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RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

47. VUOSIKERTA 2/2004 (327)
HUHTIKUU 2004

Kuvassa Muukan siskokset Maria ja Helena
Mäkrällä sotavuonna maaliskuussa 1943.
Maria Nahkuri  (30.6.1869-21.8.1945) ja
Helena Lempinen (9.5.1863-31.3.1949).
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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.

HUOM!!! HUOM!!!

Seuraavan lehden aineiston viimeinen
jättöpäivä on poikkeuksellisesti jo

24.5. kesäjuhlien takia!!!!

Mikkelissä huhtikuussa 2004

Kevätauringon siivittämä tervehdys
Katsoin taannoin ties kuinka monen-

nen kerran videolta Tapio Piirasen oh-
jaaman Siivottoman jutun. Se on se lef-
fa, jossa kaksi hyväntahtoista kaverusta
(joita näyttelevät Kai “Raid” Lehtinen
ja Pertti “Pertsa” Koivula) eivät alennu
nostamaan työttömyyskorvausta vaan
haluavat elättää itsensä siivousalan yrit-
täjinä.

Kokemuksen puute ja hieman liian
suuret linjat kuitenkin aiheuttavat sen,
että homma sananmukaisesti räjähtää
käsiin. Se ei kuitenkaan kaveruksia lan-
nista, vaan vankilan punkalla jo ideoi-
daan uutta bisnesideaa. “Markka pitää
laittaa kiertämään,” on toteamus, joka
on jotenkin iskostunut tuosta leffasta minun takaraivooni.

Jos kaikilla suomalaisilla olisikin noin reipasotteinen
asenne yrittäjyyteen kuin Siivottomassa jutussa, niin
millainen maa tämä olisikaan? Ajatusleikki on sikäli mie-
lenkiintoinen, että taannoin oli Helsingin Sanomissa juttu
jossa todettiin, että yrittäjyyden vaje Suomessa on enim-
mäkseen asenneongelma.

Asenneongelma tai ei, yrittäjyyskasvatusta tarvitaan
meillä paljon. Kasvattamisen sarkaa on myös siinä mi-
ten saadaan ihmiset tajuamaan, että pimeällä työllä asi-
at eivät etene mihinkään. Vilpittömän avun minä ym-
märrän, mutta en sitä, että rahaihmiset käyttävät työt-
tömiä häikäilemättömästi hyväkseen. Se kun ei ole ai-
nakaan työttömän etu pidemmän päälle.

Ennen muuta tarvitaan paljon rohkeita ideoita ja en-
nakkoluulottomia ihmisiä, jotka niitä toteuttavat. Se jos
mikä, tuo vauhtia talouteen ja parantaa työllisyyttä.

Jotenkin pitäisi saada ihmisten silmät avautumaan sii-
hen, miten läheltä idea itsensä työllistämiseen yrittäjä-
nä saattaa löytyä. Mainioita esimerkkejä ovat mökki-

talkkarit. Kun talkoovoimia ei enää
löydy, ovat “kylän miehet” perusta-
neet mökkien huoltoyhtiöitä ja työllis-
täneet itsensä. Hieno homma!

Itse en yrittäjän osaani vaihtaisi ta-
valliseen toimittajan palkkatyöhön.
Ehkä yrittäjyys on minulle jonkinlai-
nen elämäntapa, sillä jo pikkulikkana
minussa asui yrittäjän siemen. Loma-
reissuun sain taskurahaa pulloja ke-
räämällä ja kielonippuja myymällä
puhumattakaan niistä diileistä, joita
Eino-papan kanssa tehtiin.

Syy yrittäjänä pysymiseen voi olla
myös se, että ehkä en enää kertakaik-

kiaan sovellu työyhteisöön, jossa joku toinen voi ko-
mennella minua. Kuka tietää. Yrittäjänä minulla on se
valinnanvapaus. Siitä on pitkälti kysymys myös siinä,
että jätän Rautulaisten lehden vetovastuun elokuussa.

Tapaamisiin kesäkuussa,
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Pitäjäseuran hallitus jatkaa entisin voimin
Vaikka Rautulaisten pitäjäseura

ry:n vuosikokouksen osanottaja-
määrä oli edellisvuotta parempi, niin
kovin monia kutsu ei ollut saanut
maaliskuisena perjantai-iltana liik-
keelle. Seuran puheenjohtaja Mark-
ku Paksu pohtikin avauspuheen-
vuorossaan, kertooko laimea osanot-
to tyytyväisyydestä hallitukseen ja
seuran toimintaan vai jostakin muus-
ta.

 - Seuran järjestämään toimintaan
väki osallistuu aktiivisesti. Matkoil-
la on ollut toista tuhatta osallistujaa,
hän laski.

Vuosikokous Kalevan Kuriirikabi-
netissa sujui rivakasti Jukka Leh-
tisen heilutellessa puheenjohtajan
nuijaa. Toimihenkilövalinnat tehtiin
yllätyksittä. Seuran puheenjohtaja-
na jatkaa Markku Paksu ja varapu-
heenjohtajana Antero Määttänen.
Erovuorossa olleet Pentti Lemmet-
ty, Matti Koppanen ja Tuomas
Rastas valittiin hallitukseen uudel-
leen. Muut hallituksen jäsenet ovat
Raili Ilvonen, Armas Komi, Arto
Kurittu, Ulla Loponen, Kauko
Olkkonen ja Liisa Rouhiainen.

Rautulaisten lehden julkaisu-
toimikuntaa uusittiin lehden toimit-

tajan vaihtumisen myötä. Jaana
Matikainen jättää Rautulaisten leh-
den toimittamisen Seija Lipsaselle,
mutta jatkaa työtä julkaisutoimikun-
nan jäsenenä. Muut jäsenet ovat
Mauri Maisonen, Markku Paksu,
Antero Määttänen, Ilona Kopak-
kala ja Seija Lipsanen.

Isoja projekteja
aluillaan

Toimintasuunnitelman mukaises-
ti Pitäjäseura osallistuu Raudun hau-
tausmaiden raivaamiseen ja kunnos-
tamiseen yhdessä Helsingin Rautu-
seuran kanssa. Vuonna 1993 paljas-
tetulta muistomerkiltä tehdään kuja
uudelle, sankarivainajien muistoksi
pystytettävälle muistomerkille. Pal-
keajärven kirkon paikalle rakenne-
taan tsasouna tuhotun rakennuksen
muistoksi. Palkealan hautausmaata
kunnostetaan myös.

   Isot projektit tarvitsevat paljon
innokkaita talkoolaisia, jotta työ saa-
daan valmiiksi Kihujuhlille 2005. Sil-
loin on uusien muistomerkkien pal-
jastustilaisuus. Sinne on jo lupautu-
nut esiintymään rautulaista syntype-
rää oleva tangoprinsessa Sanna Pie-

tiäinen.

Evakkoonlähdön
muistotilaisuudet

Rautulaisten kesäjuhlat pidetään
Mikkelissä 5.-6.6.2004. evakkoon
lähdön 60-vuotismuisotilaisuuden
merkeissä. Lauantain tilaisuudet ovat
Hotelli Varsavuoressa Saimaan ran-
nalla. Illalla siellä on mahdollisuus
pistää jalalla koreasti Korsuorkes-
terin tahdissa. Sunnuntain päiväjuhla
pidetään Jumalanpalvelusten jälkeen
Mikaelissa. Siellä esiintyy muun
muassa  Erkki ”evakko” Liikanen.
Juhlapuhujaa ei vuosikokouksessa
vielä paljastettu.

Toimintasuunnitelmaan on kirjat-
tu Raudun kirkonkylän pienoismal-
lin suunnittelu. Palkeajärvestä pie-
noismalli on jo saatu. Nyt haluttai-
siin löytää tekijät kirkonkylän pie-
noismallille. Kuluvan vuoden toi-
mintaan kuluvat myös suositut koti-
seutumatkat sekä kylpylämatka Vi-
roon.  Pikkujoulu pidetään Viipuris-
sa. Sen vaihtoehtona on  risteily.
Syksyllä patikoidaan Kauko Olk-
kosen johdolla Ylläksellä. Joensuus-
sa pidettäville Karjalaliiton kesä-
juhlille lähdetään Mikkelin Karjalais-
ten järjestämän bussikyydin muka-
na.

Teksti ja kuva:
Seija Lipsanen

Raili Ilvonen ja Markku Paksu saivat jatkoaikaa  Jukka Lehtisen
(keskellä) johtamassa vuosikokouksessa.

Edellisen lehden välis-
sä olleissa tilisiirroissa

oli väärä tilinumero.

Oikea numero on
527104-4169978.

Maksathan lehtesi niin
tilauksesi jatkuu

normaalisti!



Rautulaisten lehti  2/20044

Lehden vetovastuu vaihtuu elokuussa

Kuva: Jaana Matikainen

Olen Rautulaisten lehden uusi toi-
mittaja. Nimeni on Seija Lipsanen.
Vaihdamme Jaanan kanssa vuoroa
virallisesti elokuun alussa, mutta jo
nyt, pitkin kevättä ja kesää, minut
voi nähdä erilaisissa rautulaisten ti-
laisuuksissa. Ja lehdessäkin alkaa
olla tekemiäni juttuja.

  Työhistoriaani kuuluu paljon ja
kaikenlaisia töitä, valokuvaamoapu-
laisesta toiminnanjohtajaksi asti.
Koulutukseltani olen kulttuurisihtee-
ri. Olen työskennellyt toimittajan
urani ohessa kuntien kulttuuri- ja
nuorisotoimen viranhaltijana useam-
massakin kunnassa. Toimittajan töitä
olen tehnyt parikymmentä vuotta,
ensin muiden töiden ohessa ja 1990-
luvun alusta lähtien päätoimisena
freelancerina. Juttujani ovat julkais-
seet Mikkelin seudun lehdistä Län-
si-Savo, Uutisviikko, Savot, Viikko-
set. Länsi-Saimaa, Saimaanranta ja
Mikkelin kaupunkilehti. Olen myös
kirjoittanut aktiivisesti Martta-järjes-
tön Emäntälehteen ja Lastensuoje-
lun Keskusliiton Lapsen maailma-
lehteen. Utsjoella1980-luvun loppu-
puolella asuessani avustin Sompio-
ja Pohjois-Kaira -lehtiä. Yksittäisiä
juttujani ovat julkaisseet monet
muutkin lehdet.

   Harrastuksistani läheisimmät
ovat teatteri, elokuvat ja kirjoitta-

minen. Olen ohjannut harrastajateat-
tereita ja kirjoittanut niille tekstejä.
Elokuva-alan opintoja minulla on
takana jo kymmeniä opintoviikkoja
ja parhaillaankin opiskelen sitä Hel-
singin ammattikorkeakoulussa, joten
muutama päivä kuukaudessa vier-
ähtää pääkaupunkiseudulla.

  Vuonna 1999 perheemme muutti
Tornionlaaksoon. Pellossa asuimme
lähes neljä vuotta.  Viime keväänä
palasimme takaisin Mikkeliin. Tiiviin
opiskeluputken jälkeen olen palai-
lemassa taas töihin, alalle, jossa viih-

dyn ja jonka tunnen omakseni. Kos-
ka olen kiinnostunut historiasta, suo-
malais-ugrilaisista kansoista ja niiden
kulttuurista sekä kansanperinteestä,
tuntuu luontevalta tehdä työtä kan-
nakselaisessa lehdessä ja karjalaisen
kulttuurin parissa,  niin syntyperäi-
nen mikkeliläinen ja savolainen kuin
olenkin. Toivottavasti otatte minut
omaksenne, yritän tehdä parhaani
Rautulaisten lehden parissa.

Seija Lipsanen

Hyvät Rautulaisten lehden lukijat
Pahoittelen viime numeron välissä tulleen laskun osalta hämmennystä ja ylimääräistä vaivaa, sillä
“viruspeikko” oli tyrkännyt pankin tilinumeroon nollan liikaa ja sotkenut viivakoodin. Oikea
tilinumero, joka löytyy myös lehden viimeiseltä sivulta, on ESOP 527104-4169978.
Tilanne on ollut hyvin hankala ja kiusallinen myös minulle, niinpä uusin koko tietokoneohjelman
ja laitteen varmistaakseni, että Rautulaisten lehden tilaajat saavat jatkossa virheetöntä aineistoa
täältä Tilaus- ja talousosastolta.
Pyydän anteeksi tapahtunutta ja toivotan teille kaikille oikein ihanaa kevättä ja terveyttä.

Rautulaisten lehti, tilaus- ja kirjanpitoasiat
Raimo Lepistö
puh. 050 410 3130

p.s. tavataan kesäkuussa
kesäjuhlilla Mikkelissä!
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Viimeisestä evakkoonlähdöstä 60 vuotta

Kesän 1944 tapahtumista ei
ole Kuparisten perheessä pal-
joa keskusteltu. Rautulaisten
lehden pyynnöstä sisarukset
Eeva Rautio, o.s. Kuparinen ja
Matti Kuparinen palasivat
muistoissaan vuosikymmenten
takaiseen, kesäiseen Vakkilan
kylään ja sieltä alkaneen, pit-
kän evakkotaipaleen ensim-
mäisiin vuosiin.

Jatkosodan alettua suomalaiset
valtasivat takaisin menetetyt alueet
ja Kupariset palasivat evakosta koti-
seudulle Rautuun. Puutarha, leikki-
mökki ja kanala olivat säilyneet so-
tien tuhoilta. Uusi  koti rakennettiin
rakkaaseen pihapiiriin. Pienihän se
entiseen verrattuna oli, vain tupa ja
kamari, mutta hyvin siinä sopi asu-
maan. Evakkomatkan kokeneille
lapsille oma koti oli se kaikkein tär-
kein ja arvokkain asia. Uutta, isom-
paa  asuinrakennusta suunniteltiin
poltetun rakennuksen perustuksille.
Mökistä  käsistään taitavat Kupari-
set aikoivat tehdä puutyöverstaan.

Kuparisen veljeksistä vanhin, 19-
vuotias Tuomas oli rintamalla ja 17-
vuotias Toivo suorittamassa ase-
velvollisuutta. Leskeksi vuonna
1936 jäänyttä Helmi-äitiä kotona
auttoivat Helka (16) Eeva (14),
Martti (12)  ja Matti (8).

Eevan ja Matin kotitilalta rajalle
oli matkaa linnuntietä seitsemän ki-
lometriä. Sotatoimien läheisyys nä-
kyi ja kuului. Pelloista lapset kerä-
sivät kranaattien sirpaleita ja am-
musten hylsyjä. Vihollisen tähystys-
pallo leijaili taivaalla ja tykkien jyske

Kuparisten perheen evakkotaival
kulki Vakkilasta Vehmaskylään

helisytti ikkunoita.
- Lentokoneet pörräsivät ilmassa.

