukausina olen tämän joutunut läheisesti
kohtaamaan yllättävinä suruviesteinä. Pyhäinpäivänä tuo
viesti tuli Floridasta asti, ystäväni Eino oli saanut kut-
sun viimeiseen iltahuutoon.

Yhtä varmasti kuin muuttolinnut saapui Eikka kesän-
viettoon tänne tynkäsuomeen. Kahdeksantoista viime
vuoden aikana Eino jäi pois Karjalan liiton kesäjuhlilta
vain kerran. Rautu-juhlista ei väliin jääneet yhdetkään.

Aikoinaan kysyin Eikalta, jot minkätähe sie läksit sova
jälkee aina Amerikkaa asti ni hää sano jot ko ryssä vei
hältä kodin ni halusin lähtee mahdollisimman ettäälle
vihollisesta. Nyt Eikka on ylittänyt sen rajan uuteen
kotiin, jota ei uhkaa ryssä eikä mikään muukaan maal-
linen mahti. Uskon, että siellä kannel soi yhtä sorjast
ko enne koton Karjalas.

Menneitten sukupolvien muisto antakoon meille voi-
maa entistä enemmän ja paremmin tehdä työtä karja-
laisuuden hyväksi. Seuraavan muistosäkeen haluan
omistaa kaikille poisnukkuneille rautulaisille:

“Kertokaa Karjalan liitävät linnut,
kumpujen kukille kuiskaus tää,
jalka jos muualla tannerta tallaa,
Karjalan sineen sieluni jää.”

Tänä jouluna toivon, että sytytät kynttilän myös Kar-
jalaan jääneiden muistomerkille. Olkoon se kunnianosoi-
tus oaa historiaamme kohtaan niin etteivät miespolvet
vaivukaan unholaan.

Siunattua joulun aikaa,

toivoo Markku
Aleksanteri Aavan kootut teokset juhlakirjana

Aleksanteri Aavan syntymästä
tulee kuluneeksi 120 vuotta. Sii-
hen liittyen on ilmestynyt juhla-
kirja: Aleksanteri Aavan kootut
teokset. Kirjan toimitustyön on
tehnyt Toivo Kuparinen ja työtä

on tukenut Sakkola-Säätiö apura-
halla.

Kirja käsittää viisi erillistä teosta
ja lisäksi puheita, tarinoita ja muis-
telmia. Kirjan painos on 500 kappa-
letta ja sen myyntiä hoitaa: Päivi Ku-

parinen-Heikkinen, Sairaalantie 39,
08200 Lohja. Puh. (019) 388 762
tai 050-523 1828.

Kirjan hinta on 35 euroa +
posti- ja lähetyskulut.
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Albumin aarteita
Eino Joron lähettämissä kuvissa samalla paikalla Raudun Vehmaisissa

on kaksi Matti Joroa, kuvien välillä aikaa on kulunut 68 vuotta.

Matti Joro (s. 1857) talonsa nurkalla 1935. Matti Joro osti
Vehmaisten hovin kantatilan vuoden 1910 vaiheilla.

Sireenipensaita oli portin kahtapuolta ja niitä oli samassa
 paikassa vielä vuonna 2003.

Mattien sukupuu: Matti (s.1857), Toivo (s. 1888), Eino (s. 1922),
Petri (s. 1959) ja Matti (s. 1987)

19.7.2003 Matti Joro (s. 1987)
Joron tuhotun talon nurkalla.
Talon perustuksissa kasvavat
koivut ja etualalla sireenit.

Raudun Suurporkun
emäntiä vuonna 1937.

Kuvassa vasemmalta Hilja
Haapasaari, Amalia Kirves,

Aino Mörsky, Liisa Leppänen,
Aino Paakkinen, Maria Orava,
Katri Anttonen, Aune Anttonen
ja Ida Leppänen. Ruudullisessa
leningissä olevaa naista kuvan

lähettänyt Eevi Koskinen ei
muista nimeltä.

Eevi Koskisen edesmenneet
vanhemmat olivat

Ida ja Simo Leppänen.
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Vanhojen valokuvien siirto internettiin
etenee, mutta kuvia kaivataan yhä
Kuvien siirto internettiin
( www.luovutettukarjala.org )
on parhaillaan menossa. Työtä
tekevän Seppo Rapon tavoite
on, että kaikista niistä pitäjis-
tä, kauppaloista ja kaupungeis-
ta, joista kuvia on käytettävis-
sä, on kuvat siirretty Internet-
sivustolle loppuvuoden aikana.

Nyt meneillään olevassa en-
simmäisessä vaiheessa on tar-
koitus sijoittaa kymmenen
edustavaa vanhaa valokuvaa
pitäjittäin, kauppaloittain ja
kaupungeittain. Myöhemmin
kuvia sijoitetaan lisää eikä mi-
tään varsinaista ylärajaa ei ole.
Kuvia tarvitaan siis edelleen li-
sää!

Virtuaali-Karjala on Internetissä
oleva sivusto, johon tallennetaan
vanhoja valokuvia luovutetusta Kar-
jalasta. Sieltä löytyvät kuvien lisäk-
si kaikkien luovutetun Karjalan pi-
täjien, kauppaloiden ja kaupunkien
kartat sekä kirjalliset esittelytekstit.
Virtuaali-Karjalan idea on, että van-
hoista kuvista muodostuu luovutet-
tua Karjalaa koskeva sähköinen ku-
va-arkisto.

Tällä hetkellä kuvat tulevat erillisil-
le pitäjäkohtaisilla sivuille, mutta
myöhemmin kuvista on tarkoitus

tehdä tietokanta, jolloin esitettävien
kuvien määrää voidaan huomatta-
vasti kasvattaa.  Internet-sivuilta tu-
levat sukupolvet voivat katsella,
minkälaista elämä oli luovutetussa
Karjalassa.

- Vaikka vanhoja valokuvia on ke-
rätty Virtuaali-Karjalan sivuille jo
vuoden verran, ei sivusto vielä suin-
kaan ole valmis. Kuvia tarvitaan vie-
lä paljon lisää. Jotta saataisiin aikai-
seksi edustava kuvakokoelma yksit-
täisestä pitäjästä, pitäisi kuvia olla
käytettävissä useita kymmeniä ellei
jopa satoja kappaleita, kertoo Sep-
po Rapo.

- Nyt toivonkin, että osallistut kar-
jalaisen kulttuuriperinnön keräämi-
seen ja ylläpitämiseen lähettämällä
vanhoja, luovutetussa Karjalassa
otettuja valokuvia allekirjoittaneelle
tallennettavaksi Virtuaali-Karjalan
Internet-sivuille, hän vetoaa Rautu-
laisten lehden lukijoihin.

Kuvat palautetaan
vahingoittumattomina

Kuvat käsitellään nykyaikaisella
tavalla eli kopioidaan tietokoneen
muistiin. Kuvat eivät vahingoitu mi-
tenkään tässä käsittelyssä. Kopioin-
nin jälkeen kuvat palautetaan lähet-
täjälleen. Kuvia ei tarvitse edes ir-
roittaa kansioista, sillä kopiointi eli

skannaaminen onnistuu myös suo-
raan kansioista. Kuvat voi lähettää
myös sähköisessä muodossa.

Kuviin pitäisi liittää mahdollisim-
man paljon tietoa esimerkiksi siitä,
missä ja milloin kuva on otettu, ketä
tai mitä kuvassa on ja myös tieto
siitä, kuka kuvan on ottanut. Mitä
enemmän tietoa, sitä arvokkaampi
kuva on. Sopivia kuvia ovat maise-
maa, rakennuksia, julkisia paikko-
ja, pihapiiriä, työtä, tapahtumaa ja
henkilöitä esittävät kuvat. Yleisesti
ottaen kaikenlaiset kuvat ovat sopi-
via, kunhan niitä koskevat tiedot
ovat mukana. Valokopiot suoraan
kuvasta tai jonkun kirjan kuvasta ei
kuitenkaan käy tähän tarkoitukseen.

Virtuaali-Karjala on osa laajempaa
www.luovutettukarjala.org nimistä
Internet-sivustoa. Luovutettua Kar-
jalaa käsittelevät Internet-sivut ovat
olleet olemassa kolme vuotta ja tuo-
na aikana niitä on käynyt katsomassa
jo yli 170 000 vierailijaa. Kuvien siir-
toa voi seurata internetsivulta löy-
tyvän pitajat-linkin kautta.

Tiedustelut ja kuvien lähetys:
Seppo Rapo
Vesilaitoksentie 381
65370 Vaasa
seppo.rapo@luovutettukarjala.org
puh. 050 334 1944 tai
(06) 3168 200

Tule mukaan neulaskinnaskurssille
kurssilaiset erilaisiin kintaan koristelumahdollisuuksiin.

Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. Kurssin hinta on
Karjalan Liiton jäsenille 35 euroa ja muille 40 euroa.
Hinta sisältää opetuksen ja opintomonisteet - tarvitta-
vat materiaalit (neulan ja langan) jokainen kurssilainen
hankkii itse. Ilmoittautumiset 20.1. mennessä Karja-
lan Liiton kurssisihteerille p. (09) 7288 1713 tai
toimisto@karjalanliitto.fi. Lisätietoja kulttuurisihteeriltä
p. (09) 7288 1712.

Karjalan Liitto ry järjestää  neulakinnaskurssin 27.1.-
17.2.2004. Kurssi kokoontuu neljänä tiistai-iltana klo
18-21 Karjalatalolla, osoitteessa Käpylänkuja 1, 00610
Helsinki.

Perinteiset, karjalaiset neulakintaat voi valmistaa mo-
nin erilaisin neulaamistekniikoin, joista yksinkertaisin
opitaan tällä kurssilla. Kurssin vetäjä, kotiteollisuus-
opettaja Anneli Niemi kertoo lyhyesti myös muista
tekniikoista ja neulaamisen historiasta sekä tutustuttaa
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Tämän vuoden toukokuussa tuli
kuluneeksi 300 vuotta Jaakko Löt-
sän ja Mikko Lötsän talojen ja ti-
lusten uudesta asuttamisesta. Tulok-
kaalle rakennettiin muutamassa päi-
vässä kolmehuoneinen hirsitalo.
Täältä ryhtyi Pietari I:n komenta-
maan ja muokkaamaan Suomenlah-
delta Tyynellemerelle ulottuvaa Ve-
näjän valtakuntaa, ja murentamaan
Pohjolan suurvallaksi paisuneen
Ruotsin valtaa.

Tämä uusi vallan keskus sijoittui
Nevajoen suun suistosaarista toisek-
si suurimmalle Koivusaarelle. Aivan
hiekkarannalle tehdyn hirsitalon
kohdalle, kapean vesiuoman erotta-
malle, pienelle asumattomalle Jänis-
saareksi kutsutulle hiekkamaalle Pie-
tari määräsi rakennettavaksi puisen
maavallein varustetun linnakkeen vi-
hollislaivojen Nevalle pääsyn esteek-
si. Myöhemmin tälle saarelle raken-
nettiin tiililinnoitus ja kirkko, johon
Pietari I Suuri sekä kaikki hänen jäl-
keensä tulleet Venäjän keisarit on
haudattu.

Ruotsin hohto
alkoi himmetä

Pietarin vallattua Nevansuun al-
koi Ruotsin kruunujen satavuotinen
hohto himmetä Ruotsin voittomailla,
niin Raudussa kuin muuallakin. Kak-
sipäinen kotka ryhtyi pitelemään siel-
lä vallanomenaa.

Pietarin kaupungin perustamis-
vuonna 1703 Raudussa liikkuvien
sotajoukkojen ja pakolaisten takia
rautulaisten oli paettava kodeistaan
niin tyystin, että satokin jäi korjaa-
matta. Ruotsin silloinen Raudun
lahjoitusmaan haltija Åke Åkeson
väitti, ettei Raudussa asunut yhtään

Pietari 300 vuotta

Venäjän valtias asettui suomalaisten
asuttamalle maaperälle

ihmistä, joten verotulojakaan ei saa-
tu kerättyä. Käkisalmen linnan an-
tautuminen 1710 lopetti sotimistilan
Raudussa, ja Pietarissa valtakirjan-
sa saaneet lahjoitusmaaherrat astui-
vat Tukholmassa nimettyjen sijalle.

Noin sadan vuoden ajan Ruotsin
voittomainaan hallitsemissa Käki-
salmen läänissä ja Inkerinmaalla oli
väestön koostumus muuttunut pe-
rusteellisesti alkuperäisestä. Sodan
jaloista sorron kohteeksi joutunut al-
kuperäinen väestö pakeni sankoin
joukoin entisen vallanpitäjänsä tur-
viin Venäjälle ja uudet siirtolaiset tu-
livat varsinkin Viipurin puoleiselta
Karjalan kannakselta. Raudun vä-
estö vaihtui miltei täysin ja Inkerin-
maan asukkaista noin kolmasosa oli
tulokkaita Karjalasta ja Savosta.

Karjalaisten
jälkeläisiä

Ennen Pietarin kaupungin perus-
tamista Nevansuulla Koivusaaressa
asui pelkästään suomalaisten muut-

tajien ja heidän jälkeläistensä per-
heitä. Pietarin mökin paikalla olleen
Lötsän sukujuuret ovat Karjalan
kannaksella, Uudellakirkolla. Koivu-
saarella asuneet Pöystit ovat lähtöi-
sin Sakkolasta (v. 1636).

Talonpoikina tällä saarella asuneet
Samuel Leija ja Bertill Leija oli-
vat tälle autiona olleelle saarelle en-
simmäisenä asettuneen Koivistolta
lähteneen vanhan merimiehen jälke-
läisiä. Yrjö Kontulaisen ja Martti
Nevalaisen talot olivat Nevan ran-
nalla Jänissaaren kohdalla ja Koivu-
saaren kylän suurimman peltoaukean
tuntumassa. Voidaan todeta, että ko-
ko Venäjän itsevaltias asettui täysin
suomalaisten asuttamalle maalle
Koivusaareen.

Viidentoista
kapakan kautta

Ennen Pietaria, Nevansuussa, Vii-
purin puoleisella rannalla, oli Ruot-
sin perustama linnoitus ja sen vieres-
sä Kantsin kaupunki (Nyen). Tääl-

Pietari Paavalin linnoitus

Kuva: Jaana Matikainen
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tä maitse tapahtuva posti- ja muu
liikenne Ruotsiin hoidettiin Neva-
joen ylityksen jälkeen Narvaan joh-
tavaa tietä pitkin viidentoista suo-
malaisten pitämän kapakan (kiev-
arin) kautta.

Samaa tietä lähti Kantsin linnoi-
tuksen viimeinen vappukulkue, va-
punpäivänä 1703 tehdyn antautumis-
sopimuksen mukaisesti. Linnoituk-
sen komendantti oli jo edellisen vuo-
den lokakuussa tehnyt vallankumo-
uksellisen päätöksen määräämällä
linnoituksen vieressä olleen Kantsin
kaupungin poltettavaksi, jottei se
hyödyttäisi tulevia hyökkääjiä. Kau-
pungin porvarit ja käsityöläiset oli-
vat siten jo tehneet oman poistumis-
marssinsa.

Kannas kelpasi
suojamaaksi

Paljon sai vielä virrata vettä erit-
täin vuolaassa Nevassa ennen kuin
Pietari I sai marssitettua Ruotsin ko-
ko armeijan Itämeren ja Pohjanlah-
den toiselle puolelle. Koko ajan Pie-
tarin vastapelurina olleen Ruotsin
nuoren kuninkaan Kaarle XII:n kuo-
lema hyökkäyksessä Norjaan oli vii-
meinen siirto tässä pelissä.

Tällöin koko suoma-

laisten asuinmaakin oli jo Venäjän
armeijan valtaama Pohjanlahdelle
saakka. Isoviha oli valtoimenaan
Pietarin laivaston moukaroidessa
Ruotsin rannikkoakin.

Ruotsin oli pakko 30.8.1721 Uu-
dessakaupungissa solmitussa rau-
hansopimuksessa taipua Pietarin sa-
nelemiin ehtoihin. Suuri Pohjan sota
ja Ruotsin suurvalta-aika päättyivät
tällöin.

Venäjä ei kuitenkaan ottanut hal-
tuunsa koko valtaamaansa Suomen
aluetta, ainoastaan Karjalan kannas

nykyistä Suomen rajaa myöten kel-
pasi Pietarin kaupungin suojaami-
seksi.

Kahden suurvallan toimesta ruti-
köyhäksi imetyt suomalaiset jätet-
tiin Ruotsin rasitteeksi. Suomalaiset
luokiteltiin kaiketi Ruotsin kiintiö-
pakolaisiksi. Heitä oli jäljellä enää
vain noin 300 000.

Kuluvana vuonna tehty matka
Pietariin ja kaupungin ympäristöön
saattoi antaa kävijälle Anders
Sjögrenin vuonna 1816 tekemän
matkarunon kaltaisen kokemuksen:

Mukana juhlivassa Pietarissa
Olin aikaisemmin käynyt Le-

ningradissa kolme kertaa, jol-
loin joka kerta kerrottiin val-
lankumouksen suurista saavu-
tuksista. Olin utelias kuule-
maan mahdollisista muutoksis-
ta uuden hallituksen aikana ja
tutustumaan kolmesataavuo-
tiaaseen Pietariin.