Me pojat käytiin laskemassa, mon-
tako niitä meni ohi, Matti muistaa.
Eeva lisää, ettei lentokoneista pom-
mitettu vaan ammuttiin.

- Meitä oli neuvottu menemään si-
sälle ja kiertämään uunia. Se antoi
suojan ammuksilta.

Sota-alueella elävä lapsi sopeutui
eikä hevin säikkynyt. Kotona olemi-
nen koettiin turvalliseksi.

- Kevätkesässä 1944 ei ollut mi-
tään erikoista. Viljat kylvettiin, kasvi-
maa tehtiin ja avomaakurkkukin eh-
dittiin laittaa maahan, sanoo Eeva.

Äkkilähtö yöllä

Neuvostoliiton suurhyökkäys al-
koi 9. kesäkuuta 1944.  Evakkoon
lähtemisen päivämäärää Eeva ja
Matti eivät muista, mutta sen he
muistavat, että lähtökäsky tuli yöl-
lä. Kahden tunnin sisällä oli häi-
vyttävä.

Tavarat haalittiin kiireesti kasaan.
Eeva joutui lähtemään Martin ja
Matin kanssa edeltä. Äiti ja Helka
jäivät vielä kotiin kokoamaan kar-
jaa. He sanoivat tulevansa lehmien
kanssa perässä.

- Olin uninen. Pojat saivat reput
selkäänsä ja Martti sen päälle vilt-
tikäärön. Minä raahasin kahta isoa
matkalaukkua, kertoo Eeva ja jat-
kaa.

- Kun olimme lähdössä, niin Mat-
ti kävi keräämässä niityltä kukkasia
ja vei ne Kirre-kissan haudalle. Minä
istuin hevoskärryssä ja katsoin koti-
pihalle. Se on viimeinen muistiku-
vani lähdöstä.

Siviiliväestön evakuoiminen ei tul-
lut Kuparisille täytenä yllätyksenä.
Lähetit kävivät useina öinä antamas-
sa uusia ohjeita ja sotilaat tekivät
puisia kuljetuslaatikoita. Matti pak-
kasi yhteen laatikkoon lelujaan.

- Sinne ne jäi. Isompia tavaroita
ei saatu ottaa mukaan. Paavo-setä
piilotti työkaluja navetannurkalle
ojaan ja peitti ne. Hän sanoi, että
jos joku tulee takaisin, niin siinä on
tarvikkeita ensi alkuun, kertoo Matti.

Matka Rantasalmelle

Paavo-setä vei Kuparisen perheen
kolme nuorinta lasta lähimmälle toi-
minnassa olleelle rautatieasemalle.
Matti arvelee  sen olleen Petäjärven
asema. Rautuun ei enää päässyt. Sii-
tä alkoi matka karjavaunussa Käki-
salmen ja Ruokolahden kautta koh-
ti pohjoista.

Itse matkasta Eeva ja Matti eivät
muista mitään. Järkyttyneiltä lapsil-
ta jäi jopa matkaan pakatut eväät
syömättä. Lopulta ne löytyivät re-
pusta, mutta homeisina. Eeva sanoo-
kin ymmärtävänsä, miltä sota-alu-
eilta pakenevista nykylapsista tun-
tuu. TV-ruudusta tuijottavat lasten
silmät kertovat siitä samasta hädästä,
minkä hekin ovat kokeneet.

Savonlinnassa juna pysähtyi. Sii-
tä se jatkoi matkaa Rantasalmelle.

- Kuorma-auton lavalla meidät
vietiin asemalta isoon rakennukseen,
se oli nuorisoseurantalo tai vastaa-
va. Kyydissä oli etupäässä lapsia ja
vanhuksia. Talossa oli melkoinen
huiske ja kovaäänisestä kuulutettiin
ohjeita, kuvailee Eeva.

 - Perheen pään piti mennä anta-
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  Kupariset siirrettiin seurantalolta
Pakomaan taloon, kolmen kilomet-
rin päähän Rantasalmen kirkolta.
Taloa asui ystävällinen äiti kahden
nauravaisen tyttären kanssa. Eevasta
heidän iloisuutensa tuntui pahalta.
Hänen nuoria hartioitaan painoi iso
vastuu pikkuveljistä, huoli äidistä ja
muista sisaruksista.

Unta vai totta

- Yhtenä aamuna herätessäni näin
äitini istuvan tuvan oven suussa pen-
killä ja kertovan kuulumisia. Luulin
näkeväni kaunista unta enkä olisi
halunnut herätä. Totta se kuitenkin
oli. Äiti ja Helka olivat saapuneet
karjan kanssa Rantasalmelle. He oli-
vat selvinneet ehjin nahoin evakko-
junan pommituksesta. Silloin minus-
ta tuntui, että olimme rikkaita. Meiltä
ei puuttunut mitään, muistelee Eeva.

Juhannus oli ovella. Helmi Kupa-
risella oli kiire lähteä taluttamaan
karjaa Kolkonhoviin, tulevaan asuin-
paikkaan. Matkaa oli sinne kirkolta
toistakymmentä kilometriä. Lapsia
pyydettiin jäämään vielä muutamaksi
päiväksi, juhannuksen yli, Pako-

maan tulijoiden henkilötiedot. En-
hän minä, 14-vuotias ensin ymmär-
tänyt, että sillä tarkoitettiin minua.
Sitten eräs lotta sanoi, että käske äiti
tänne. Minä vastasin siihen, että äiti
on tulossa lehmien kanssa perässä.
Näin kun hän pyyhki silmiään kuul-
tuaan vastaukseni.

Lotat muonittivat seurantaloon
ahdettuja evakkoja. Kuparisen lap-
set olivat majoittuneet näyttämölle.

- Olimme siellä varmaan useita
päiviä. Pojat katselivat oven raosta,
milloin äiti tulee. Minä pidin sylissäni
pientä vauvaa ja se pissasi mekolleni.
Lähdin ostamaan kirkonkylän kau-
pasta uuden mekon. Se oli ensim-
mäinen itsenäinen vaatehankintani.

- Äidistä ja Helkasta ei kuulunut
mitään. Eräs mummo sanoi meille,
että siellä oli sellainen pommitus, että
ketkähän sieltä selvisivät, Eeva ker-
too hiljaa.

Kolkonhovin pihalla vuonna 1945 otetussa kuvassa poseeraavat vas.
Eine Tyynynen, Paavo Kuparinen, Eeva Kuparinen, Oiva Tolvanen,
Anni Tyynynen, Aili Auvinen, Matti Kuparinen, Toivo Kuparinen,

Rauha Tyynynen, Maria Tyynynen, Mikko Tyynynen. Äärimmäisenä
oikealla Tyynysten vieras, jonka nimeä Eeva Rautio ei muistanut.

Tyynyset ja Kupariset asuivat Kolkonhovissa evakkoina,
Aili ja Oiva kuuluivat isäntäväkeen.

maan taloon.
- Talon emäntä sanoi, ettei tämän

tytön tarvitse lähteä mihinkään en-
nen kuin oppii nauramaan. Minä jäin
vielä juhannuksen viettoon Pako-
maahan, mutta poikia ei sinne enää
saanut jäämään mikään. He halusi-
vat äidin mukaan.

- Kun tulimme vihdoin perille, nu-
kahdin hetkessä tuvan leveälle pen-
kille. Hattu vain pään alle ja uni mait-
toi, muistaa Matti pitkän patikkamat-
kan rasitukset.

Elämää Kolkonhovissa

Kolkonhovin tuvassa Kupariset
asuivat kaksi vuotta. Parhaimmillaan
asunnon jakoi heidän lisäkseen kol-
me muuta evakkoperhettä ja talon-
väki.

Muistot Rantasalmelta ovat valoi-
sia. Ihmiset kohtelivat heitä ystäväl-
lisesti. Lapset saivat kavereita ja so-
peutuivat nopeasti. Matti aloitti kan-
sakoulun Kolkonpäässä. Kansalais-

opiston kursseilla ommeltiin iltaisin
tallukkaita ja tehtiin köyttä.

- Kolkonhovi sijaitsi kahden jär-
ven välissä. Parhaana päivänä käy-
tiin talon lasten kanssa uimassa kak-
sitoista kertaa, laskee Matti.

- Lapset ovat aina ottaneet nope-
asti oman paikkansa. Mutta sitä mi-
nä olen miettinyt, miten jaksoivat
äidit. Meidänkin äiti oli nähnyt kol-
me sotaa ja menettänyt kaikki lähes
samalla kertaa. Ensin meni mies, sit-
ten koti ja vanhin poika Tuomas.
Hän oli tulenjohtajana tykistössä ja
katosi Äyräpään taisteluissa, Eeva
huokaa.

Helmi Kupariselle voimaa antoi
elävä usko Korkeimman johdatuk-
seen. Hänen elämänasennettaan on
osuvasti kuvannut Kolkonhovin Aili-
tyttären kuvaus Eevalle.

- Äitini hoiti lehmiä tallissa ja lau-
loi kiitosvirttä. Sen kuuleminen
hämmästytti Ailia. Hän on minulle
muistellut ihmetelleensä, kuinka kar-
jalaisäiti saattoi olla noin kiitollinen.
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Sisarukset Matti Kuparinen ja Eeva Rautio tammikuussa Vehmaskylässä.

Kuva: Seija Lipsanen

Eikö hän ymmärtänyt, mitä kaikkea
oli menettänyt.

Koti Vehmaskylästä

Kesällä 1946 Kupariset muuttivat
Kolkonpäästä Vehmaskylään, aluk-
si Myyrylän kartanoon.

 -  Kävelin Maren kanssa Hiirolan
asemalta Myyrylään. Äiti oli käy-
nyt siellä jo aikaisemmin katsomas-
sa paikkaa ja osasi neuvoa perille.
Vettä tuli koko ajan kuin aisaa. Olim-
me kuraisia ja likomärkiä, kun as-
tuimme tupaan. Oli ruokatauko ja
työmiehet iskivät tuvan pöydän ää-
ressä korttia. Meitä he eivät edes
huomanneet. Kun kello tuli yksi,
miehet lähtivät takaisin töihin, ku-
vailee Matti elävästi ensi kosketus-
taan Myyrylään.

Rahasta Myyrylän tuvassa ei pe-
lattu, vaan kunniasta. Se oli jokai-
sen ruokatunnin ajanviete. Talonpo-
jat jakoivat kortit ja työmiehet aloit-
tivat pelin.

Kupariset asuivat Myyrylän ruo-
kasalissa. Jouluaattokin vietettiin yh-
dessä hyväsydämisen isäntäperheen
kanssa.

- Myyrylää isännöineet Pulkkiset
ottivat meidät aivan kuin perheen-
jäsenikseen. Topi-isäntä totesikin
jälkeenpäin, että me ollaan asuttu
samassa talossa ja oltu samaa per-
hettä, muistelee Eeva lämpimästi.

Vapaaehtoisella kaupalla Kupari-
set ostivat sitten Myyrylän isäntä-
väeltä Tolvalan. Siellä asuu edelleen
Toivo Kuparisen perhe. Matti ja vai-
monsa Anneli, rautulaisia hänkin ja
omaa sukuaan Pekkanen, ovat niin
ikään vehmaskyläläisiä. Parin kilo-
metrin päässä heistä on Eeva Rauti-
on koti Leponi.

Ikuinen kaipuu kotiin

Vaikka Kuparisten elämä on aset-
tunut Vehmaskylään, veri vetää edel-
leen Rautuun. Matti on käynyt siel-
lä monia kertoja.

 - Kaikki rakennukset ovat hävin-
neet. Vain maisemista voi tunnistaa,
missä koti sijaitsi. Kuparisenmäellä
oleville rauniolle olemme kattaneet
juhlapöydän. Tunteet siellä tulevat
herkästi pintaan, sanoo Matti.

Eeva haluaa säilyttää ehjän kuvan
lapsuuskodistaan. Sen takia hän ei
ole käynyt kotiseutumatkoilla.

- Helka  kävi kerran ja tuli järkyt-
tyneenä takaisin. Omille lapsilleni
matkat Rautuun ovat olleet merki-
tyksellisiä. Tyttäreni Ulla sanoi siel-
tä palattuaan, että ihan eri tavalla
ymmärrän nyt sinua, äiti.

Monet muistikuvat oman kodin ja
kotiseudun jättämisestä kumpuavat
talvisen iltapäivän aikana syvältä si-
sarusten mielestä. Juttutuokio venyy
tuntien mittaiseksi, herkistyttäväksi
muisteloksi. Albumista katsellaan
vanhoja valokuvia ja ihmetellään,
minne hävisivät valmiiksi pakatut
muuttolaatikot. Saatiinkohan niitä
koskaan edes junaan.

Seija Lipsanen
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Eläinlääkintätehtäviin sattuman
kautta Raudun sairastalleille

Suomessa oli eläinlääkäreitä
sotien aikana ainoastaan 250,
joten ammattikunta oli varmas-
ti täystyöllistetty sekä koti- et-
tä sotarintamilla. Myös ammat-
tia opiskelevat joutuivat hoita-
maan eläinlääkärin tehtäviä so-
dan aikana, vaikka opinnot oli-
vat vasta alkaneet ulkomailla,
eikä kokemusta olut nimeksi-
kään. Opiskelijat komennettiin
divisioonaportaan eläinlääkin-
täkomppaniaan saamaan käy-
tännön kokemusta.

Näin kävi myös minulle, joka
olin aloittanut opintoni vasta
Talvisodan jälkeen Tukholmas-
sa. Suomessa ei vielä ollut alan
koulutusta.

Jostain syystä en heti sodan alus-
sa tällaista komennusta saanut, vaan
palvelin jalkaväkirykmentti 43:n
konekiväärikomppaniassa joukku-
een  johtajana koko hyökkäysvai-
heen ajan – halki koko Karjalan kan-
naksen – Nuijamaalta Lempaalaan
saakka.

Pääsin ensimmäiselle lomalle huh-
tikuun alussa 1942. Kun olin palaa-
massa takaisin rintamalle, tapasin
yllättäen junassa opiskelukaverini
Tukholmasta. Hän oli myös palaa-
massa lomalta yksikköönsä. Hän
toimi sihteerinä koko Kannaksen
Ryhmän eläinlääkintäosaston pää-
majassa.  Hän esitti heti minulle ky-
symyksen, että missä olet ollut, kun
sinua on kovasti etsitty eläin-
lääkintätehtäviin. Minä sanoin yk-
sikköni, mutta samalla ilmoitin, ett-
en aio lähteä Lempaalasta mihinkään
eläinlääkintätehtäviin, koska en tie-
dä niistä mitään. Viipurista lähdim-
me kumpikin omiin yksikköihimme.
Kun pääsin perille Lempaalan Nova-

jaan, odotti siellä minua komennus
15. divisioonan eläinlääkintäkomp-
paniaan Raudun Leinikylään.

Virkamiehet
vaihtuivat usein

Komppanian majapaikkana oli
Leinikylänjärven etelärannalla ole-
va maalaistalo talleineen ja navet-
toineen. Niihin oli sijoitettu sairas-
talli.

Komppanian päällikkönä toimi
eläinlääkäri, joka apulaisineen hoiti
sinne etulinjasta tuodut haavoittu-
neet ja sairaat hevoset. Lievät sai-
raudet ja haavat hoidettiin kuntoon
ja potilaat palautettiin yksikköihinsä.
Vaikeimmat tapaukset lähetettiin
edelleen taakse kenttäsairaalaan,
joka toimi Viipurissa. Osa potilaista
jouduttiin lopettamaan jo paikan
päällä ja lihat käytettiin, jos ne kat-
sottiin kelvollisiksi. Divisioonan täy-
dennyshevoset kulkivat myös
komppanian kautta.

Myöskin divisioonan eläinlääkäri
oli majoittunut komppanian tiloihin.
Johtavat virkamiehet vaihtelivat
usein, koska eläinlääkäreitä tarvit-
tiin kipeästi myös heidän kotikun-
nissaan. Komppaniassa oli myös
eläinlääkintälotta.

Venellä Sakkolaan
nurkkatansseihin

Siviiliasukkaita oli muuttanut koti-
eläimineen kotikunnilleen ja usein he
tarvitsivat apua sairastuneille eläi-
milleen. Hyvin yleisiä sairauksia oli-
vat poikimahalvaukset ja punatauti.
Ne vaativat pikaista hoitoa. Sain olla
mukana näillä sairaskäynneillä. Ne
olivat erittäin mielenkiintoisia retkiä
opiskelijalle.

Elämä Leinikylässä oli aivan eri-
laista kuin etulinjassa Lempaalassa.
Vapaa-aikaa oli runsaasti ja käytin
sen Kannaksen kauniiseen luontoon
ja maisemiin tutustuen. Kerran esi-
merkiksi ajoin pyörällä Vuoksen ran-
nalle ja lainasin sieltä veneen, jolla
soudun Vuoksen yli Sakkolaan. Siellä
pidetyissä nurkkatansseissa tapasin
ikäisiäni paikkakunnan neitosia,
myös lottia.

Raudusta Tukholman
yltäkylläisyyteen

Toimintani Leinikylässä päättyi
elokuun lopulla 1943. Minut ja muut
Tukholman aikaiset kurssitoverini
lomautettiin viideksi kuukaudeksi
kandidaatin tutkintoa varten. Jos oli
siirto Lempaalan Lappalaistenmäen
korsusta Raudun Leinikylään mie-
leenpainuva elämys, niin sitä oli
myöskin muutto Raudusta Tukhol-
man valoihin ja yltäkylläisyyteen.

Tukholmasta palasin helmikuussa
1944 takaisin armeijaan, mutta Rau-
tuun en valitettavasti päässyt, vaan
komennus vei minut toiselle puolel-
le Laatokkaa Lotinanpeltoon Mäk-
riälle. Siellä hoitelin jalkaväkiryk-
mentti 23:n hevosia sekä lopuksi
kenttätykistörykmentti 3:n kolman-
nen patteriston hevosia sodan lop-
puun saakka.

Hevosia oli jatkosodassa 45 000.
Niistä vain puolet palasi takaisin
omistajilleen.

Martti Haasto

Martti Haasto on suorittanut
elämäntyönsä Turun kaupungin

eläinlääkärinä. Sotilasarvoltaan hän
on eläinlääkintämajuri.

Väliotsikot toimituksen.
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Taustatietoja Raudun sairastallin toiminta-alueesta

Mies ja hevonen kokivat saman kohtalon
Hyökkäysvaiheen päätyttyä syk-

syllä 1941 15.divisioona ryhmittyi
puolustukseen valtakunnan rajan
tuntumaan Raudun ja Metsäpirtin
kuntien alueille. Keväällä 1942
tarkistettiin ryhmitystä vanhimpien
ikäluokkien kotiuttamisen takia. Täl-
löin puolustusalueen leveydeksi tuli
25 kilometriä. Toki tiedettiin, että
puolustuksesta puuttui syvyyttä.
Miehiä vain ei ollut riittävästi. Kais-
tan leveydestä huolimatta oli tulta-
va toimeen sillä miesmäärällä mitä
oli. Käytännössä pääasema oli yhtä
kuin yksi yhtenäinen taisteluhauta
Laatokalta Lempaalaan. Vastassa oli
vihollisen 142. divisioona vahvoine
tykistöineen.

Enemmän hevosia
kuin kuorma-autoja

Puolustuksen painopiste oli oikeal-
la Sirkiänsaaren lohkolla. Sinne johti
Neuvostoliiton puolelta useita maan-
teitä. Maaperä oli hiekkaa, joka teki
kaivamisen helpoksi. Keskellä ole-
van Lumisuon lohkon puolustusta
helpotti sen edessä oleva vaikeasti
kuljettava suoalue. Vasemmalla Tap-
parin lohkolla maaperä oli kovaa
moreenisoraa. Metsä oli ryteikköä,
yllätyksille ja väijytyksille altista.

Suomenhevosilla oli sota-aikana
monia tehtäviä. Niitä käytettiin huol-
lossa, muonitus- ja ampumatarvik-
keiden kuljetuksissa sekä keveiden
tykkien vetäjinä.

15. divisioonan hevosvahvuus oli

voimakas hyökkäys, mikä lopullises-
ti torjuttiin vasta käsikähmässä.

Tiedustelupartiot ja vanginsiep-
paajat liikkuivat molemmin puolin.
Tykistö ja kranaatinheittimistö saat-
toi silloin tällöin avata yllättäen tu-
len. Vihollisen lentotoiminta oli vä-
häistä, mitä nyt lentolehtisiä pudotte-
livat.

Hevonen ja mies kulkivat yhdes-
sä. Sitten yhtäkkiä ei puhuttu mi-
tään miehestä, eikä hevostakaan nä-
kynyt. Hevonen ja mies olivat saa-
neet saman kohtalon. Näitä tapauk-
sia sattui, eikä niistä juuri puhuttu.
Yhdessä olivat kulkeneet. Saman-
aikaisesti oli myös päättynyt maalli-
nen vaellus.

Tehtiin puhdetöitä. Rakennettiin
asevelitaloja. Kannettiin huolta ko-
tona olevista. Vuorolomat pyörivät.
Siihen viehtyneet tutkivat innolla
”neljän kuninkaan kirjaa”: haluttiin
katsoa kenelle päivärahat kuuluvat.
Hevosmiehet pääsivät liikkumaan
laajemmilla alueilla ja voivat näin
ollen kertoa oman tulkintansa mu-
kaista tietoa näkemästään ja kuule-
mastaan. Asemasotavuosina syntyi
käsite hevosmiesuutinen, mitä leh-
distö näyttää käyttävän tänäkin päi-
vänä.

Edessä olivat kovat ajat niin mie-
hille kuin hevosillekin. 15. divisioo-
na säilytti asemansa suurhyök-
käyksen alettua 9. kesäkuuta 1944
ja irtaantui asemistaan vasta käskys-
tä.

Alvar Loponen

hieman alle 2000. Hevonen kumi-
pyöräkärryineen oli rintamalla tär-
kein kuljetusväline. Esimerkiksi jal-
kaväkirykmentti 15 vahvuuteen
kuului 378 vetohevosta, mutta vain
seitsemän kuorma-autoa.

Eläinlääkäri
kuului vahvuuteen

Eläinlääkäri kuului jokaisen jalka-
väkirykmentin ja hevosvetoisen pat-
teriston vahvuuteen. Hevospotilaalle
annettiin ensiapu jalkaväkirykmen-
tin tai patteriston perustamassa si-
dontapaikassa. Sieltä se evakuoitiin
hevoskuljetusautolla divisioonan
eläinlääkintäkomppanian perusta-
maan sairastalliin Leinikylään, jos-
sa se sai tarvittavan hoidon. Mikäli
kyseessä oli pitempiaikainen hoito,
potilas siirrettiin armeijakunnan
kenttähevossairaalaan Viipuriin tai
evakuoitiin rautateitse kotialueen
hevossairaaloihin.

Kutakin lohkoa puolusti rykmen-
tin suuruinen osasto. Reservinä Lei-
nikylässä oli pataljoona. Siellä oli
myös divisioonan esikunta ja huolto-
laitoksia.

Hevosmiesuutiset
syntyivät sotavuosina

Näinä vuosina käytiin asemaso-
taa. Suurempiin hyökkäyksiin eivät
venäläisetkään ryhtyneet, Poikkeuk-
sen tekee Tapparin lohkolla heinä-
kuussa 1942 venäläisten suorittama

Karjalaisten kesäjuhlat Joensuussa 18.-20.6.2004

Katso lisätietoja http://www.karjalanliitto.fi
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Historiatieto Mannerheim-ristin ritari
Paavo Suorannasta tuntuu olevan kortilla

Paavo Suoranta taisteli tal-
vi-, jatko- ja lapinsodassa yh-
dessä rautulaisten kanssa. Suo-
ranta (s. 10.12.1917) syntyi
Keski-Suomessa Karstulassa
lähestulkoon yhtä aikaa itse-
näisen Suomen kanssa. Myös
hänen koko muukin elämänsä
oli kietoutunut mielenkiintoi-
sella tavalla Suomen kohtalon-
hetkiin. Pula-aikana leipä oli
kortilla; nyt kortilla on ainoas-
taan historiallinen tieto. Suo-
rannasta jotain tietävien, eri-
tyisesti heidän jotka tietävät
jotain Suorannan talvisodan
vaiheista, toivotaan ottavan
yhteyttä allekirjoittajaan.

Paavo ”Pate” Suorannan talviso-
ta alkoi Karjalan Kannaksella
Mainilan laukausten lähellä. Suoran-
ta oli tuolloin suorittamassa rajatie-
dustelua tähystämällä, ja kuin ih-
meen kaupalla hän selvisi tulimyrs-

kystä pääjoukkojen luokse. Talvi-
sodassa hän palveli 6. ja 7. raja-
komppanioissa. Talvisodan lopussa
Paavo Suoranta haki ja pääsi ilma-
voimiin, mutta yllättäen lentäjäkurssi
peruttiin.

Ennen talvisotaa Raudun suoje-
luskuntaupseerina toimi jääkäritaus-
tan omaava Kustaa ”Isä” Loukola.
Suojeluskuntaupseerin toimi oli ol-
lut myös itäisen tiedusteluosaston
peitetehtävä. Välirauhan aikana 6.
toukokuuta 1940 jääkärivääpeli
Loukola ja luutnantti Kiven peiteni-
meä käyttänyt Kirves värväsivät
rautulaisen Olavi ”Olli” Paukku-
sen. Loukola ja Kirves pyysivät
Paukkusta edelleen värväämään li-
sää luotettaviksi ja rohkeiksi tun-
temiaan miehiä päämajan tiedustelu-
osaston Viipurin alatoimiston palve-
lukseen. Seuraavana päivänä Olli
Paukkunen pyysi talvisodan aikai-
set aseveljensä Paavo Suorannan se-
kä Uuno Suokkaan mukaan tie-
dustelutoimintaan.

Suorannan lisäksi Viipurin ala-
toimistossa Itä-Kannaksen suuntaan
tiedustelua hoiti seitsemän rautulais-
ta. Rajapitäjä Raudulla ja rautulaisilla
oli pitkät perinteet pintatiedustelussa.
Esimerkiksi vuonna 1922 toimistolla
oli kahdeksan tiedustelijaa Rau-
dussa. Tiedustelijoiden lukumäärä
yhtä isompi kuin Kivennavan toimi-
piste, jossa toimi seitsemän tiedusteli-
jaa.

Kiinnijääminen olisi
tiennyt kuolemaa

Suoranta teki siviilivaatteissa tie-
dustelumatkoja Paukkusen kanssa
menetetylle Karjalan kannakselle.
Kiinnijääminen tuollaisella reissulla
olisi tiennyt tiedustelijoille kuolemaa.
Perheellisen Olli Paukkusen jättäy-

dyttyä pois Suoranta teki tiedustelu-
matkoja Reino ”Repe” Sappisen
kanssa. Yhteiset kokemukset lujitti-
vat Paten ja Ollin sekä Paten ja Re-
pen ja ystävyyden elinikäisiksi. Se
säilyi kunnes miehet siirtyivät viimei-
sen rajan yli.

Jatkosodassa Suoranta toimi osas-
to Vehniäisen palveluksessa. Kaino
Rastaan mukaan osasto Vehniäi-
sessä palveli vuoden 1943 alussa
peräti 22 rautulaista, mikä muodos-
ti lähes puolet vahvuudesta. Tätä en-
nen oli yksi rautulainen kaatunut
partiossa ja kaksi siirretty muihin
tehtäviin.

Repun kannosta
herra Marsalkka

Jatkosodassa Suorannalle kertyi
partiomatkoja eniten osasto Vehni-
äisessä. Miehen ollessa yhdellä täl-
laisella reissulla saatiin radiolla tie-
to, että Paavo Lauri Matias Suoranta
on nimitetty Mannerheim-ristin rita-
riksi.

Ristin luovutustilaisuudessa Mar-
salkka Mannerheim kysyi, minkä
vuoksi Suorannalle myönnettiin ris-
ti. Tähän Suoranta vastasi: ”Repun
kannosta, herra Marsalkka.” Leik-
kisässä toteamuksessa oli vahvasti
perää. Kaukopartiomatkoilla pyrit-
tiin välttämään tarpeetonta tulikos-
ketusta, jottei vaarannettaisi tiedus-
telutehtävää.

Suoranta yleni sodan loppuvai-
heessa vänrikiksi käymättä upseeri-
koulua. Tästä episodista tiedot hie-
man vaihtelevat.