Juhliin liittyen oli kullekin po-
liittisesti tärkeälle valtiolle ja
lähinaapurilla varattu oma viik-
ko oman kulttuurinsa esittämi-
seen. Samalla paikallisetkin
tiedotusvälineet yhtyivät esit-

Näin ylväänä Pietarin, se nousi komeana,
kun aamu myönsi välkkeen suloisan.
Sen povella näin sulautuvan
Etelän hehkuu, voiman Pohjolan.
Sen pyyde säihkyy aina unelmana
kuin seppel täyttymyksen tulevan
ja tulkoon mitä vain, on hohtamassa
tuo kaupunkien kruunu Pohjolassa.

Näin maamme, teidät, jotka vainon alta
sai suomalainen veri versomaan.
On teidän orjan häpeyteen valta
kuin jäinen käsky päässyt ajamaan.
Ja mitä entiseltä, valoisalta
on teistä jäänyt enää tulevaan?
Vain surumuiston siitä enää tapa
kun Inkerissä kansa oli vapaa.

Ahti Hänninen

telemään asianosaista viikko-
maata. Me satuimme Suomen
viikon loppuvaiheeseen ja Sak-
san alkavalle viikolle. Olimme
majoittuneet samaan hotelliin
saksalaisten kanssa.

Kannaksen huonon tiestön vuok-
si jouduimme tulemaan myöhään il-
lalla Pietariin. Hämmästelimme kau-
pungin huonoa valaistusta. Esikau-
punkialueet olivat lähes pimeitä.
Sähkön säästösyystä emme pysty-
neet ratkaisemaan.

Hotelli Sovetskaja Fontanka kui-
tenkin löytyi. Se oli 17-kerroksinen

uusi jättiläisrakennus lähellä keskus-
taa. Myöhästymisemme vuoksi huo-
nevarauksemme olivat sekaisin ja
meidät sijoitettiin parittain pieneen
yhdenhengen huoneeseen. Illallista
emme enää saaneet. Seuraavana
päivänä saimme varauksen mukai-
set huoneet.

Ruokailu tapahtui hotellin isossa
ruokasalissa. Olimme tyytyväisiä ve-
näläiseen keittiöön. Ruoka oli ehkä
suomalaisten makutottumusten mu-
kaan hieman liian rasvaista ja voi-
makkaasti maustettua. Aamiaiseen
liittyi järjetön jonottaminen, koska
se oli katettu yhteen seisovaan pöy-
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tään. Jonotuksen vuoksi aamiaiseen
oli varattava aikaa vähintään tunti.

Aamiaisen jälkeen lähdimme tu-
tustumaan kaupungin nähtävyyksiin.
Ja niitähän oli! On sattuvasti sanot-
tu, että Pietari on rakennuksiltaan
Euroopan kaunein kaupunki. Pieta-
ri Suurella ja hänen seuraajillaan oli
varaa kutsua työhön sen ajan par-
haat arkkitehdit ja kuvanveistäjät,
joihin hän oli tutustunut Amsterda-
missa. Pietarille on annettu lisänimi
Pohjolan Venetsia Nevan ja sen lu-
kuisten haarojen ja kanavien vuok-
si, eikä syyttä.

Mannerheimin jalan
jälkiä seuraten

Jokainen matkaaja pyrkii löytä-
mään matkakohteestaan omat itse-
ään kiinnostavat kohteet. Minua
kiinnosti venäläisten ja suomalais-
ten kanssakäyminen näiden kolmen
vuosisadan aikana. Huomasin, että
kukin vuosisata muodostaa oman
kokonaisuuden. Ne voitaisiin nime-
tä seuraavasti: Ruotsi-Venäjän vuo-
sisata 1700-luku, Venäjä-Suomen
vuosisata 1800-luku, Suomi-Neu-
vostoliiton vuosisata 1900-luku.

Eri vuosisatoina suomalaisten ase-

ma ja kanssakäyminen venäläisten
kanssa Pietarissa poikkesi huomat-
tavasti toisistaan. 1700-luvulla he
olivat kaupungin rakentajia ja maa-
taloustuotteiden ostajia. Kätevien
kirvesmiesten asema oli esimerkiksi
hiukan parempi kuin lukuisten maa-
orjatyöläisten (40 000), jotka oli tuo-
tu rakentamaan kaupunkia. Ei tur-
haan sanota, että Pietari rakennet-
tiin maaorjien luiden päälle.

1800-luvulla suurruhtinaskunnan
suomalaiset aateliset olivat tasaver-
taisina venäläisten kanssa toimien
korkeissa sotilas- ja siviiliviroissa.
Heitä oli muun muassa kolme tu-
hatta sotilaina, joista kymmenen
prosenttia yleni kenraalin tai amiraa-
lin arvoon. Kuuluisin heistä oli Man-
nerheim, joka esitetään myöskin
juhlaviikkolehden huomattavam-
pana Pietarin suomalaisena.

Taitavan oppaan johdolla seura-
simme Mannerheimin jalanjälkiä
Pietarissa. Juhlalehdessä mainitaan,
että hän on eniten kunniamerkkejä
saanut henkilö ehkä koko maailmas-
sa, 136 mitalia. Huomattavaa on,
että Breshnev sai vain 115 vaikka-
kin hän oli sairaalloisen kiinnostu-
nut niiden hankkimisesta. Häntä voi-
tanee verrata tässä asiassa Hitlerin

Saksan marsalkka Göringiin.
Suomalaiset olivat myöskin arvos-

tettuja käsityöläisinä, nuohoojina ja
palvelushenkilöinä. Heitä pidettiin
ahkerina, rehellisinä ja hieman tyh-
minä. Juomisessa he vetivät vertaa
vanjoille sekä olivat humalapäissään
kovia tappelijoita. Muuttaessaan ta-
kaisin Suomeen ammattitaidoista oli
paljon hyötyä maallemme.

Oikea osoite nauttia
korkeasta kulttuurista

Pietari on “korkean” kulttuurin
kaupunki ja tason takeena on maan
musiikin- ja tanssinopetuksen kuu-
luisa hyvä kansainvälinen taso. Kos-
ka venäläiset rakastavat musiikkia
ja balettia on konsertti- ja ooppera-
lippuja lähes mahdotonta saada il-
man ennakkovarauksia.

Meidän oli tyydyttävä vauhdik-
kaaseen kansanmusiikkiin ja tans-
siin. Lohduttakoon meitä se, että
myöskin Pietari Suurta viihdytti
enemmän elämän läheinen “rustica”
-taide, kuin oopperat.

Korkeatasoista ovat myös venä-
läinen maalaustaide ja kirjallisuus.
Poikkesimme Venäläisen taiteen mu-
seoon ja jonotimme Eremitaasin
näyttelyihin. Monissa puistoissa ta-
pasimme kansainvälisesti kuuluisten
venäläisten kirjailijoiden patsaita.
Uskomme myös, että Tolstoi, Pus-
kin ja Tsehov ovat myös venäläisen
rahvaan rakastamia.

Uskon, että Pietari säilyttää ase-
mansa kulttuurikaupunkina. Sen po-
liittinen merkitys tulee korostumaan,
muttei se muuta Moskovan asemaa
hallinnollisena keskuksena. Sen
tämänhetkisenä vaikeutena on sota-
teollisuuden muuttaminen siviiilituo-
tantoon. Matkailun esteenä on palve-
lutason heikkous ja taipumus byrok-
raattisuuteen. Matkustajan turvalli-
suus on kysymys, josta puhutaan
paljon, mutta se ei poikkea kovin-
kaan suuresti muista suurkaupun-
geista.

Aimo Tiainen
Maailman kuulu Mariinski-teatteri on näkemisen arvoinen paikka.

Lippuja sinne saa hyvällä tuurilla tai hyvissä ajoin varaten.

Kuva: Jaana Matikainen
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Siirtomaatavarakauppa, tuo nimikummajainen on jäänyt mieleeni lap-
suudesta erään vanhan kauppaliikkeen ovenpäällä olleesta kyltistä. Lasten
tapaan minäkin kysyin kaikkea mitä en ymmärtänyt ja sain milloin hätäi-
sen milloin perusteellisemman vastauksen riippuen siitä oliko kysymys han-
kala tai oliko vastaaja liian kiireinen.