Tiedusteluperinteet
jatkuivat pitkälle

Lapin sodassa osa Suorannan par-
tiosta olisi ollut valmis liittymään

Olli Paukkunen, Paavo
Suorannan elinikäinen ystävä,
kuvattuna talvisodan aikana
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entisten aseveljien puolelle. Niinpä
huumorintajuinen partion johtaja
pisti äänestyksen pystyyn. Äänten
mennessä tasan Suoranta ilmoitti
olevansa puheenjohtaja ja puheen-
johtajan äänen ratkaisevan. Lapin
polttaminen kirveli Suorannan mieltä
ja hän ilmoitti, että partio jatkaa suo-
malaisten puolella.

Seitsemäksi vuodeksi venähtä-
neen ”varusmiespalvelunsa” jälkeen
Suoranta toimi Päämajan määrää-
missä tehtävissä osallistuen asekät-
kentään Suomessa ja mahdollisesti
myös Stella Polarikseen. Suorannan
ja kaukopartiomiesten osuudesta
Stella Polaris -operaatiossa toivot-
taisiin saatavan vielä lisätietoja.

1940- ja 1950-luvuilla Norjalaiset
ja Nato värväsivät entisiä kauko-
partiomiehiä, mukaan lukien rautu-

laisia, tiedustelumatkoille Neuvosto-
liittoon. Suoranta käytännössä vas-
tasi yhden tiedusteluringin pyörittä-
misestä: ”päätin yrittää turvata itä-
rajaa kun poliitikkoja kiinnosti länsi-
rajan turvaaminen.” Periksi ei an-
nettu, vaikka osa politiikoista oli
rähmällään Neuvostoliittoon päin.

Rautulaisen, maamme itsenäisyy-
den alusta alkaneen, tiedustelun kun-
niakkaat perinteet jatkuivat ainakin
1950-luvun alkuun. Suorannan mu-
kaan ainoa sissi, jonka hän menetti,
oli ilmeisesti vastustelusta huolimatta
yksin tiedustelumatkalle Neuvosto-
liittoon keväällä 1950 lähtenyt rau-
tulainen Heikki Määttänen. Reser-
vin upseeri Heikki Määttänen oli tun-
netun radioäänen ja Iltalypsyn,
myöskin liian nuorena keskuudes-
tamme poistuneen, Heikki Määt-

tänen nuoremman (s. 1949, k.
2002) isä.

Nato-yhteistyö
ei olekaan uutta

Suoranta oli tutustunut jatkosodas-
sa Määttäseen. Heikki Määttänen oli
tullut osasto Vehniäiseen sotasai-
raalasta, jossa hänelle oli suositeltu
haavoittumisen takia paperihommia.
Hauskaksi luonnehdittu Määttänen
oli tähän todennut että, ”En ole tä-
hän päivään mennessä tehnyt muita
paperihommia kuin paperipropsia,
enkä halua niitä nytkään.”

Heikki Määttäsen kirjahyllyyn jäi
runokirja, johon hän oli kirjoittanut
siteerauksen: ”Rautu on rautaa, vielä
ei kaiveta Karjalan hautaa.”

Jollakulla vielä elossa olevilla rau-
tulaisilla voisi olla tärkeää kerrotta-
vaa Määttäsen viimeisistä vaiheista
ennen kuin historian kirjan kannet
sulkeutuvat ikuisiksi ajoiksi!

Mielestäni tämä olisi mahdollista
ja tärkeää nyt kun Neuvostoliitto on
romahtanut ja käsitykset länsiyh-
teistyöstä ja Natosta ovat muuttu-
neet myönteisimmiksi. Nyt esille
nostettu Nato-yhteistyö ei olekaan
niin uutta kuin yleisesti ajatellaan.
Nato-yhteistyötä näyttäisi tehdyn
yksilötasolla ja todennäköisesti puo-
lustusvoimissa kylmän sodan alku-
aikoina.

Suorannan osaamisella olisi ollut
Natossa muutakin käyttöä. Naton
tiedusteluelimet houkuttelivat Suo-
rantaa muuttamaan Norjaan, mutta
kielitaidoton ja perheellinen Suoran-
ta päätti pysyä Suomen kamaralla.

Suoranta rauhan
töissä Suezilla

Vuonna 1956 Suoranta lähti en-
simmäisten suomalaisten mukana
turvaamaan rauhaa Suezille. Suoma-
laisten ensimmäistä kansainvälistä
pelinavausta seurattiin tarkkaan Suo-
messa ja ulkomailla. Tehtävällä oli
Suomelle ulkopoliittista merkitystä.Paukkunen, Paakkinen ja Määttänen koulutuksessa vuonna 1940.

Kuvat Tyyne Paukkusen arkisto
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On usein mainittu, että Suoranta ra-
portoi Pääesikuntaan suomalaisten
joukkojen toimintakyvystä kansain-
välisillä kentillä kriisitilanteessa.

Siviilissä Suoranta sai leipänsä
metsäteollisuudesta kuten monet
muutkin suomalaiset. Suorannalla oli
aluksi oma puutavaraliike, ja myö-
hemmin hän toimi Kemi Oy:n pal-
veluksessa. Paavo Suoranta asettui
asumaan Pelloon Torniojokilaak-
soon, mistä olisi ollut lyhyt matka
siirtyä Ruotsiin, jos maa olisi alka-
nut polttelemaan jalkojen alla.

Suoranta ehti saavuttamaan reser-
vin yliluutnantin arvon. Ritari vas-
tasi viimeiseen iltahuutoonsa 4.11.
2002.

Tietoja kaivataan
etenkin Suorannasta

Paavo Suorannan eri vaiheista
kaivataan vielä lisätietoja. Erityises-
ti toivotaan tavoitettavan rautulaisia,
joilla on mielikuva Suorannasta tal-
visodan ajalta. Olisi hienoa kuulla
myös muita 6. ja 7. rajakomppanian
miehiä, jotka voisivat valaista komp-
panioiden sotataivalta talvisodassa.

Työn yhtenä tärkeänä tarkoituk-
sena on selvittää ja siirtää tietämys-
tä tuleville sukupolville siitä, miten
sodissa ja Suomen kohtalon hetkissä
on toimittu. Uskoisin, että työ on
omalta vaatimattomalta osaltaan
lujittamassa maanpuolustustahtoa ja
parantamassa maanpuolustustietä-
mystä.

Kiitän lämpimästi kaikkia tähän
asti haastattelemiani henkilöitä. Täs-
sä yhteydessä haluaisin erityisesti
mainita Tyyne Paukkusen haastat-
telut ja arkistot sekä viimeisen suu-
ren sissipäällikön Kaino Rastaan
haastattelun.

Tutkimusjohtaja vv.
Pekka Turunen

Pohjolankatu 18 A 16
70500 Kuopio

puh. 040 7388 951
 Pekka.Turunen@dnainternet.net

TÄTÄ MIELTÄ
Karjalaiset asutettiin sotien jälkeen

En ole koskaan ajatellut asutus-
sanaa loukkaavana. Toki se on hal-

linnollinen termi. Historiaa ei voi kui-
tenkaan muuttaa, kuten kirjoittajakin
toteaa. Toimielimet olivat nimeltään
asututus-sitä ja -tätä.

Tämä ei tarkoita etteikö allekir-
joittaneella olisi kuvaa siitä miten
mm. isovanhempani heille osoitettua
tilaa raivasivat ja rakensivat. Itse,
omalla työllään, yritteliäisyyttä ym-
pärilleenkin levittäen.

Tulevaisuuden tarpeita varten voi-
taisiin hyvin keksiä kokonaisvaltai-
sempi sana kuvaamaan sitä todelli-
suutta, josta kirjoittajakin mainitsee.
Olisi ollut mukava kuulla hänen oma
ehdotuksensa! Rautulaisten Lehteen
voivat lukijat varmaan näitä ehdo-
tuksia lähetellä jatkossakin...

Pistetään asia mietintämyssyyn.

Ystävällisin terveisin
Katri Komi

Karjalan Liiton
liittovaltuuston

varapuheenjohtaja

Tähän sanontaan törmää jatku-
vasti virallisissa ja vähemmän viral-
lisissa tilanteissa. Tätä sanaa asutet-
tiin käytetään jopa meidän karjalais-
ten keskuudessa. Viimeksi näin Kar-
jalan kunnaat -lehdessä rautulais-
juurisen kansanedustajan Katri
Komin käyttäneen kyseistä sanaa.

Asutettiin on vain osa totuus. Or-
ganisaatio oli valtiovallan toimesta
järjestetty. Helsingissä oli Asutus-
asiainosasto pääjohtajana Veikko
Vennamo. Lähes joka kunnassa oli
asutuslautakunta, asutusneuvoja, ra-
kennusmestari. Neuvonta oli hyvin
järjestetty, mutta kuka teki varsinai-
sen työn. Me karjalaiset itse.

Asutettiin sanasta tulee ulkopuo-
linen ja semmoinen joka ei tunne
asiaa, samoin tulevat sukupolvet,
saavat väärän käsityksen. Käsitys
on vähän karrikoiden tämä: karja-
laiset odottivat tumput suorina kun
valtiovallan toimesta oli raivattu ja
rakennettu tilat valmiiksi, sen jälkeen
oli meidän karjalaisten aika lähteä
töihin. Rautulaisten lehdessä oleva
jatkokirjoitukseni “Osa omaa elä-
määni”, kertoo mitä tämä sanonta
Karjalaiset asutettiin, todellisuudes-
sa oli.

Kun kuulen sanan karjalaiset asu-
tettiin, pidän sitä jonkinlaisena louk-
kauksena, ja työmme aliarviointina.
Mitä haluan saada aikaan tällä kir-
joituksellani on se, että karjalaisten
johdossa olevat keksisivät sopivam-
man sanan tähän asuttamiseen.

Heimo Kiuru
Leivonmäki

Katri Komi vastaa

Uusi avustaja
Helsinkiin

Rautulaisten lehti on saanut
Helsingin seudulle uuden avus-
tajan, Irja Jantusen. Hän on ko-
toisin Raudun Orjansaaresta ja
jäänyt eläkkeelle taloushallin-
nollisista tehtävistä Yleisradiosta.

Irjan yhteystiedot löytyvät leh-
den takakannesta kohdasta Suur-
Helsingin seutu.

Muutkin yhteyshenkilöt ja
lehdenavustajat voisivat laittaa
meille tiedoksi myös sähköposti-
osoitteensa. - Kiitos.
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Paukkujen sukuseura järjestää
sukumatkan

Karjalan kannakselle,
Sakkolaan, Metsäpirttiin,
Rautuun ja mahdollisesti

ympäristökuntiin, mikäli jonkun
juuret ovat sieltä

10.-13.6.2004
 Tavoitteena on järjestää

kaikille mahdollisuus tutustua
suvun entisiin asuinsijoihin.
Lisäksi teemme mat-kan

Konevitsan luostarisaarelle.
Ohjelma määräytyy osanottaji-

en toiveiden mukaan.
Matkan hinta ei ole vielä
tarkkaan tiedossa, mutta

yleensä se on ollut noin 230–
250 euron tienoilla osanottaja-

määrästä riippuen.
Matkalle voi ilmoittautua

muitakin kuin Paukun sukuun
kuuluvia, mutta matka tehdään

Paukkujen ehdoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
sukutoimikunnan puheenjohta-

ja
Hannu J. Paukku

Harjatie 5, 32210  LOIMAA
puh. (02) 762 8152,

0500 741 296,
hannu.paukku@punkalaidun.fi

Vappu oli kesän ensimmäinen päivä
kinasta asetetaan seoksen päälle
kuoreksi. Reunat painellaan tiiviisti
kiinni. Piirakka voidellaan kananmu-
nalla ja paistetaan miedossa lämmös-
sä  +200-225 n. 35 min.

Samoista aineksista valmistettiin
myös pieniä kinipiirakoita jotka teh-
tiin joulutortun tapaan puolikuun
muotoisiksi.

Uudempaa vappuperinnettä ovat
nakit ja perunasalaatti. Tänä vap-
puna ne voisi korvata uudentyyppi-
sellä perunasalaatilla.

PERUNASALAATTI
VÄLIMERELTÄ

1 pss pakaste Pariisin perunoita
1 rasia kirsikka tomaatteja
1 pieni purkki mustia oliiveja
pieni nippu kevätsipulia

Kiehauta perunat ja jäähdytä ne.
Sekoita kulhoon perunat, halkaistut
tomaatit ja oliivit. Silppua joukkoon
kevätsipulia, voit tämän lisäksi ha-
lutessasi käyttää myös tuoretta ba-
silikaa.

Sekoita kastikkeeksi kylmäpuris-
tettua oliiviöljyä ja balsamietikkaa,
mausta hyppysellisellä suolaa ja
mustapippurirouhetta. Jos haluat sa-
laatista ruokaisamman voit lisätä sii-
hen rasiallisen mozzarella juusto-
palloja.

Kevättä rinnassa

Liisa

LIITAN IÄRELTÄ

Valpurin päivällä eli rautulaisittain
vapolla on pitkät perinteet Euroo-
passa, Suomessakin sitä on vietetty
jo keskiajalla. Karjalan maaseudul-
la sen merkitys oli arkisempi kuin
kaupungeissa ylioppilaitten juhlasta
ei tiedetty mitään sen paremmin kuin
työläistenkään.

Vappu oli karjan uloslasku päivä
ja sitä pidettiin kesän ensimmäisenä
päivänä. ”Rauvus kesä tul yhel hu-
mauksel usjast jo huhtikuul” tämän
lauseen on varmasti kuullut jokai-
nen jolla on rautulaiset vanhemmat.
Itse en hetkeäkään epäillyt etteikö
se olisi myös totta sanoohan rau-
tulainen sananlaskukin” vappo tulluo
vastakainalos”.

Iän myötä mieleeni on hiipinyt pie-
ni epäilys, josko sentään ihan huhti-
kuussa varsinkin kun vanhaa vappua
vietettiin Suomessa kaksi viikkoa
nykyistä myöhemmin. ”Vanhan vap-
pon käk kukkuu vaik honkan ko-
lost”. Vappuna Raudussa valmistet-
tiin porkkanapiirakkaa, jota syötiin
siman kanssa ja myöhemmin kesäl-
lä marjakeiton keralla.

PORKKANA-
PIIRAKKA

Kuoreksi pullataikinaa ½ litrasta
maitoa. Täytteeksi riisipuuroa ja
porkkanasurvosta yhteensä n. 1–1
½  litraa

Pullataikina jaetaan kahteen osaan
jotka kaulitaan uunipellin kokoisik-
si. Pohjalevy asetetaan leivinpaperin
päälle reunalliselle pellille. Keitetyt
porkkanat soseutetaan ja sekoite-
taan riisipuuroon, seos levitetään tai-
kinapohjan päälle. Toinen puoli tai-

Nyt kesäksi
lipputankoon

Rautu
isännänviiri
Hintaan 50 e / KPL

Tilaa Markulta
Puh. 040 523 9645
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Rautulaisten kesäjuhlat
5.-6.6.2004 Mikkelissä

OHJELMA

Lauantaina 5.6.

klo 13.00 Veteraanitapaaminen Hotelli Varsavuoressa (os. Anttolantie 10)
Aimo Tiainen luennoi Kannaksen evakuointisuunnitelmista

klo 14.00   Suvannon seudun sukututkijat kohtaavat Hotelli Varsavuoressa
   Tervetuloa mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet!
   Lisätiedot: Eeva Malkamäki puh. (09) 290 3330, 0400 803 622
   tai eeva.malkamaki@visido.fi

klo 16.00   Lehtiseminaari Rautulaisten lehden tekijöille ja
   yhdyshenkilöille Hotelli Varsavuoressa.

klo 19.00   Muistoloin ilta
   Illalliskortti 20 euroa (sis. päivällisen ja ohjelman)
   Viihdyttäjänä Korsuorkesteri

VARAA
MAJOITUS

tarjoushintaan
suoraan

Varsavuoresta

puh. (015) 367 111
varsavuori@nettilinja.fi

Muutokset mahdollisia.
Toimitus ei vastaan

mahdollisista muutoksista.

VIETÄ YÖ
 SAIMAAN

RANNALLA

Kuva: Erik Luukkanen
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Sunnuntaina 6.6.

Klo 10.00 Jumalanpalvelus Mikkelin maaseurakunnan kirkossa,
saarnaa Reijo Sojakka
Ortodoksinen liturgia Pyhän Mikaelin kirkossa Mikkelissä

Kunniakäynnit Sankarivainajien ja Karjalaan jääneiden
vainajien muistomerkeillä

klo 14.00 Päiväjuhla Konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa
Juhlapuhujana kirjailija Eeva Kilpi
Lisäksi esiintyy mm. muusikko Erkki “Evakko” Liikanen

sijoittamaan yli 420 000 siirtolaista.
Mikkelin läänissä siirtoväen määrä oli vuoden 1945

lopussa lähes 30 000 henkeä. Kuntakohtaisen maa-
taloussiirtoväen sijoitussuunnitelman mukaisesti Mik-
keli ja sen ympäristö vastaanottivat rautulaiset, Kan-
naksella vanhan rajan pinnassa sijainneen kunnan
asukkaat.

Viimeisestä evakkoonlähdöstä tulee siis kuluneeksi
kesäkuussa 60 vuotta. Siksi 5.-6. kesäkuuta täällä
Mikkelissä järjestettävät pitäjäjuhlat ovat samalla
evakkoonlähdön muistotilaisuus.

Toivotankin teidät kaikki juhlatoimikunnan puolesta
lämpimästi tervetulleiksi Päämaja-kaupunki Mikke-
liin.

Markku Paksu
Rautulaisten Pitäjäseura ry:n pj

Mikaelin
kahvio palvelee
päiväjuhlien alla!

Kuva: Jaana Matikainen

Tervetulloo Mikkelii!
Talvisota Suomen ja Neuvostoliiton välillä päättyi

maaliskuun 13. päivänä 1940. Suomi menetti maa-
alueestaan kymmenesosan ja 430 000 ihmistä joutui
jättämään kotinsa ja siirtymään uuden rajan taakse.
Karjalasta menetettiin 44 kuntaa kokonaan ja 16 osit-
tain, sekä kaupungit Viipuri, Käkisalmi ja Sortavala.

Myös Mikkeli sai silloin osansa siirtoväestöstä. Luo-
vutetulta alueelta siirtyi Mikkeliin myös useita liik-
keitä sekä muun muassa Viipurin tuomiokapituli, Kä-
kisalmen Naisteollisuuskoulu ja Viipurin Ammattikou-
lu.

Jatkosodan puhjetessa kesäkuussa 1941 valtaosa
karjalaisesta siirtoväestöstä muutti takaisin kotiseu-
dulleen. Alkoi Karjalan jälleenrakennus raiskatulla ko-
tiseudulla. Tuota aikaa ei kuitenkaan kestänyt kau-
an. Ryssän suurhyökkäys Kannaksella alkoi kesä-
kuussa 1944 ja kotiseutu oli jätettävä toistamiseen.
Niinpä jatkosodan seurauksena jouduttiin uudelleen
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Kevvään ikävä iskee helmikuussa
A tiiättäkö työ hyvät ystävät ko

miul tull äkkistää nii hirmusen ikävä
kevättä ja kessää, ko tulis äkkiää.
Myöhä lähettäis taas joukoll Karja-
laa. Miun veljein Raimo, tää hyvä-
käs hää ol olevinnaa, jot hää nyt jät-
tää viime kesäsii kihuiloihi Rauvun
käymisen. Et hää ei muka Liisaasa
keral ennää sin lähtiskää, vaa oha
mie sen huomant jo jalkaterän asen-
nost ko hää kuunteloo vaik tätä Säk-
kijärven polkkaa ko tää Vili Vesteri-
ne oikee vetelöö, ni koha sannoo
ettei muka ennää jaksa. Tiiehä mie
jot mieko ruppeen kyselemmää jot
vielköhä se Paksun Markku lähtis
meitä sin johtammaa, ni eihä hänel
oo nii kirpu kipiää.

Mieko tahtosin nähä ne valko-
vuokkokentät mist vanhat on ain
haastaneet, neko kukat on iha kohvi-
tassin kokosii siinkii Relanterin rin-
tees ja omil korvillain kuulla jot mite
se käk vaikk siin Jaakon pellon ta-
kan kukkuu. Sen mahottoman ison
mäen päält, niiko Jaakol ol jäänt

lapsuuvest sellane kuva myös, sitä
kuunneltais koko Pekkasten sakki,
mei Raimo ja Liisa ja lähtisiithä ne
Pirkko ja Maurikii, Jaakost ja Ee-
vast puhumattakaa ja mei Pentti hää
on miun ukkoin.

Voi yhe kerra ko meil ois lustii.
Se ko tulloo iha toisel viisii toelliseks
jot vanhempiin lähtö seuvuil ollaa
ko nää ketkä on tääl syntyneet niin-
kö Raimo ja tää mei serkku Jaakko
niitä paikkoi tunnistaat. Jaakko eten-
kii ko hää on olt jo toisel kymmenel
ja oikei sotilain lähettipoikan, enneko
joutuit lähtemää sielt, ni hääkö haas-
taa höin elämästää Rauvus ni tää
tuloo iha justii sill viisii tutuks niinko
ois olt tääl iha issekkii, vaikk ehä
mie sillo olt ko kelkkalehtimas issäin
etupuolel ja monta muuta miun eel-
läin, ni kuitekii tää Karjala on tult
miullekkii tärkiäks. Joha se mein An-
ni mummokii näist nii monet kerrat
haasto, jot sil viisii se on käynt itä-
mää ett tääl Pohjanmaalkii mihi myö
ollaa mein Pentin kans asetuttu las-

ta ja lampaita kasvattamaa ni kum-
mast vaa käyp syvämmest lämpi-
mäst ko aattelookii jot myöhä lähe-
tää taas reissun pääl ko kevät tulloo.

Mei Pirkko, miun siskoin, häähä
Mauriisa kyll lähtisiit mukkaa, meikö
jäi se Laatokas uiminenkii, a miun
pitääkii mein kyläkaupast Tuurist
katsoo tekööks Marimekko uikkarii
ni sillo sai siskoinkii mieleesensä a
vot ko myö tytöt sitt uijaa. Tää sis-
koin mies, tää Mauri, hää sano jot
missää ei oo nii hyvää leipää ko Rau-
vus eikä namuloi. Myökö niitä mais-
teltii ni niin vettiit suun muikijaks
jot oikeen.

A täshä tätä tulkii Karjalan ja ke-
vään ikävää kerraksee. Miul tällästä,
teil jokkaisel karjalaisel ja teijä jälke-
läisil sekä “faniloil” omalaista mut
yhteistä meil vissiinkii se seutu ja
maa mikä tuntuu nii mahottoman hy-
vält.

Näkemisiin ja tapaamisiin
Pekkasen Helga

Kotiseuturetki Rautuun 14.-15.5.
Matkan hinta 169 euroa
sis. kuljetukset, majoituksen puolihoidolla Kiviniemessä, viisuminhankinnan, hoitovakuutuksen
Reitti: Pieksämäki-Varkaus-Joroinen-Juva-Mikkeli-Kuusankoski-Kouvola-Lappeenranta

Kesäpäivä Karjalassa ja kotiseutumatka Rautuun 23.-25.7.
Matkan hinta 215 euroa
sis. kuljetukset, majoituksen puolihoidolla Kiviniemessä, viisuminhankinnan, hoitovakuutuksen,
Kesäpäivä Karjalassa juhlan Käkisalmessa (Juhlapuhujana Rauno Meriö).
Reitti: Varkaus-Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta

Terijoki-Rautu 27.-29.8.
Matkan hinta 189 euroa
sis. kuljetukset, majoituksen Terijoella Hotelli Celioksessa ja Kiviniemen Losevskajassa,
viisuminhankinnan ja hoitovakuutuksen. 1. päivänä tutustuminen Terijokeen ja Raivolan
lehtikuusimetsään, 2. päivänä kotiseuturetket Rautuun.
Reitti: Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri-Terijoki-Rautu

Ilmoittautumiset
Markulle

puh. 040 5239 645
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Pääsiäisajan leikeistä kuultua:

“Vitsa siul kuosti miul”
Kannaksella kutsuttiin palmusun-

nuntaita virposunnuntaiksi ja sitä
edeltävää päivää virpolauantaiksi.
Lapset kävivät silloin virpomassa pa-
junkissaoksalla läheisiä, vanhempia
ihmisiä. Virvottavalle jätettyä virpo-
vitsaa vastaan saatiin kananmunia,
karamellia tai rahaa.

Pajunkissaoksaa kutsuttiin vanhas-
taan palmuksi ja virpominen oli al-
kujaan tehty Jeesuksen palmutaipa-
leen muistoksi, jolloin hän aasilla
ratsastaen saapui Jerusalemiin ja
kansa heitti hänen eteensä tielle pal-
munlehviä. Pajunoksissa on ollut
vanhastaan taikavoimaa. Kolmihaa-
rainen oksa on muistuttanut Isästä,
Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Oksa
on karkoittanuttuonut pahaa, mutta
samalla se on tuonut siunausta ja ter-
veyttä.

Virpomaan lähettiin aamulla var-
hain virposunnuntaina. Tosin virpo-
lauantainakin ovat jotkut virponeet.
Edellisenä päivänä oli käyty hake-
massa pellonojissa kasvavista pa-
juista kaksi- tai kolmihaaraisia pa-
junkissaoksia virpomavitsoiksi. Vit-
sojen lukumäärä määräsi kuinka
monta kohdetta oli virvottavana. Ok-
sat koristeltiin eri värisillä kreppipa-
perisuikaleilla tai yksinkertaisesti sa-
nomalehtipaperisuikaleilla, jotka
kierrettiin pitkin vitsan runkoa. Lisä-
koristeina käytettiin tinapaperia tai
muuta koristepaperia.

H y v i s s ä
ajoin aamul-
la puettiin pyhä-
vaatteet päälle ja
otettiin vitsas-
kimppu kai-
naloon ja
lähdettiin

virpomaan. Ensimmäisenä virvottiin
kummit, sedät, tädit tai lähinaapurit.
Outoihin paikkoihin ei menty eikä
nuoria ja lapsia virvottu. Tarkoituk-
sena oli herättää lähiomaiset virpo-
misella, mutta aina se ei onnistunut,
sillä vanhemmat ihmiset heräsivät
aikaisin aamuaskareilleen. Koristeel-
lisella pajunoksalla lyötiin kevyesti
virvottavaa ja lausuttiin hartaasti
virpomaloru: ”Virpoi varpoi, tuorieks
tervieks, tulevaks vuuveks, vitsa
siul, kuosti miul.”

Vitsa jätettiin taloon sopivan näyt-
tävään paikkaan tai pirtin peräseinälle
tuomaan talonväelle onnea. Kuosti;
raha tai keitettyjä kananmunia ja
karamellia annettiin joko heti tai ylei-
semmin käskettiin ne noutaa viikon
päästä pääsiäisaamuna. Omaa isää
tai äitiä virvottaessa lausuttiin erityi-
sen anovasti: ”Virvon varvon, vitsat
siul, hyvä sato kesällä siul, raha kuk-
karostas miul”.

Ammattivirpoja
laitamyötäisessä

Kun virpojat tulivat rippikoulu-
ikäisiksi, he olivat silloin omasta mie-
lestä aikuisia, eivätkä enää halunneet
mennä lasten leikkeihin mukaan.
Mutta oli myös aikuisia virpojia. He
olivat yleensä köyhiä ihmisiä, jotka
hankkivat pääsiäisruokaa virpomalla
koristelemattomalla oksalla kylän jo-
kaisessa talossa. Aikuisten palkka-

na voi olla ruoan lisäksi myös
viinaryyppy.
Heidän lorun-

sakin saattoi olla
anovan sävyinen ja sii-

hen viittaava: ”Mie se virvon
viina iest, raha iest rapsuttelen,

muna iest muksuttelen ja kohvin
iest kopsuttelen”.

Raudussa oli ainakin yksi am-
mattivirpoja, joka asui Mäkrän ja

Orjansaaren kylien rajamailla äiti-
puolensa kanssa pienessä mökissä.
Hän lähti liikkeelle virpolauantaiaa-
muna nippu pajunoksia kainalossa,
eikä niissä tarvittu mitään koristeita
ja jatkoi virpomista joka päivä pää-
siäiseen saakka, toisinaan vielä pää-
siäisen jälkeenkin.

Hänellä oli erilaisia virpomalukuja,
mutta loppu päättyi aina saman kaa-
van mukaan: ”Muna vai markka
häh, onk se paljon häh?” No eihän
se hyväntahtoisen, esittävän taiteili-
jan palkkioksi paljon ollut, kyllähän
hyvästä virpomisesta aina hinta täy-
tyi maksaa. Taiteilija nähtiin joskus
illansuussa palaavan päivän urakan
jälkeen hilpein mielin kotiinsä mel-
ko hyvässä laitamyötäisessä.