Pääsääntöisesti maatalossa oli aina kiire, niinpä sainkin usein kuulla to-
kaisun ”yks hullu kyssyy enemmä ko viis viisasta ehtii vastata”. Vanhem-
pien tapana on usein selittää asioita yksinkertaisilla esimerkeillä, niin mi-
nunkin isäni teki. Tästä johtuen sana siirtomaatavara on minun mielestäni
tarkoittanut kaukaa ulkomailta tuotuja kuivattuja hedelmiä, sellaisia mitkä
eivät Suomessa kasva ja olivat isäni lapsuudessa ylellisyyttä eikä niitä sodan-
jälkeen heti saatu.

Sekahedelmät, luumut eli veskunat ja rusinat olivat ennen juhlien jälki-
ruokia niin suurissa pidoissa kuin perheiden joulupöydissäkin. Aika kultaa
muistot ja makutottumukset muuttuvat iän myötä. Keski-ikään ehtineet
muistavat jouluisen sekametelisopan pakkosoppana, jota piti ottaa vaikkei
haluaisikaan. Nyt sitä jo tekisi mieli, mutta kas sitä yhtä kysymystä ei tul-
lutkaan kysyttyä, eli miten se oikea sekahedelmäkeitto tai kiisseli tehdään.
Tässä muutama jouluinen ohje kuivatuista hedelmistä.

LIITAN IÄRELTÄ

SEKAHEDELMÄ-
KEITTO

200 g  kuivattuja sekahedelmiä
1 l  vettä
1 tl etikkaa
4 rkl  sokeria
1/8 tl suolaa
3 rkl perunajauhoja

Huuhdo hedelmät kylmässä ve-
dessä edellisenä iltana ja jätä likoa-
maan puhtaaseen veteen. Keitä he-
delmiä seuraavana päivänä liotus-
vedessään. Mausta keitos etikalla ja
lopuksi sokerilla ja ripauksella suo-
laa. Kun hedelmät ovat paisuneet ja
kokonaan pehmenneet, nosta ne rei-
käkauhalla tarjoilukulhoon. Sekoita
perunajauhot tilkkaseen kylmää vet-
tä. Nosta hedelmäliemi liedeltä ja
suurusta se perunajauhoilla. Pane
kattila takaisin liedelle ja kiehauta.
Kaada liemi hedelmien päälle, ripota
pinnalle sokeria kuortumisen estä-
miseksi ja anna jäähtyä ennen tar-
joilua.

Sekahedelmäkeiton saat vähentä-
mällä perunajauhojen määrän 1 ½
rkl:aan. Samalla ohjeella voit valmis-
taa myös luumukiisselin.

APRIKOOSIRIISI
20 kuivattua aprikoosia
1 ½  dl vettä liotukseen
¾ dl sokeria
1 rkl tuoretta raastettua inkivääriä
tai 1 tl inkiväärijauhetta
3 dl keitettyä kylmää riisiä
2 dl vispi kermaa

Leikkaa aprikoosit neljään osaan,
huuhtele ja laita yöksi veteen likoa-
maan. Keitä liotetut aprikoosit ja jäl-
jellä oleva vesi sokerin ja inkiväärin
kanssa miedolla lämmöllä, kunnes
sokeri on sulanut ja keitos on jon-
kin verran sakeutunut. Pane seos
jäähtymään.

Sekoita yhteen riisi ja vaahdotettu
kerma. Aseta tarjoiluastiaan kerrok-
sittain riisikermavaahtoseosta ja ap-
rikoosi keitosta. Tarjoa hyvin jääh-
dytettynä.

KONJAKKILUUMUT
300 g kuivattuja luumuja
2 dl vettä
1 dl sokeria
1 pala kanelitankoa
3 rkl konjakkia
1 ½ dl vispikermaa

Pane luumut veteen ja kiehauta
ne. Lisää joukkoon sokeri ja kaneli-
tanko. Kun sokeri on sulanut nosta
kattila liedeltä. Anna keitoksen hie-
man jäähtyä ja mausta konjakilla.
Kun luumut ovat kunnolla jäähty-
neet, pane ne jääkaappiin maustu-
maan vähintään 1 vrk:n ajaksi. Poista
kanelitanko ja laita luumut tarjolle
annosmaljoihin, koristele vaniljalla
maustetulla kermavaahdolla ja man-
telilastuilla.

VANILJARAHKAA
& SEKAHEDELMIÄ

300 g kuivattuja sekahedelmiä
3 rkl sokeria
2 dl maitorahkaa
2 dl kuohukermaa
2 tl vaniljasokeria
1 rkl sokeria

Huuhtele sekahedelmät ja laita ne
yöksi likoamaan, ripottele pinnalle
sokeria. Sekoita rahka ja vaahdotet-
tu kerma, mausta vanilliinisokerilla
ja sokerilla. Aseta annosmaljoihin
kerroksittain pilkottuja hedelmiä ja
rahkaseosta. Tarjoa kylmänä.

Riemullista Joulujuhlaa
toivottaa Liisa
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Joulukuuset eivät Vasilia ilahduttaneet
Raudun mökki kasvimaineen

ja asunto Pietarissa vaihtuivat
melkein kuukauden piinallisek-
si odotteluksi maantieojan reu-
nalla Mikkelin pohjoispuolella.
Rautahermoinen Vasili malttoi
mielensä ja ei edes juhannus-
aattona hakannut päätään au-
ton nokkapuskurissa kiinni ole-
vaan kuuseen. Kotiväellä ole-
va tieto hänen vahingoittumat-
tomana selviämisestään auto-
onnettomuudesta, toi Vasilille
mielenrauhan.

Kotikaupungistaan Pietarista hän
oli lähtenyt tuomaan metallikuormaa
Tornioon. Pitkien matkojen kulje-
tukset eri puolille Eurooppaa olivat
kymmeniä vuosia olleet hänen leipä-
työtään. Suomen tiessä 13 ei ollut
vikaa. Silti kuljettajan kopissa oleva
vuode repsahti hänen päälleen, seu-
rasi holtiton meno tieltä kuusimet-
sään.

Joulunalusviikot olivat vielä kau-
kana, joten kuuset eivät houkutel-
leet. Vasili tiesi, että arvokasta lastia

ei voi jättää vartioimatta, sillä lasti
katoaa varmemmin kuin sopiva jou-
lukuusi tien poskesta.

Isossa Venäjän maassa on myös
iso minuutti, joten piinallinen olo
autonkopissa nukkuen ja toisinaan

läheisestä metsästä tatteja poimien
jatkui viikosta toiseen. Hellepäiviä
ja tatteja oli riittämiin. Ruoka ei kui-
tenkaan ollut yksipuoleista, koska lä-
hiseudun asukkaat olivat huoman-
neet Vasilin tukalan tilanteen ja ojen-
sivat auttavan kätensä. Vettä ja ruo-
kaa tarjottiin päivittäin oudolle
maantien laidan asukkaalle. Tuotiin
puhtaat vaihtovaatteetkin. Suoma-
laisten oma-aloitteisuus tuli kauniil-
la tavalla esiin. Vasili oli liikutukseen
asti yllättynyt saamastaan ymmär-
täväisestä kohtelusta.

Kun kävin Vasilin luona maantie-
ojan reunalla, hän ei tiennyt tarkal-
leen missä tämä onnettomuuspaik-
kakunta sijaitsee. Annoin hänelle
Suomen tiekartan, koska kuorma-
auton varusteista sellainen puuttui.
Kun näytin kartalta Raudun ja ker-
roin vanhempieni asuneen siellä, niin
hän ilahtuneena kertoi “datsansa”
olevan siellä lähellä Sosnovon ase-
maa. Lisäksi hän antoi osoitteensa
ja puhelinnumeronsa pyytäen käy-
mään Pietarissa hänen luonaan.

Ahti Hänninen

Vasili Mikkelin pohjoispuolella.

Kuva: Ahti Hänninen

Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni”
Navetan teon aloitimme keväällä.

Siitä tuli kolmikerroksinen. Ylhäällä
oli rehuille vintti, keskellä eläintilat
ja alhaalla lantala. Rakennuksen mi-
tat olivat kahdeksan kertaa 24 met-
riä ja siinä oli tilaa kuudelle lehmälle.
Lisäksi oli sikala ja hevostalli.

Sain Eero Nurmisen ja Arvo
Tuukkasen töihin. Teimme perus-
sokkelin kaivaustyötä lantalan koh-
dalla ja jouduimme ajamaan paljon
maata pois. Työ oli rasittavaa. Mon-
tun pohjaltakin joutui heittämään

osa V

maan ylös penkalle kärryyn, koska
hevosta ei pystynyt ajamaan mont-
tuun.