Litsausta
ruokapöydässä

Pääsiäispöydässä oli keitettyjä ja
sipulin kuorilla punertavan ruskeiksi
värjättyjä, lapsien maalaamia tai
ihan valkoisia kananmunia. Munia
vieriteltiin ja lyötiin yhteen eli lit-
sattiin. Litsaaminen oli kahden mu-
nan yhteenlyömistä. ”Kuka litsaa
miun kanssain”, kyseltiin ja niin lit-
sattiin vieressä istujan kanssa. Se ke-
nen muna säilyi ehjänä, jatkoi lit-
saamista vielä jonkun toisen kans-
sa. Se kelle jäi viimeiseksi ehjä muna
käteen, oli voittaja ja sai litsaamansa
munat itselleen. Pääsiäisaterialla syö-
tiin sitten myös litsatut munat. Ruo-
kailun jälkeen olikin jo kiire kuja-
maalle liekkumaan.

Pojat pelasivat myös omaa muna-
peliänsä. Kaksi poikaa seisoi vastak-
kain keitetty kananmuna kädessä ja
kumpikin yritti napauttaa kaverinsa
munankuoren säröille. Jos siinä on-
nistui, sai munan itselleen. Pojat tie-
sivät, että tarkoitukseen sopi parhai-
ten teräväpäinen muna. Jos pelaaja
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Kutsumme lämpimästi kaikki Karjala-ystävät

Markku Nuora, puh. (03) 3737 300, 0400 637 763
Meeri Häkkinen, puh. (09) 8011 381
Soini Hartikainen, puh. (03) 6751 482, 0400 207 844

Hovinkylään la 5.6. klo 12-16
Petäjärven emäntäkoulu ja Hovinkylän-Ojaniemen kansakoulu

aloittivat toimintansa vuonna 1924. Emäntäkoulusta on jäljellä
sen puistoon rakennettu ja nyt täysin entisöity Sakkolan-
Raudun lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkki kauniilla

Hovinmäellä. Kansakoulu on tukevasti paikallaan Hovinkylän
nykyisen “RPK” Lomakeskuksen pihalla. Juhla alkaa klo 12

Hovinmäellä. Pääjuhla on Lomakeskuksen auditoriossa klo 13.

Ilmoittautumisia matkalle (joko 3 tai 4 pv:n matka, majoitus
Valkjärven Radukassa tai Hovinkylän lomakeskuksessa) ottavat

Markku, Meeri tai Soini. Yhteystiedot ohessa.

osallistumaan koulujemme

80-vuotisjuhlaan

Postikorttikokoelma “Suvannon laaksoa ennen ja nyt”,
8 kuva-aihetta kauneimmista kohteista entisen

Sakkolan alueelta tyylikkäässä kuoressa.
Hinta 5 e / sarja + postikulut.

90-vuotisjuhlakirja “Hovinkylä 1911-2001”,
250 sivua täynnä historiaa Kannaksen lahjoitusmailta,

koottuna arvostetuista historian kirjoista ja sanomalehdistä,
ja entisten asukkaiden ja nykyisen perinneväen kokemuksista.

Muovikantinen näköispainos.
Hinta 25 e + postikulut

80-vuotisjuhlakirja “Hovinkylä 1911-1991”,
saatavana yhteen nidottuna näköispainoksena

90-vuotisjuhlakirjan kanssa. Yhteishinta 35 e + postikulut

Koulujen 80 v. juhlakirja “Hovinkylä-Ojaniemi 1924-2004”
pyritään saamaan valmiiksi kesällä 2004

Tuotteita myyvät:

Hovinkyläseura myy perinnetuotteita
juhlakirjan rahoittamiseksi:

oli taitava ja onnistui sillä iskemaan
toverin munan kylkeen tai paksum-
paan päähän, oli voitto varma.  Mu-
nan paksumpi pää ei kestä yhteen-
lyömistä, sillä kuori on siinä kohtaa
heikoimmillaan.

Joskus käytettiin pelissä jekkua.
Joku pelaajista oli hankkinut salaa
itselleen puusta sorvatun munan ja
maalannut sen pääsiäisväreillä ihan
oikean näköiseksi ja käytti sitä lyön-
timunanaan. Silloin hän oli voittama-
ton. Mutta ennen pitkään kanssape-
laajissa heräsi kuitenkin epäilys yli-
voimaisuudesta. Tuollaiseen tulok-
seen tuskin päästään rehellisin kei-
noin tai edes hyvällä tuurilla, apri-
koivat kanssakilpailijat. Kun kilpai-
lun tiimellyksessä pelaajalta vihdoin
vahingossa kirposi muna kolahtaen
särkymättä lattialle, asia valkeni.

Vatsassa kiersi
ja oli paha olla

Keinuminen aloitettiin Raudussa

yleensä pääsiäisenä ja pääsiäispyhiä
kutsuttiin oikein ”liekkupyhiksi”.
Silloin ilmestyi luhteihin ja kujamaille
nuorakiikut eli nuoraliekut. Pitkä
istumalaudallinen liekku kiinnitettiin
molemmista päistä vahvalla köydellä
kujamaan kurkihirteen ja sillä liekut-
tiin aamusta iltaan ja laulettiin liekku-
lauluja. ”Nyt se tuli jo pääsiäine, nyt
saap liekus laulaa, saap istuu heilan
polvilla ja nostaa käten kaulaa” tai
”liekutaan ja lauletaan, kun on pää-
siäinen”.

Pitkän laudan keskellä istuivat pie-
nimmät tiukasti toisistaan kiinni pi-
täen ja kirkuen, kun laudan päissä
suuremmat pojat seisoviltaan polki-
vat laudalle narusta kiinni pitäen
vauhtia. Niin sitä kiikuttiin, että hiuk-
set, hameen helmat ja huivit hulmu-
sivat. Vauhti joskus yltyi niin kovak-
si, että poikien oli kyyristyttävä yl-
häällä matalaksi, ettei pää kolahta-
nut kattoon.

Paitsi ilo myös kiikku saattoi nous-
ta kattoon saakka. Kun sitten pojat

suuren huudon jälkeen pysäyttivät
vihdoin liekun, niin maailma pyöri
silmissä kauan. Lähelle piti joskus
lyyhistyä istumaan, kun vatsassa
kiersi ja oli paha olla. Kotiin men-
nessä oli joillakin vielä horjuva olo.

Pienempiä keinujia varten raken-
nettiin nuoraliekut sisälle elotuvan
poikkihirteen. Kaikki sisällä olevat
lapset liekkuivat rauhallisesti ja lau-
loivat ja pitivät hauskaa. Joku aloitti
laulun, ”suloisessa Suomessamme
oisko maata armaampaa,” johon toi-
set yhtyivät. Laulaminen kuului
melkein aina asiaan, ainoastaan lau-
lut vaihtuivat. Meno ja meininki oli
sisällä paljon rauhallisempaa kuin
ulkona kujamaalla.

Liekkuminen kuului lasten ja
nuorten pääsiäisrientoihin ja siinä oli
myös jo kevään tulon ja ympäröi-
vän luonnon heräämisen odotusta ja
liekkujissakin oli jo kevättä rinnas-
sa.

Reino Pekkanen
Lähteet: MV (Museovirasto)/ K 30: 1-53
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Ensimmäisen kerran Rautuun 50 vuoden jälkeen

Hyvä on vastaanotto kun on avoin mieli
Viisikymmentä vuotta kaipailtiin

minkälaista on Karjalassa. Ajatuk-
set harhailivat usein lapsuusmaise-
missa ja kun tuli toinen kesä kun
lain mukaan päästiin siellä käymään,
soitti sisareni Anna Heinolasta. Hä-
neen oli pistänyt Rautu-kuume ja
hän totesi, että eiköhän lähdetä Rau-
tuun. No minähän olin valmis kuin
sotamies lähtemään ja alettiin hom-
mata papereita.

Turistibussi lähti Mikkelistä ja
Markku Paksu oli matkanjohtaja-
na. Kokoontuessamme lääninhalli-
tuksen eteen odottamaan kyytiä,
tuntui se hyvin ihmeelliseltä einkä
meinannut silmiäni uskoa kun au-
ton nokassa oli Rautu-kyltti ja Kar-
jala-lippu.

Istuttiin autoon sekavin tuntein ja
kun auto lähti liikkeelle Kalevi Lait-
saari sanoi: “Nyt myö lähetään kot-
tii.”. Kun auton nokka kääntyi Rau-
dun suuntaan, tuntui se meistä ih-
meelliseltä. Oli aivan kuin ne auton
penkitkin olisivat höyhenpatjoilla
pehmustetut. Niin sitä saavuttiin Ki-
viniemen motellialueelle, josta oli
matkaa Rautuun ennen sotia 30 ki-
lometriä.

Sen tunsin heti, että kun katso-
taan itään vihan silmin, on asiat ai-
van erilaiset. Kun ihmiset kävivät
salateitse aiemmin, oli tullut tietoa,
että siellä oli torakoita ja kaikki pa-
hasti. Mutta kun meille annettiin
avaimet motellissa ja saatettiin huo-
neeseen, istuimme Annan kanssa
kauniisti siistityn huoneen nojatuo-

leissa ja petivaatteetkin oli aika uu-
sia, totesimme, että saisivat pyytää
anteeksi sanomisiaan. Hyvinhän
täällä otettiin vastaan.

Kun iltasella ruokailun jälkeen
kymmenen maissa päästiin huonee-
seen, katsottiin Annan kanssa kun
Vuoksi lainehti siinä lähellä. Mielee-
ni tuli laulu: “Yhäti mahtavasti Sai-
maan aallot vyöryy Vuoksessa.
Maani sulle kiusatulla voiton virttä
laulaa Imatra.”

Jälkeenpäin minulta kysyttiin uu-
della kotiseudullani Mäntyharjun
Halla-ahossa, että nukuttiinko siellä
Venäjällä. Sanoin, että totta kai. Rau-
hallista oli nukkua.

Nyt jo 18 matkaa takana

Meitä oli kolme: Rikun Lempi, Anna ja minä.
Kuva on otettu pääsiäisenä 1944 äidin rakennuttaman uuden kodin seinustalla. Kuva on ilmeisesti sotilait-

ten ottama ja meitä nauratti, sillä emme arvanneet, että kahden kuukauden päästä tulee lähtökäsky.
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Seuraavana päivänä lähdettiin
kohti Rautua. Tultiin evankelislu-
terilaiselta kirkolta ja matkaa oli Pal-
kealaan yhdeksän kilometriä. Siinä
katsottiin seutuja ja kyllä ne rakkai-
ta olivat. Tunsin tienvarret, niin
monta kertaa olin kävennyt sen mat-
kan. Niin oli tunteet silloin kuin vii-
me keväänäkin. Kahdeksantoista
matkaa olen itärajan takana käynyt
ja aina samoin tuntein: en ole tullut
vihan silmin vaan venäläinenkin on
minulle lähimmäinen.

Jälkeenpäin selvisi, että uusi asu-
tus oli Venäjältä 1946 pakkosiirrolla
tuotuja. He eivät tienneet missä ovat
ja ihmettelivät, ketä ovat nämä ka-
merat kaulassa kulkevat, itkevät ja
perustuksia katselevat ihmiset.

Otimme tulkin, Larissan, joka oli
Petroskoissa valtion yliopistossa
opiskeleva inkeriläinen. Lähdettiin
kävelemään ja kyllä minä tunsin pai-
kat vaikka Äikkään portin paikalla
ei ollut edes porttia. Sitten tultiin
kotipaikkaani. Muistan, kuinka kuk-
ko kiekui. En ollut kukon kiekumista
kymmeniin vuosiin kuullut ja sanoin
toisille matkalaisille: “Kukko kiekuu,
se on ihan kuin se toivottaisi terve-
tulleeksi: tulkaa Karjalan lapset ta-
kaisin kotiin”.

Vanhin veljeni, joka on jo levossa,
oli omalla luvallaan käynyt aikaisem-
min ja muisti, että pihapaju oli pys-
tyssä. Ymmärrettiin, että se on saat-
tanut jo lahota. Katseltiin Annan
kanssa missä olisi sellainen laho puu,
sillä jotenkin meidän täytyi varmis-
taa paikka, jota etsimme. Niin huo-
masimme, että puu oli lahonnut
maahan ja siihen oli noussut nuori
paju. Toukokuussa paju oli kukas-
sa.

Tuli mieleeni satukertomus koi-
vusta ja tähdestä, jossa lapset etsi-
vät syntymäkotiaan. Että miten nä-
mä venäläiset ovat tämän pajun jät-
täneet tähän. Salaojitetut kolhoosi-
pellot ja paju oli siinä varmistaen
meille sen kotipaikan.

Kun tultiin pajun juurelle, ristim-
me kädet, sillä niin oltiin totuttu te-

kemään suurien asioiden edessä.
Niin minulta lähti laulu alkuunsa: “Oi
muistatko vielä sen vierren, jota lap-
sena laulettiin.” Ja yhä ihmelteltiin,
että tämä oli meille kuin merkiksi
jätetty paju.

Jatkettiin matkaa toisten, Ranta-
salmella asuvien Ontrosten kanssa.
Mentiin heidän kotipaikalleen, jos-
sa oli talo pystyssä. Ajattelin jo Män-
tyharjulta lähtiessäni, että minä olen
vieras. He ovat isäntiä enkä mene
mihinkään kotiin ennen kuin pyyde-
tään. Meidät pyydettiin tsajulle ja
sisään siihen taloon ja meidät otet-
tiin ystävällisesti vastaan. Siinä oli
pietarilaisten lomanviettopaikkoja
siinä kylällä. Tämän talon mies oli
lääkäri ja vaimo näyttelijänä teatte-
rissa Pietarissa. He ottivat meidät
vastaan kuin lähisukulaiset ja tarjo-
sivat sajua ja polakkaa. Lapset toi-
vat meille valkovuokkoja.

Lämpimästä meidät otettiin vas-
taan ja niin on otettu aina kahdek-
santoista matkan aikana. En moiti

ketään. Siellä asuu naapuri, itä-
naapuri.

Pääsiäisen vietto
on jäänyt mieleen

Pääsiäinen oli meille suuri juhla
yöjumalanpalveluksineen. Perhees-
sämme isä oli ortodoksi ja lapset oli
kastettu ortodokseiksi, mutta äiti oli
evankelisluterilainen.

Palkealan ortodoksinen seurakun-
ta käsitti suuren osan Karjalan kan-
nasta. Itse muistan, että meillä oli
pääsiäisen alla, piinaviikolla, yövie-
raita ja he kävivät tilaisuuksissa kir-
kossa. Muistan vieläkin ruoan, jota
äiti laittoi se oli silliä, josta otettiin
ruoto pois ja se nahka laitettiin rul-
lalle mausteiden kanssa etikkave-
teen. Lisukkeeksi oli perunoita. Me
lapset olimme jo kyllästyneitä siihen.