Lantala oli kolme kertaa 12 met-
riä pohja-alaltaan ja 2,2 metriä kor-
kea. Sen pohjalla olevan kallion
räjäytimme raikkapommeilla. Sylvin
mies Pauli Liikanen tuli rakenta-
maan navettaa, ja koko perhe asui
meillä sen aikaa.

Työt aloitettiin välittömästi. Jo
kevättalvella olin kaatanut ja ajanut
rakennuspuut, jotka Aaro Karhala

kävi sahaamassa. Hänellä oli jo kun-
nolliset sahauspöydät ja traktori voi-
makoneena.

Rakennusmiesten tehdessä perus-
laudoitusta ajoin minä Vili-hevosel-
la rakennussoraa, jota kärryihin
mahtui kerrallaan 0,3 kuutiometriä.
Päivässä ajoin keskimäärin kahdek-
san kärryllistä. Tämä työ kesti kau-
an, ja olin jo aika kyllästynyt siihen
ennen kuin se loppui. Laudoituskin
tuli aikanaan tehtyä. Perustuksen
korkeus oli yli kaksi metriä alalai-
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dasta. Laudoitus oli tehtävä hyvin
ja pönkitettävä, ettei se antanut pe-
riksi valua tehdessä. Lantalan laipion
laudoitus oli tötitettävä alhaalta päin.
Aaro Karhala tuli traktoreineen töi-
hin ja toi tullessaan myös valumyl-
lyn.

Perustusta tehdessä
ongelmana vesipula

Kirkolta olin hakenut kunnan se-
menttikärry. Työ olisi luistanut hy-
vin, ellei vedestä olisi tullut puutet-
ta. Olimme laittaneet käsipumpun
kaivolle, noin 50 metrin päähän, jos-
ta vesi juoksi lautakourua pitkin tii-
nuun, josta otimme sitä ämpärillä se-
menttimyllyyn. Vesi loppui kaivosta
melkein heti, ja ennen aamiaista kui-
vui toinenkin kaivo.

Haimme Tampellan kämpältä ve-
silaatikon, jolla oli ajettu vettä “ruu-
kin” teille. Sen laitoimme traktorin
kärryyn. Veden pumppasimme ojas-
ta pumpulla laatikkoon ja toimme
valupaikalle. Näitä vedenhakumat-
koja jouduimme tekemään useam-
piakin niiden kahden päivän aikana,
mitä perustuksen valaminen vei.  Se-
menttiä meni 220 säkkiä.

Laitoimme myös likaviemärin kar-
jakeittöön. Työtä oli tarkoitus jat-
kaakin, sillä olin kysynyt muurarin
valmiiksi. Hän oli kuitenkin luvan-
nut töitä niin paljon, ettei ehtinyt
kaikkia tekemään sinä kesänä, ja
niin jäi muuraus seuraavaan vuo-
teen.

Tuli oli yllätyksellisesti
karata aamulla

Olimme raivanneet kaikki puut
kolmen hehtaarin alueelta, jotka oli
tulevaa suoviljelystä. Eräänä iltana
syönnin jälkeen päätimme kulottaa
tämän alueen. Meitä oli kuusi mies-
tä. Otimme vesiämpärit mukaamme,
koska alue rajoittui kahdelta puolel-
ta viemäriin. Joka mies teki pienes-
tä kuusesta huiskan, joka oli tarpeen
kulottaessa.

Aloitimme tuulen alta. Kaksi mies-
tä hoiti sytytyksen. Ensin sytytettiin
tuulen alta, sen jälkeen kumpikin
mies jatkoi omaa laitaansa vastatuu-
leen kulkien. Näin alue sytytettiin
ympäriinsä. Muut miehet valvoivat
huiskineen, ettei tuli päässyt vika-
alueelle. Syntyi valtava kokko, jon-
ka savu näkyi kymmenien kilomet-
rien päähän. Kuului valtava pamaus,
kun tulet kohtasivat keskellä ja ulma
työntyi siitä pois. Kulotus onnistui
hyvin.

Seuraavana päivänä tuli yritti men-
nä metsään. Huomasimme sen olles-
samme aamiaisella ja menimme kii-
reesti hätään. Kannoin sen päivän
isäni kanssa vettä ojasta ja saimme
tulen pysymään alueella.

Kun tuuli iltasella tyntyi, me kaikki
menimme sinne töihin. Kannoimme
saavilla vettä ja sammutimme kaik-
ki tulipesäkkeet. Tuulikaan ei enää
seuraavana päivänä saanut siellä tul-
ta irti.

Heinät tehtiin
velkatalkoina

Peltotöitä teimme muiden kiirei-
den lomassa. Viljojen korjuussa oli
jo vaikeuksia. Päätimmekin pitää
velkatalkoot, mikä tarkoitti sitä, että
ensin piti tehdä työ ja sitten myö-

Kunnostautuminen
hiihtokilpailuissa

Vaikka työ oli kovaa ja päivät pit-
kiä, oli minulla myös vapaa-ajan
harrastuksia. Serkkuni poika Toivo
Pusa oli sota-aikana innostunut kil-
pahiihdosta ja sai minutkin mukaan
siihen. Olin tosin jo kouluaikana har-
rastanut kilpahiihtoa ja menestynyt

hemmin syksyllä oli “juotingit”.
Urakkana oli kuusi seivästä viljaa ja
talkooväkeä kävi niin paljon, että
viljat saatiin seipäille. Paulin kanssa
ajoin viljat puimalaan.

Talkoojuotingit pidimme aika-
naan. Minä tein maltaat ja sahdin.
Väkeä oli tupa täynnä. Hain Vallas-
mäestä “ramaffoonin”, jonka tahdis-
sa tanssimme.

Väinö Pihl oli koneineen puimas-
sa viljoja. Apuna olivat Pentti Pusa,
Eemil Kilpinen ja Pauli Liikanen.
Saimmekin päivässä puitua ja puin-
nin päälle joimme jonkun verran
sahtia, jota oli jäänyt talkoista.

Kuljetimme puimakoneita pari-
reessä. Erään kerran ennen Kivipu-
roa puimakone kaatui. Yritin pitää
siitä kiinni ja jäin koneen alle. On-
neksi siinä oli oja, johon kaaduin.
Puimakone jäi kiven varaan, joten
ei siinä pahemmin käynyt.

Mallisytytystä kulotuksen yhteydessä.

Kuva: Jaana Matikainen
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siinä hyvin. Myös Pieksämäellä
asuessamme osallistuin muutamiin
kilpailuihin.

Ensimmäiset kilpailut, joihin nyt
osallistuin olivat vuoden 1945 hel-
mikuussa. Yllätyksekseni voitin tä-
män urheiluseura Leivonmäen Py-
ryn järjestämän kilpailun. Tämän jäl-
keen osallistuin joka vuosi hiihtokil-
pailuihin aina vuoden 1952 loppuun
asti, jolloin lopetin kilpailemisen.

Muutamina viimeisinä vuosina
reenasin järjestelmällisesti. Aloitin
reenauksen elokuun alussa. Kävin
kolme kertaa viikossa noin 20 kilo-

metrin pituisilla lenkeillä. Juoksin
muutaman kilometrin, sitten vuoros-
taan muutama kilometri reipasta kä-
velyä ja taas juoksua. Näin tein
lenkkini juosten ja kävellen. Sen jäl-
keen aina voimistelin. Lumien tul-
tua tein hiihtolenkkejä.

Talvella osallistuin melkein joka
pyhä hiihtokilpailuihin. Voitin luke-
mattomia Leivonmäen pitäjän mes-
taruuksia ja Urheiluseura Leivon-
mäen Pyryn mestaruuksia. Piirikun-
nallisissa ja kansallisissa kilpailuissa
saavutin niissäkin paljon voittoja ja
hyviä sijoituksia. Parhaita olivat

Karjalan liiton mestaruus yleisessä
sarjassa ja 24. sija Salpausselän 18
kilometrin hiihdossa. Olin SVUL-
luokituksessa 1. luokan hiihtäjä kuu-
si vuotta.

Harrastin muutakin urheilua, en-
nen kaikkea juoksua, jossa myös
saavutin oman kunnan mestaruuk-
sia. Maastojuoksun piirinmestaruus-
kisoissa olin viiden kilometrin mat-
kalla 18. sijalla. Olin usean vuoden
ajan mukana Leivonmäen Pyryn
Havumäen osaston toiminnassa.
Harjoittelimme näytelmiä ja pidim-
me iltamia eri puolilla kylää.