Yhdellä kirkkomatkalla tavattiin
ortodoksipiispa Hermanni. Orto-
doksiuskonnossa sanottiin, että piis-
pa ei saa olla avioliitossa eikä hän
saa olla poikamies vaan hänen täy-
tyy olla leski. Virosta oli löytynyt tä-
mä Hermanni. Hän kantoi ristiä ja
kävelimme kirkon ympäri ja ne oli-
vat ne seremoniat.

Palkealan ortodoksikirkossa, siel-
lä kuninkaanovien takana pidettiin
rituaalit: Jeesus laskettiin hautaan ja
siinä oli monenlaista sen jälkeen. Se
oli se kirkollinen puoli ja pappina oli
Paavo Rajamo.

Hauska puoli pääsiäisenä oli lap-
sille tarkoitettu pääsiäisriekkuminen.
Sappisen talon edessä olevaan liek-
kuun sopi kylän lapsia 6-7 kerral-
laan ja liekkuminen oli mukavaa.
Ruokana oli Kyyrölän savipottiin
laitettua mämmiä ja kananmunia.

Pääsiäisen aikaan oltiin myös vir-
pomassa. Annan kanssa käveltiin 13
kilometriä Kristiina-tätiä, kum-
miani virpomaan ja saatiin palkaksi
keitetty kananmuna. Se piti tulla vii-
kon päästä hakemaan. Joskus saa-
tiin leninkikankaatkin.

Näillä muistelmilla haluan lähettää
terveisiä kaikille rautulaisille!

Taimi Lahti, o.s. Ontronen

Matkakaveri on poissa.
Kuva otettu tänä keväänä Heino-
lassa. Anna on saatettu lepoon
uuden seurakunnan, Heinolan
maalaiskunnan kirkkotarhaan
Karjala-arkussa, Palkealan
ortodoksisen kirkon alttarin
kohdalta tuodulla mullalla.
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Karjalan liiton puheenjohtaja Markku Laukkanen Helsingissä:

Karjalan palautus liiton lopullinen tavoite
- Suomi tarvitsee virallisen sekä

pitkän että lyhyen aikajänteen Kar-
jala-ohjelman, sanoi Karjalan liiton
puheenjohtaja kansanedustaja
Markku Laukkanen Karjalan ky-
symys -seminaarissa huhtikuun
alussa.

Laukkanen vakuutti, että liiton lo-
pullisena tavoitteena on Karjalan pa-
lautus. Tämä ilahdutti kovasti “pa-
lauttajajärjestöjä”.

- Mikäli Liitto ottaa viralliseen oh-
jelmaansa palautuksen, on asiassa
päästy hyvän matkaa eteenpäin.
Tunnemme kaikki iloa siitä, että asia
on puheenjohtajan suulla varmistet-
tu, sanoi ProKarelian puhemies pro-
fessori Heikki A. Reenpää semi-
naarin keskustelussa.

Hän kuitenkin huomautti, että asia
kuuluu valtiovallalle ja poliittisille
päättäjjille. Reenpään mukaan Kar-
jalan Liitto ja järjestöt, kuten ProKa-
relia, Tarton rauha tai Aluepalautus,
voivat koota tosiasioita ja käydä kes-
kustelua, sekä vakuuttaa valtiovalta
palautushankkeen järkevyydestä.

Asiasta pitää puhua
eri yhteyksissä

Laukkasen hahmottelema ajatus
“uudesta aktiivisesta Karjala-politii-
kasta nykyisen hampaattoman tilal-
le” merkitseekin Karjalan Liiton
kääntymistä valtiovallan puoleen pa-
lautustavoite mielessään. Puheen-
johtajan mukaan Suomessa pitää
puhua Karjala-kysymyksestä ja teh-
dä tilit selviksi menneisyyden kans-
sa.

Laukkanen huomautti samalla, et-
tei Suomen lehdistö ja muu media
ole kovinkaan usein tarkastellut va-
kavasti Karjala-kysymystä. Asiassa
on monia tasoja alkaen historiasta
ja sen tuntemisesta ja ulottuen ky-
symykseen oikeudenmukaisuudes-
ta.

Laukkanen teki puheenvuorois-
saan myös varauksia Venäjän suh-
teen. Hän sanoi, ettei Venäjän ny-
kyjohto ole antanut merkkiäkään
valmiudesta palautukseen. Asiassa
täytyy Laukkasen mukaan odottaa

Venäjä osoittanut valmiuksia keskusteluun
ProKarelia liikkeen mukaan Venä-

jä ei ole ollut lainkaan niin vaitelias
ja aloitteeton Karjalan kysymyksen
osalta kuin Suomessa on tapana an-
taa ymmärtää. Venäjän poliittiset
johtajat ovat runsaan vuosikymme-
nen aikana useaan otteeseen yrittä-
neet avata keskustelua suhteiden on-
gelmakohdista, mutta Suomen joh-
tajat eivät ole tarttuneet tilaisuuksiin.

ProKarelia-liike uskoo, että jopa
juuri tätä nykyäänkin saattaa jokin
keskusteluyhteys olla olemassa Suo-
men ja Venäjän välillä Karjalan ky-
symyksestä. Siitä on olemassa viit-
teitä, mutta johtavat poliitikot eivät

keskustele niistä ainakaan julkisuu-
dessa.

Liikkeen saamien tietojen mukaan
ensimmäinen esimerkki Venäjän
ylimmän johdon antamasta avoimes-
ta tarjouksesta keskustella aivan kai-
kesta maiden välillä saatiin kesällä
1992. Silloinen presidentti Boris
Jeltsin avasi keskustelua president-
ti Mauno Koiviston kanssa vierai-
lullaan Suomessa. Koivisto ei tart-
tunut Jeltsinin ojennettuun käteen,
vaan huitaisi tämän avoimen an-
teeksipyyntöyrityksen historian ros-
kakoriin sanoessaan “meidän suo-
malaisten tottuneen sellaiseen” ja

jätti koko asian sikseen ryhtymättä
keskustelemaan ainakaan julkisuu-
dessa tai edes päivällispuheissa. Koi-
vistolle tarjottiin silloin tilaisuutta
ryhtyä selvittämään kaikkia histori-
an sotkuja ja rikoksia Neuvostolii-
ton aikakaudelta Suomen suhteissa.

Kymmenen vuotta
sitten toinen tarjous

Toinen vastaava avaus tarjoutui
Kremlissä 1994 kun presidentti
Martti Ahtisaari oli valtiovierailul-
la Venäjällä. Vastatessaan lehdistön
talvisotaa koskeneeseen kysymyk-

Kuva: Jaana Matikainen

aloitteellisuutta Venäjän taholta.
Karjalan Liiton seminaari kokosi

Karjala-taloon noin 400 hengen ylei-
sön, joka kuunteli kuuden suoma-
laisen ja kahden venäläisen alustajan
puheenvuorot. Niitä seurasi vajaan
tunnin pituinen keskusteluosuus, jos-
sa runsas tusina läsnäolijaa esitti sa-
nottavansa.

Markku Laukkanen
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seen presidentti Jeltsin sanoi: “Me
presidentti Ahtisaaren kanssa emme
hyväksy Stalinin aggressiivista po-
litiikkaa, kun hän hyökkäsi Suomeen
marraskuussa 1939.”

Tuolla hetkellä Venäjän presiden-
tillä oli selvää valmiutta keskustella
jälleen kaikista ongelmista maitten
välillä, mutta Suomen presidentti ei
tarttunut tilaisuuteen. “Tuostakaan
hetkestä ei kukaan voi nyt sanoa,
mihin se olisi saattanut johtaa, mut-
ta se voidaan sanoa täysin varmas-
ti, että Venäjän johto osoitti siinä ak-
tiivisesti jopa hämmästyttävää val-
miutta ryhtyä puhumalla puhdista-
maan pöytää.”, toteaa ProKarelia lii-
ke lähettämässään tiedotteessaan.

Myöhemmin Ahtisaari kokosi vai-
kutelmiaan yhteen ja totesi televi-
siohaastattelussa 90-luvun lopulla,
että “Suomen epäoikeudenmukai-
nen kohtelu ja Karjalan kysymys
ovat aina Venäjän kaikkien johtaji-
en alitajunnassa” epäkohtina. Ahti-
saari antoi vaikutelman, että hän
odottaa alitajunnan pusertavan jos-
sakin vaiheessa jonkin ratkaisun
reaalimaailmaan.

Jo ennen Jeltsinin ensi vierailua oli-
vat venäläiset diplomaatit ja virka-
miehet eri tasoilla puhuneet avoimes-
ti rajakysymyksestä ja sen olemas-
saolosta. Muiden ohella jopa Neu-
vostoliiton aikainen aggressiivinen
suomensyöjä Juri Derjabin sanoi
lehtihaastatteluissaan, että raja-

kysymys on olemassa ja hän myös
tunnusti, että Viipuri kaikessa rap-
piossaan on Venäjän häpeä.

Derjabin ja monet hänen venäläi-
set virkamieskollegansa, puolueen
toimihenkilöt ja salaisen poliisin
edustajat olivat kaikki selvästi val-
mistautuneet suhteiden muuttumisen
ohella rajan muuttamiseen. Se oli
lyhyehkö uusien ajatusten ja oman-
tunnon aika Venäjän politiikassa.

Karjalan Liiton seminaarissa osas-
topäällikkö Harry Helenius ulko-
ministeriöstä muisteli, että suoma-
lainen virkamiesvaltuuskunta tutki
rajoja ja rajakysymystä. Lopulta
Suomi päätyi ratkaisuun olla nosta-
matta rajoja eli Tarton rauhan rajan
palauttamista neuvottelupöytään.

Virkamiehet eivät tietenkään itse
voineet tehdä sellaista päätöstä. Rat-
kaisu oli Suomen ulkopolitiikan joh-
tajien, tasavallan presidentin eli Koi-
viston ja ulkoministeri Paavo Väy-
rysen käsissä.

Putin nosti asian
esiin vierailullaan

Karjalan Liiton seminaarissa viral-
liset alustajat korostivat erikseen,
ettei Venäjän nykyjohto eli presi-
dentti Vladimir Putin ole osoitta-
nut minkäänlaista valmiutta mihin-
kään keskusteluihin Karjalasta. Näin
väittivät suomalaiset, kun taas venä-
läiset alustajat eivät halunneet pu-

hua edes Karjalan kysymyksestä,
vaan olisivat vaihtaneet termin muo-
toon “Karjalan mahdollisuudet”.

Tuo väite Putinista ei pidä Pro-
Karelian mukaan paikkaansa. Vaik-
ka Putin yrittikin julkisesti valtiovie-
railun yhteydessä Kremlissä omalta
osaltaan kieltää suomalaisia toimit-
tajia puhumasta Karjalasta ja sen
palautuksesta, on hän selvästi muut-
tanut mielensä sitten vuoden 2001.

Ollessaan Suomessa vierailulla pari
vuotta sitten Putin itse nosti Karja-
lan esille lehdistötilaisuudessaan.
Yksikään suomalainen toimittaja ei
tuolloin enää tohtinut kysyä Karja-
lasta.

Kaiken tämän lisäksi presidentti
Putin ehti osoittaa jo talvella 2001
valmiutta keskustella historian on-
gelmista. Hän lähetti kollegalleen
Tarja Haloselle onnittelusähkeen
sen takia, että oli kulunut tasan 80
vuotta siitä, kun Suomen ja Neu-
vosto-Venäjän välille oli solmittu
diplomaattisuhteet.

ProKarelia muistuttaa, että presi-
dentiltä kannattaa kysellä Karjalas-
ta ja poliitikkoja sekä virkamiehiä
kannattaa kehottaa lopettamaan väit-
teet siitä, ettei Venäjällä ole valmiuk-
sia. Kyllä Venäjällä on ja Venäjän
johto on sen selvästi osoittanut.

Aku Ankka kääntyy pian
karjalan murteelle

Huippusuositut Aku Ankan murre-
albumit saavat jatkoa. Aku Ankan
70-vuotisjuhlavuonna Ankkalinnan
väki suuntaa räpylät kohti itää ja
iloista Karjalaa. Arvovaltaisen kilpai-
luraadin tehtävänä on nimittäin löy-
tää sukkelakynäisin ankkataituri
kääntämään Carl Barksin klassikko-
tarinoita karjalan murteelle siten, että
karjalainen Ankka-albumi ilmestyisi

syksyllä.
- Albumia ei ole tarkoitettu vaka-

vaksi kielitieteelliseksi tutkielmaksi,
vaan se on hauska tuokiokuva vali-
tun murrealueen puhekielestä, toi-
mittaja Viia Järvinen Sanoma
Magazines Finlandista linjaa.

Aiemmin ankat ovat vääntäneet
eteläpohjalaista, turkulaista, stadia,
mansea, oululaista ja viimeksi savoa.

Suvannon seudun
sukututkimuspiirin

kokous la 17.4.2004
kello 14.00 Karjala-
talolla Helsingissä.

Aiheena henkikirjatallentamisen
laajeneminen myös muihin vuo-
siin jo tehdyn vuoden 1818 li-

säksi ja syksyllä tehtävä vierailu
kotiseutumuseoon. Pentti Aro

kertoo kirjastaan Punakapteeni
Simo Suden kohtalo.
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Maurin matkassa kesäkuussa Rautuun

11. – 13.6.2004 teemme matkan, jossa majoitus on
uudessa vuonna 2002 valmistuneessa  Green
Village-lomakylässä joko 6-hengen mökeissä tai 2-
hengen huo-neissa.  Matkan hinta 185 euroa, joka
sisältää puolihoi-don (aamiainen ja illallinen),
bussikuljetuksen ja ryh-mäviisumin.

Linja-auton reitti 11.6.
klo 05.30 Mäntyharjun linja-autoasema
klo 07.00 Mikkelin Lääninhallituksen tilausajo-
pysäkki
klo 07.20 Ristiina
Matkamme jatkuu Lappeenrannan kautta Viipuriin.
Käymme Äyräpään taistelupaikalla ja Kuusaan
hovissa.

12.6. Bussi vie meidät kotikyliimme aamiaisen
jälkeen. Päivän päätteeksi käymme Laatokan
rannalla, jossa nautimme yhteisen ”kenttä-
päivällisen”, jonka hinta on 5 euroa.

13.6. Aamiaisen jälkeen lähdemme paluumatkalle.
Pysähdymme Siiranmäessa, jossa katsomme
uuden taistelumuistomerkin.

Matkanjohtajana toimii Mauri Maisonen.
Ilmoittautumiset huhtikuun loppuun mennessä
Mikkelin Matkatoimistoon
Eija Pöntinen puh. (015) 3211 017
os. Porrassalmenkatu 23, 50100 Mikkeli.