Kuin päivä ja yö
Lähdin sunnuntaiaamusta junalla

Riihimäelle vahvistamaan karjalais-
ta “identiteettiä” niin kuin nykyään
hienosti sanotaan. Palasin sitten il-
lansuussa Intercityllä takaisin Hel-
singin hulinaan ja siitä sain kirjoituk-
seeni otsikon: Kuin päivä ja yö.

Selostelen hieman mitä tapahtui ja
mitä tarkoitan: Aamukirkko Riihimä-
en keskuskirkossa klo 10.00. Kirk-
ko tupaten täynnä karjalaisia. Kirk-
kokahvit jälkiseuroiksi ja sitten klo
13.00 Panssari-soittokunta aloitti
Jääkärin marssilla karjalaisseurojen
Etelä-Hämeen Piiri r.y:n Riihimäen
seurakunnan ja Karjalan Liiton val-
takunnallisen talvisodan alkamisen
muistopäivätilaisuuden. Tilaisuus
päättyi myöhemmin iltapäivällä yli
kaksisataa- henkiseen kynttiläkulku-
eeseen sankarihaudoille.

Tilaisuus oli kunniakkaasti järjes-
tetty ja mikä parhainta, pidettiin roh-
keat suorat esitelmät ja puheet tal-
visodan alkamisesta, Karjalan hei-
mon evakkomatkasta, varustautumi-
sesta, linnoittautumisesta ja verisestä
puolustustaistelusta, kotimaan puo-
lesta. Puheita suurista menetyksis-
tä, jotka jäivät silloisille vihollisille,
Stalinin porukalle.

Vaikka tunteita ei suitsutettu tilai-
suuden puheissa, kuitenkin kyynel

tuppasi tulemaan näköelimeen, sil-
män kulmaan ja vähän tulikin. Ti-
laisuuden historiallisesta puolesta
huolimatta juhlassa oli realistinen ta-
sapaino tunteen ja nykytodellisuuden
välillä. Olihan suurimmalla osalla
noin kolmesataapäisestä juhlakan-
sasta omakohtainen kokemus mene-
tetyn Karjalan sodista. Siis oli lin-
noittauduttava, kun tiedettiin itäisen
naapurin suunnitelmista vallata Kar-
jala ja sitten koko Suomi. Oli puolus-
tauduttava, kun hyökättiin.

Näinhän se kupletin juoni meni.
Onneksi tiedetään naapurissakin ja
toivottavasti hyväksytään mennyt
todellisuutena ja vääryytenä. Suu-
ret olivat kotimaamme menetykset
teollisuuden, yksityisen omaisuuden,
puhumattakaan kulttuurin, kulttuuri-
paikkojen ja henkisten mansikka-
maiden osalta.

Siinä oli Suomi kuin yön sydä-
messä. Oli käynnissä Daavidin ja
Goljatin taistelu. Lingot olivat Daa-
vidilla vähissä, mutta puolustusvoitto
tuli rohkeudella. Kotimaamme ompi
Suomi tänään, vaikka kotijuuret,
menetetyn Karjalan, jäivät hyökkää-
jälle. Juhlan lopuksi lauloimme soit-
tokunnan kera Maammelaulun: Oi
maamme Suomi synnyinmaa, soi sa-
na kultainen.

Sitten kulkue kulki kynttilöineen
sankarihaudoille. Monilukuinen hä-
mäläisten- riihimäkeläisten sotilaiden
joukko oli maksanut kovat lunnaat
maan vapaudesta, meille ja nykypol-
ville.

Illan suussa palasin Intercityllä
Helsinkiin. Rautatieasemalla kaksi
nuorta virolaissoittajaa soitti bluesia
ja rokkia. Aseman vartijat hajotti-
vat rähinöivän, päihtyneen nuoriso-
jengin. Aseman aulaan oli avattu
uusi Euro-myymälä, halpahalli. Kan-
sa ryntäili ostohurmiossaan. Minun
rekisterini oli hieman sekaisin. Oli-
ko tämä päivää vai yötä? Jouduin
selvittämään itselleni, mitä tämä oli,
sillä niin oli ero kuin päivällä ja yöl-
lä, ollessani Riihimäellä ja nyt Hel-
singin rautatieaseman hallissa.

Kerro nyt sitten talvisodasta! Ajat-
telin, että parempi olla kelaamatta,
mutta! Kuitenkin olosuhteista huo-
limatta, minulla, meillä on vastuu
kokea ja kertoa kokemuksista sellai-
sina kuin ne ovat tapahtuneet. Kar-
jalaisille on annettu lahja kerrotta-
vaksi Karjalan historiasta, Suomen
kohtalosta, sukumme tarinasta, his-
toriasta, iloistakin ennen ja nyt. Vas-
tuu kenelle? Missä? Vaikka asema-
hallin metelissä, nykyihmisille. Roh-
kenenko puhua tälle ajalle, 64 vuo-
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RAUHALLISTA JOULUA
Rautulaisten Pitäjäseura ry.

Helsingin Rautu-Seura
Rauta-säätiö

Rautulaisten lehti
Karjalan Liitto

Karjala-lehti ja Karjala myymälä

den takaista totuutta, kohtaloa, jon-
ka koimme. Unohdus ei ole minulle
mahdollista. Onko parempi, että
kuulen asiat kerrottavan ulkopuoli-
sen suusta, jopa vääristyneinä?

Olemme monet väsyneitä. Kuiten-
kin meidän tulee kantaa oma osuu-
temme menneisyydestä ja tulevai-
suudesta, tästä päivästä nuorten
kanssa. Toivon ja uskon, että suku-
seuramme, Lallukan Sukuseura ja
sen hallitus jaksaa kantaa oman
osuutensa, olivat ne asemahallit mis-
sä tahansa. Se on “identiteettimme”
tänään ja Karjalan tulevaisuus.

Päivä on totuus kämmenellä. Yö
piilotettuna kämmenen alle.

Leo Lallukka

Juurilla kävijän mietteet
Olen kuullut niin monet kaihoisat

laulut ja nähnyt maalatut taulut.
Olen saanut jo lapsena mummoni
muistojen keralla kulkea kannaksen
teillä ja saralla. En uskonut oisi kuin-
ka kaunis on Karjala. Sen leppeät
tuulet ja rannat. Nuo Laatokan kul-
taiset sannat.

Mummoni tarinat painuivat syväs-
ti lapsen mieleen ja nyt kun sain
seisahtaa veljeni viereen tuon koti-
kujasen päähän, tuli tunne kuin ol-
lut täällä jo ennenkin oisin. Olen tul-
lut kotiin.

Kuink’ kyyneltä pidättää voisin.
Kun silmät suljen nään vihannat koi-
vut, kuulen kukkuvan käen ja Kar-

jalan kellot, kotitalon nään, sen vil-
jaisat pellot. Myös valkoisen kirkon
ja kirkkomaan mihin pikkuinen veli
jäi nukkumaan kun lähtemään jou-
duitte täältä. Tuo sota tuhosi kaiken
maan päältä ja vei, edes pienoisen
hautaa säästänyt ei.

Jäi sieluun ja sydämeen vain kai-
paus ja rakkaus syvä ja toivo pien’
rahtunen, kipinä, jyvä. Kuink’ vie-
läkin täällä ois hyvä jos kaikki ois
toisin jos rajat ois pois ja rauhassa
jälleen kotiin tulla voisi. Sulle velje-
ni sen sydämestäni soisi ja kaikille
teille jotka toivoa jaksatte kantaa,
uskon, tulee vielä päivä jolloin sor-
taja vääryyden korjaa ja tään iha-

nan maan takaisin antaa.
Oli mukava matka joukossa tei-

dän ne helteiset heinäkuun päivät,
monet mietteen ja muistot siinä jäl-
keen jäivät ja tunne tänne täytyy tul-
la vielä uudestaan. Juuret johtaa sy-
välle Karjalaan.

Kiitos kaikille Raudun kihujuhlilla
olleille matkaseurasta ja ennen kaik-
kea Paksun Markulle, tuolle tuli-
sieluiselle ritarille, joka sitkeästi tais-
telee Karjalan palauttamisen ja
“kaikkiin pujauttamissiin” selvittämi-
sen puolesta.

Yksi Pekkasen sakista

Ratkiriemukas
Valpurinaatto Wiipurissa -

näytelmä Karjalaisella
Näyttämöllä tammikuussa.

Liput 14/13/7 euroa.
Lippuvaraukset ja lisätiedot

Karjalan Liitosta
puh. (09) 7288 1715 tai

toimisto@karjalanliitto.fi.
Vanha Kasarmialue Rak. 8, 50100 Mikkeli

Tilausravintola,
jossa järjestät kokouksen,

juhlat tai koulutuksen
historiallisessa miljöössä.

Lisätiedot ja varaukset:
Aija Lyytikäinen

puh. 0400 744 818
(015) 365 285
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Laura Raelouhen muistolle
1. Er. Ptrin muonituslotta Laura Raelouhi o.s. Lopo-

nen syntyi 9.10.1912 Raudun Vehmaisissa ja kuoli 17.9.
2003 Lappeenrannassa.

Monien viimeisten vuosikymmenien aikana, meille
monille on hyvin opettavainen asia se, nyt pois men-
neen rakkaamme Lauran, elämänmyönteisyys, vaati-
mattomuus ja valoisuus. Pienessä kodissa asui sisäi-
sesti rikas, avara elämän suuressa koulussa kasvanut
ihminen. Valoisa, palveluun valmis lähimmäinen ja
“Lotta-sisar”. Viime aikoina saatu vastaus Lauran
elämästä oli: “Mikä miun on täss olles, ku vain pää-
sisin täst elämästä poiies!” Nyt rukous on kuultu. “Kii-
tos olkoon Jumalan ja Isän, joka antaa meille voiton,
Poikansa Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen
kautta!”

Voiko näin sanoa muu, kuin sellainen ihminen, joka
on saanut maistaa Jumalan huolenpitoa ja on omista-
nut uskon, Jumalan suuriin lupauksiin? Hän, Laura,
sai jättäytyä läheisineen, kaikkine huolineen, surui-
neen ja puutteineen, koko eletyn elämän kanssa, Juma-

lan suurille käsivarsille! Vahva luottamus Jumalan
huolenpitoon oli jo kasvanut lapsuudessa Kannaksen
Vehmaisten kylässä. Me voimme vain aistia ja aavis-
taa sitä vakaata suvun perintöä, mitä kannatteli mo-
nia Loposen sukuun kuuluvia. Me ajattelemme kiitol-
lisena koko suuren sisarusparven jokaista jäsentä!

Lauran molempien vanhempien elämänkaari päät-
tyi 50-luvulla. Maria-äiti, o.s. Kuparinen, 1950 ja isä
Tuomas 1958. Lapsista Laura oli kolmas. Perheeseen
syntyi yhdeksän lasta. Kun Suomi itsenäistyi, Laura
oli 5-vuotias. Rajan läheisyys, venäläinen sorto kätyrei-
neen, nälänhädän uhka, maassa raivoava Espanjan
tauti ja monet, monet, vain meille aavistettavat asiat,
ovat kuuluneet myös nuoren Lauran ja koko silloin
vehmaan Raudun perheiden elämän tilanteisiin. Mut-
ta niissä kaikissa päivissä siitä huolimatta, loistaa
meille nuoremmille kerrottuna ne ihanat hetket kodis-
ta, suvusta, kyläyhteisöstä, nuoruudesta ja paljon mo-
nesta muusta, jotka kerran, eräänä päivänä olivat jä-
tettävä kaikki, kaikki. Meidän on aivan liian helppoa
tänään, katsella se omista, lämpimien kotiemme ku-
varuuduista.

Siinäkö siis kasvoi kristityn osa, Laurankin osa? Se
on vastuun kantaminen koko isiemme maasta! Se on
vastuun kantaminen lähimmäisestä! Se on: Auttoivat
haavoittuneita, muonittivat, leipoivat, vaatettivat, tu-
kivat ja niin edelleen. Se on kuin suoraan Pyhästä

Kolhoosiin tai Siperiaan

“Kollektivisoimista jatketaan In-
kerissä. Talonpoikien valittava joko
kolhoosi tai Siperia. Uskonnon har-
joittaminen ankaran painostuksen
alaista.

Lehtemme toimittaja tapasi aivan
äsken rajan yli saapuneet talollisen
Uuno Kutilaisen ja hänen poikansa,
joilla oli mielenkiintoista kerrottavaa
inkeriläisen talonpojan elämästä.

Olemme kotoisin Suomen naapu-
rista Kirjasalon kylästä, jonka vain
pieni jokipahanen erottaa Raudun ja
Kivennavan rajakylistä, kertoi Uuno
Kutilainen.

Rauhan vuosina olimme läheisis-
sä naapurisuhteissa näiden kylien
asukkaiden kanssa, sillä niittymme

olivat rajakkain, tyttöjä naitiin puo-
leen ja toiseen, taloudellisetkin rien-
not kulkivat rinnan. Mutta nyt ei voi
naapurille kättä ojentaa, ja Inkerin
puolelta ei saa edes sanoa, ei katsel-
lakaan lähettää tervehdystä Suo-
meen päin. Sanoin kuvaamattoman
terrorin avulla on rajalle luotu nä-
kymätön, mutta peloittava este, joka
vain hengen hädässä uskalletaan ylit-
tää. Asukkaat pakotetaan liittymään
kolhooseihin.

Kysytte, mikä sai meidät lähte-
mään ja jättämään kodin ja konnun.
Meillä ei ollut muuta valittavana kuin
joko ryhtyä neuvostotalouden jäse-
neksi, mennä Siperiaan tai paeta. Me
valitsimme jälkimmäisen, sillä Sipe-
ria on “paha paikka” ja kolhoosi sa-
moin. Siihen liittyminen on “kuin

heittäytyisit järveen”. Sain, kuten
muutkin yksityiset talolliset, ilmoi-
tuksen suuresta erikoisverosta, jon-
ka maksamatta jättämisen seurauk-
sena on omaisuuden menettäminen.
Näillä erikoisveroilla tahdotaankin
pakottaa kaikki talonpojat vielä ensi
vuoden kuluessa liittymään yhteis-
talouksiin. On nimittäin vielä eräitä
kyliä, joissa väestö on ollut niin yk-
simielistä, ettei yhteistaloutta ole saa-
tu aikaan.

Kirjasalon lähes sadasta talosta yli
kymmenen perhettä lapsineen on
karkoitettu ja useita miehiä on kar-
koitettu ilman perheitä. Jäljellä ole-
vista talouksista yhteistalouteen on
liittynyt pakolla 50. Sen ulkopuolel-
la on vielä 18 taloa. Niiden viljelyk-
set ovat supistuneetn 2-3 hehtaariin
peltoa ja tilkkuun huonoa niittyä.”

Ilta-Sanomat
23. joulukuuta 1932

SAKSITTUA
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Sanasta. Uskomme, että tämä Lotta-henki vaikutti koko
elämän ajan Lauran elämässä! Jospa tänään mekin,
löytäisimme sen, edesmenneitten rakkaittemme muis-
tojen kautta. Jospa omissa vaivoissamme mekin, löy-
täisimme sen hengen, Pyhästä Sanasta!

Vuosikymmeniä sitten, sain kuljettaa, Ainu-mummoa
ja Annaa, Lauran sisaria, hiljentymään muutamiksi
päiviksi Heinäveden luostariin. Siinä huokui koko si-
sarusparven näky ja kaipaus etsiä sitä, mikä kantaa
ajan rajan taa. Näissä hetkissä ovat kyynel ja kiitos
sukua keskenään. Hiljaisuuden hetkiä on ollut monia
myös Lauran elämänvaiheissa. Sisaret ovat nyt kaikki
koossa.

Hyvien muistojen äärellä, kaipaamme ja ajattelem-
me heitä kiitollisella mielellä. Jumalan sanan lupa-
ukset ovat niin varmat, että kyyneleet pyyhitään pois.
Mutta kiitos jää! Siellä luostaripuutarhan puuna on
Elämän puu!

Uskomme, että sen vihreys ja kauneus, ovat parem-
mat, kuin kauniit Karjalan koivikkoiset kunnaat. “Siel-
lä eivät turmiota, kuolema ja synti tee. Loppunut on
synnin sota, rauha siellä vallitsee!” Näin veisaa virsi-
runoilija Simo Korpela.

Veli Airaksinen

Eino Tapani
Loponen

s. 2.8.1923 Vehmainen
k. 31.10.2003 Lake

Worth Florida

Serkkuni muistolle
Floridassa ikiuneen nuk-

kunut Eino oli syntynyt
Raudun Vehmaisissa, jos-
sa kuluivat lapsuus ja osa
nuoruusvuosista tapahtumarikkaiden päivien pa-
rissa. Olit iloinen ja rohkea. Opetit minulle
hiihtämisen ja uimisen taidon kun olin hyvin pieni.
Koska olit minua neljä vuotta vanhempi, tunsin aina
turvallisuuden tunteen mitä ikinä teimme. On niin
äärettömän paljon muistoja, kuten se kun olin 9-
vuotiaana koulujen välisissä hiihtokilpailuissa. Sinä
juoksit vierelläni ja huusit: “Kiri, kiri Lipe. Sinä
voitat!” Ja minä voitin, mutta ikävin seurauksin.
Pyörryin maaliin saa-vuttuani.

Kävimme yhdessä Vehmaisten kansakoulun. Koulu-
matkat teimme yhdessä. Niin vietimme kesät ja talvet
rakkaassa Karjalassa kunnes alkoi sota ja tiemme ero-
sivat. Sinä lähdit sotaan ja minä Savoon. Sodan jäl-
keen tapasimme Ruotsissa serkkumme Esterin luona.

Sinä jäit sinne, minä tulin takaisin Helsinkiin. Muu-
taman vuoden kuluttua kuulin, että perustat per-
heen ja muutit Amerikkaan. Kesällä 1990 tapasim-
me täällä Ruotsissa ja se olikin viimeinen tapaami-
semme.

Syyskuussa soitin sinulle Lappeenrantaan. Kerroit
olevasi hyvin sairas, mutta iloisin mielin ja lohdut-
tavin sanoin ja suurella huumorilla yritit lohduttaa
minua. Kolmen viikon kuluttua siitä sain pyhäinpäivän
aamuna tiedon, että olit nukkunut ikuiseen uneen kau-
kana synnyinmaastasi.

Nuku rauhassa vieressä läheisten
ja kuuntele laulua enkelten.

Lämmöllä ja suurella kaipauksella muistaen
serkkusi Liisa

Kummisetäni muistolle
Pyhäinmiestenpäivänä sain suruviestin: kummise-

täni oli nukkunut pois edellisenä yönä. Uutinen py-
säytti, kuten sellaiset uutiset aina tekevät. Vain neljä
viikkoa aikaisemmin setä oli saatellut minut Miamin
lentoasemalle kun olin lähdössä lomareissulta takai-
sin kotiin. Erotessa halasimme pitkään ja hartaasti,
ja setä pyysi tulemaan uudelleen: “Ens kerrall uot sit
pitemmän aikaa.”

Olin viettänyt kahden viikon unelmaloman Lake
Worthissa, meillä oli kerrankin ollut aikaa olla yhdes-
sä ja jutella. Sain kuulla monta ennen kuulumatonta
tarinaa sedän pitkän elämän varrelta. Sairaus oli jo
uuvuttanut hänet ja lyhentänyt askelta, ja hän suri ko-
vasti Laura-siskonsa poismenoa. Kaikesta huolimat-
ta hän jaksoi huolehtia minusta, piti kuin piispaa pap-
pilassa. Myös hänelle ominaista elämäniloa ja karja-
laista huumoria oli vielä jäljellä - meil ol välill nii
lustii jot ei tient miss ois käsiää pitänt.

Kaipaus ja muistot ovat jäljellä, mutta olen kiitolli-
nen siitä, että setä pääsi kaipaamaansa lepoon.

“Näin vain ajatelkaa:
Olen mennyt lehtoon rauhaisaan,
silti teidän olen.
Te myös lähelläni käytte ainiaan,
tallettakaa menneet parhaat muistot,
muiden unohtua antakaa.”

Lämpimästi setää muistaen
Riitta Taskinen

Irja Määttäsen muistolle

22. lokakuuta 1914 syntynyt Irja Määttänen sai iäi-
syyskutsun 19. marraskuuta. Äiti sai asua viimeiset
vuotensa hyvin samoilla asuinsijoilla, missä oli teh-
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nyt suurimman osan elämäntyöstään, Mikkelissä
Suonsaaren kylässä, mikä muodostui hänen
kotiseudukseen siirtolaisuuden jälkeen. Oman ti-
lan hoito moninaisine tehtävineen täytti äidin vuo-
det aina vanhuuteen saakka. Hän oli loppuun saak-
ka vahvasti kiinni elämässä; piirakat syntyivät,
sukan neulominen kävi vaikeammin, mutta lukemis-
ta ja runonlausuntaa hän ei jättänyt, vaikka näkö
jo kävi-kin huonoksi. Lieneekö johtunut siitä, että
hänen kanssaan keskustellessa syntyi aina vahvasti
vuorovaikutusta ja ajatusta; hänellä oli aina sana
paikalleen.

Liisa, Antero, Markku, Samuli ja Jukka, me jäimme
kaipaamaan, lapsemme ja lastemme lapset. Nyt on tyh-
jä paikka ajatuksissamme. Olemme kiitollisia niistä
eväistä joita olemme sinulta saaneet omalle matkal-
lemme elämän taipaleelle.

Sotilasmestari, sotiemme veteraani Reino Köninki
kuoli äkillisesti 9. heinäkuuta Imatralla 86-vuotiaa-
na. Reino Köninki syntyi Raudussa 9.5.1917.

Väinö Loponen kuoli Jaalassa 5. syyskuuta. Hän
oli syntynyt 8. heinäkuuta 1919 Raudussa.

Aini Inkeri Savolainen, o.s. Huuhka nukkui ikiuneen
Imatralla 29. syyskuuta. Hän oli syntynyt 14. maalis-
kuuta 1917 Raudussa.

Lauri Salovainio kuoli Mikkelin keskussairaalassa
1. marraskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 21.1.1927.

Äitini ja mammamme Eeva-Liisa Valmisalmi o.s.
Kalmi, syntyi Muolaassa 30.11.1911 ja nukkui pois
4.11.2003 Joroisissa.

Viljo Ihalainen kuoli Pieksämäen Vilhulassa 4. mar-
raskuuta. Hän oli syntynyt Raudun Mäkrällä 17. hei-
näkuuta 1919.

Unto Kalevi Purosalmi kuoli Mikkelissä 13. mar-
raskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 23.1.1925.

Kaino Kauko Palvimo kuoli 18. marraskuuta Kar-
hulassa. Hän oli syntynyt Raudun Palkealassa 14. jou-
lukuuta 1928.

92 vuotta

Simo Purjemaa täyttää Jaalassa 28. joulukuuta 92
vuotta. Hän on lähtöisin Raudun Palkealasta.

85 vuotta

Aaro Juho Samuli Sappinen täytti 1.heinäkuuta 85
vuotta Pieksämäellä. Hän on syntynyt Kaskaalassa.

70 vuotta

Tikkakoskella asuva Annikki Huttunen, o.s. Sorvali
ja Kuopiossa asuva Väinö Sorvali viettivät yhdessä
syntymäpäiviään sukulaisten kanssa Tikkakoskella.
Kaksoset ovat syntyneet Raudun Maanselällä 27. lo-
kakuuta 1933 Pekka ja Lyydia Sorvalin perheeseen.

Timanttihäät
60-vuotishääpäivää viettivät Helli ja Aleksante-

ri Palvimo 21. marraskuuta Ylämaalla. Aleksante-
ri on syntyisin Palkealasta ja Helli on Ylämaan tyt-
töjä.

Murresanoja:

liekka = teeskentelijä
liekku = kiikku, kätkyt
liekuttaa = heijata
lieksahella = kääntyillä
liippi = haavi
liitarilli = hellanrengas

liitta = hella
liivijauho = rehujauho
lipilintu = perhonen
litentsi = karamelli
litkat = kaupantekijäiset
litrakka = liukas
liuhka = tuohilippo
liuhki = kerma

livisniekka = kerma-astia
lokosa = mukava
loma = rautakanki
longottaa = raottaa
lortti = laiska, vetelehtijä
loska = irronnut palanen
losmii = valikoida
lotniekka = kirvesmies
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Mikkelin  Toimistopalvelu Oy
PL 199, 50101 MIKKELI
tai Graanintie 5, 50190 Mikkeli
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558
Markkinointi:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11, 50100
Mikkeli, puh. (015) 213 608 ja
Markku Paksu, Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli,
puh. (015) 211 588, 176 245, GSM 040-5239 645
Ilmoitushinnat:  1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
Etelä-Savon OP 527104-4169978
Painopaikka:
Kopiopiste
Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011
e-mail: kopiopiste@reimari.net
AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:
31.1., 31.3., 30.5., 31.7., 30.9. ja 28.11.2003
Kestotilaus 21eur / vuosikerta
Irtonumero 3,4 eur + toimituskulut

Kannatusjäsenmaksu 8,5 eur

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
Tilinumero: MERITA MLI 226518-4289
Puheenjohtaja: Markku Paksu,
Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli, puh. (015) 211 588,
176 245 tai GSM 040-5239 645
Naistoimikunnan vetäjä: Liisa Rouhiainen,
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. (015) 165 241
Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja: Osmo Valkonen,
Kajavankatu 2 B, 04230 Kerava, puh. 040-5920 507
Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. (015) 176 031

YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

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

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

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, 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