Matkatoimisto tarvitsee kopion passin
henkilötietoaukeamasta ja kopion matka-
vakuutuksesta.

Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni”
Olin seuraavan talven ajossa Tam-

pellan metsässä. Lisäksi minulla oli
hankintakauppa omassa metsässä ja
siinä kului osa talvea.

Isäni oli jo jonkun aikaa ollut huo-
nokuntoinen ja hänellä oli kova hen-
genahdistus. Viimeisen puoli vuotta
hän oli vuoteessa. 2. maaliskuuta
1954 hän nukkui pois. Pidin isälleni
vanhanaikaiset hautajaiset. Saattajia
oli paljon ja ruumissaattueessa kol-
mattakymmentä hevosta.

Kevättalvella kaadoin ja ajoin sa-
hapuita navetan vintin lattiaa varten.
Aaro Karhala kävi sahaamassa ja
Viljo Laitisen kanssa laitoin latti-
an. Sylvi oli muuttanut perheineen
Ikolaan asumaan ja Pauli kävi siel-
tä navetan rakennustöissä. Heikki
Haavanen maalasi navetan. Maali-
aineet tehtiin liimajauheesta sekä
pun- ja keltamullasta, jotka sekoitet-
tiin veteen.

Olin jo saanut suota viljelykseen

kolmen hehtaarin alueen, joka oli
tehty kuokkimalla. Ojat oli kaivettu
lapiolla. Tätä työtä tein aina kun
kerkisin, yleensä aina kesällä heinä-
teon ja viljankorjuun välillä. Heinän
olimme tähän asti haravoineet käsi-
haravalla. Nyt ostin hevosvetoisen
haravakoneen. Tänä samana kesä-
nä kävi myös Pellonraivaus Oy:n ka-
tepillari raivaamassa hehtaarin alan
suota. Tämäkin oli kokonaan kuo-
kittava ja puut kasattava. Keväisin
lumen sulettua poltin aina edellisen
kesän puukasat. Joka vuosi tein vil-
jelystöitä. Kun peltomäärä lisääntyi,
lisääntyi työkin.

Seuraava talvi meni metsänajoissa
kuten olivat menneet monet edelli-
sestkin talvet. Mieleni oli tehnyt
omaa traktoria. Olin laittanut tilauk-
sen sisään heti saatuani tilan nimiini.
Tuolloin oli niin pitkä jonotusaika,
että sain traktorin vasta 19. lokakuu-
ta 1955. Se oli merkiltään DED 20.

Kansanomaisesti sitä sanottiin pik-
ku-Ferguksi. Se oli petrolikäyttöinen
ja hintaa sillä oli 452 000 markkaa
silloista rahaa; siihen hintaan tulivat
myös hankmo ja 16-tuuman aura.

Olin saanut ruukin ajolla ja met-
sän myynnillä niin paljon rahaa ko-
koon, ettei tarvinnut velkaa tehdä.
En ollut tarvinnut velkaa rakenta-
miseenkaan tähän mennessä. Olin
tähän asti tehnyt kaikki syyskynnöt
hevosella. Nyt ensi kerran kynsin
traktorilla. Oli lähellä, etteivät jää-
neet kynnöt tekemättä odottaessani
traktoria. Kynsin viimeisiä kyntöjä
pyhäpäivänä. Silloin oli lunta jo 20
senttiä ja lisää tuli koko ajan.

Seuraavan talven olin metsäajossa
Tampellan metsässä. Äitini kuoli
äkisti 4. maaliskuuta. Hän oli Etu-
Ikolassa Sylvin luona kangasta luo-
massa. Kesken puuhan hän sai sai-
rauskohtauksen ja kuoli kahden vuo-
rokauden kuluttua Sauvalan talos-

OSA VII
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Elämä voittaa

sa. Pidin äidilleni hautajaiset koto-
na. Saattajia oli nytkin paljon. Saat-
toväki kulki hevosilla, koska tiet
meille olivat vielä auraamattomat,
eikä henkilöautoja edes ollut kovin-
kaan monta paikkakunnalla.

Seuraava kevät oli myöhäinen.
Tein viimeisen viljan kesäkuun alus-
sa. Näin siitäkin huolimatta, että
traktori joudutti touontekoa huomat-
tavasti. Kesä oli muutenkin huono.
Elokuun 17. oli kova pakkanen, ja
kaikki viljat paleltuivat. Saimme sinä
kesänä 30 hehtoa kauraa, nämäkin
olivat huleita. Talvella aloimme lä-
hettää maitoa meijeriin. Jouduin vie-
mään maidon Havumäkeen Karha-
lan maitolaiturille kuuden kilomet-
rin päähän. Vein maidon traktorilla,
ja aikaa siihen kului paljon. Lisäksi
maitoauto kulki keskellä päivää par-
haana työaikana. Katsoin maidon

lähettämisen silti kannattavaksi.
Aloimme varsinaisesti vasta nyt saa-
da vakituista tuloa maataloudesta.
Laitoin tuona kesänä vesijohdon na-
vettaan ja asuinrakennukseen. Na-
vetan vintiin oli tekovaiheessa jätet-
ty paikka vesisäiliölle. Tein sen nyt
valmiiksi. Karjakeittiöön laitoin käsi-
pumpun, jolla pumppasimme veden
säiliöön, josta se sitten omalla pai-
nollaan meni navetan juomakup-
peihin ja asuinrakennuksen keittiöön.
Laitoin asuinrakennukseen vielä li-
kaviemärin.

Nyt alkoi myös pellon teko luis-
taa nopeammin, kun ostin traktoriin
kantokoukun. Hannes Tiitto oli mi-
nulla apumiehenä. Raivasimme sitä
aluetta, jonka olimme aikaisemmin
kulottaneet. Siitä oli palanut kaikki
maanpäällinen risukko pois, mikä
helpotti kovasti apumiehen työtä.

Minä irrotin traktorin kantokoukulla
kannot ja haot, jotka kävivät kouk-
kuun kiinni. Hannes puolestaan ka-
sasi kannot ja haot.

Aati Marttinen oli ojankaivussa.
Hän kaivoi ojaa urakalla metrikau-
palla. Aati oli kova työmies, mutta
samalla kova ryyppäämään. Eräänä
aamuna maksoin hänelle tilin. Hän
sai 20 000 markkaa sen aikaista ra-
haa. Hän lähti heti Jyväskylään hal-
koja vievän kuorma-auton mukana.
Puolen päivän aikaan hän tuli jo tak-
silla takaisin ja pyysi kottia, jota en
tietenkään antanut. Humalasta sel-
vittyään hän aloitti jälleen ojankai-
vun. Tänä kesänä valmistui uutta
peltoa kaikkiaan 2,15 hehtaaria, täs-
tä osa oli aloitettu jo edellisenä ke-
sänä.

Jatkuu seuraavassa numerossa

Tulevana vappuna tulee kuluneksi
80 vuotta siitä, kun Paavo Ismael
Salo tuli Raudun kirkkoherraksi ja
sai palvella seurakuntaa tasan kah-
den vuosikymmenen ajan, vappuun
1944.

Merkittäviä yhteisiä kokemuksia
olivat uuden kirkon valmistuminen
vapaussodassa tuhoutuneen tilalle
1926, evakkoajan koettelemukset ja
paluu hetkeksi takaisinsaadulle koti-
seudulle, “pappila” ensin Keripadas-
sa, sitten uudisrakennuksessa Musti-
lanmäellä. Tasavuodet tulevat nyt
täyteen tuosta lähdön ja jäähyväisten
kevätkesästä. Aiheena on: Lohdut-
takaa, Joh. 11:28, “Opettaja on täällä
ja kutsuu sinua!”

Nämä sanat lausui sureva ihminen
toiselle surevalle, sisar sisarelleen,
heidän veljensä hautajaisissa. Sellai-
sessa tilaisuudessa on lohdutus pai-
kallaan. Niinpä siihenkin surutaloon,
Martan ja Marian kotiin, oli tullut
monta juutalaista lohduttamaan heitä
heidän veljensä kuolemasta. Lähim-

mäisen osanotto on yhä omassa lie-
ventämään surua, ja siksi tunnem-
me hautajaiskutsun saatuamme rak-
kauden kehotoitusta suremaan sure-
vien kanssa.

Tuoda tehokas lohdutus surevalle

ei ole helppo asia, jos se jää vain ih-
misten aikaansaatavaksi. Mutta päi-
vän evankeliumi kertoo Lohdutta-
jasta, joka tulee surevien luo ja
karkoittaa murheen sumun kuin päi-
vän nousu öisen usvan. Hän tulee

Sirkka Salmen, o.s. Paukkusen rippikoululuokka Pieksämäen kirkon
rappusilla 1941. Kuvassa rovasti P.I. Salo ja kirkkomuusikko Hotti.
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Raudun Renny on poissa

monille tutuksi loistavien kotimaisten tv-sarjojen oh-
jaajana. Niistä mieliimme ovat jääneet varmasti ta-
kaisin vallatun Raudun maisemiin sijoittunut Kun tai-
vas repeää sekä sen jatko-osa, jälleenrakentamisen vuo-
sia kuvaava Taivas sinivalkoinen, jossa Markku teki
tiivistä yhteistyötä kirjailija Kirsti Mannisen kanssa.

Kirjailijana Markku tullaan muistamaan mm.  jääkä-
reihin liittyvien kirjojen myötä. Niistä ensimmäinen,
Jääkärien tie, ilmestyi vuonna 1984 Markun ja Hilk-
ka Vitikan yhteistyönä. Viimeisin, nuorten jääkärei-
den kokemuksista kertova Jääkärikirja, ilmestyi vuonna
2002. Myös viimeisen jääkärin Väinö Valveen tarina
on taltioitu talteen Markun ansiosta.

Markku oli kiinnostunut Suomen historiasta ja tuot-
ti eri tahojen kanssa yhteistyössä kymmeniä ohjelmia
alkaen vapaussodasta ja päätyen sotaveteraanien pe-
rintöön. Markun ansiosta historiaa on tallennettu
meille jälkipolville muun muassa Jääkärien tie -ohjel-
masarjana ja yli sata osaisena Talvisodan henki -oh-
jelmasarjana. Hän ehti työstää yhteistyössä Karjalan
Liiton kanssa myös dokumenttisarjan Muistojeni Kar-
jala. Karjalan heimon vaiheista kertova sarja tulee
ulos ensi syksynä Ylen kanavilta jääden Markun vii-
meiseksi tv-työksi.

Filosofian maisteri, teatteri-
ja elokuvaohjaaja Markku
Onttonen kuoli 23. maaliskuu-
ta vaikean sairauden murtama-
na Hyvinkäällä. Hän oli syn-
tynyt Mikkelissä 6. kesäkuuta
1947.

Minä opin tuntemaan Mar-
kun “Raudun Rennynä”. Hän
teki pitkän uran ohjaajana ja
käsikirjoittajana ollen töissä
yli 20 vuotta MTV Oy:ssä.

Maikkarille Markku meni töihin vuonna 1977 ja jou-
tui yrityskauppojen myötä vaihtamaan työnantajaa
syksyllä 2000.

Markun varhaisimpia töitä MTV:ssä oli Kyllikki
Mäntylän Opri ja Oleksi. Parhaiten hän tuli meille

sinne, missä on herätty häntä odot-
tamaan ja rukouksessa lähetetty hä-
nellekin hautajaiskutsu. Vaikka tun-
tuu kuin hän ei olisikaan saapunut,
hän kuitenkin määräämänään het-
kenä antaa kohdata itsensä ja ensin
yksi, sitten toinen ja sitten yhä use-
ampi toteaa: “Mestari on täällä ja
kutsuu.”

Kristillinen hautaustoimitus ja sa-
massa hengessä vietetty hautajais-
juhla on tilaisuus, johon odotetaan
Herraa saapuvaksi. Ja missä Her-
ran odotusta on, siellä on myös Her-
ran läsnäolo jo toteutunut. Ja niin
heikko ihminenkin tulee lohdutta-
jaksi.

Kun Martta oli ensin kohdannut
Jeesuksen ja saanut purkaa sydä-
mensä kuorman hänen eteensä sekä
tullut Herran lohduttamaksi, hän
riensi salaisuutena kertomaan sisa-
relleen: “Opettaja on täällä ja kut-
suu sinua!”. Kun Maria sen kuuli,
hän heti riensi, ei haudalle toivotto-
mana itkemään, niin kuin hauta-
jaisvieraat luulivat, vaan Jeesuksen

luo laskemaan hänen surunsa Jee-
suksen eteen. Ja mitä sitten tapah-
tui, se toi lohdutuksen myös Mari-
alle. Jeesuksen syvä osanotto ilme-
ni siinä, että hän joutui hengessään
liikutuksen valtaan, vapisi ja itki.
Mutta sitten hän loi silmänsä ylös,
kiitti Jumalaa ja rukoili.

Jumala vastasi antamalla ihmeen
tapahtua. Elämä voitti kuoleman. Se
oli enne pian sen jälkeen tapahtu-
vasta elämän riemuvoitosta Jeesuk-
sen ylösnousemuksessa. Voiton saa-
tuaan Jeesus meni sinne, mihin hän
jo Lasaruksen haudalla silmänsä loi
ja mistä apu tuli.

Sieltä me odotamme häntä Vapah-
tajaksi, joka on muuttava alennus-
tilamme rumiin kirkkautensa ruumiin
kaltaiseksi. Niin saamme aina olla
Herran kanssa. Lohduttakaa siis toi-
sianne näillä sanoill. (1.Tess.4:18).

P. I. Salo
(1924-1944

Raudun kirkkoherrana)

Jutun lähetti Simo O. Salo

Rautu-Metsäpirtti,
sekä Kannas muu,

Vuoksen varret laajat,
Suomenlahden suu.
Laatokka ja Saimaa,
meille kuuluu aina.

Meidän nää on maat,
laajat laulukkaat.

Jos ken yhtään näistä
ryöstää uskaltaa

Karjalaisen valan vahvan
tuta saa.

Meis on miestä tarmo,
pois on aatos armo.

Kansa Karjalan,
lyöpi sortajan.

Rautu-laulun sanat lähetti
Selma Salo Joutsasta.

RUNO-
NURKKA
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Viimevuosina Markku alkoi avustaa myös Rautulais-
ten lehteä. Lisäksi hän toimi aktiivisesti maanpuolus-
tus- ja veteraanijärjestöissä, joiden työ oli lähellä hä-
nen sydäntään.

Pohdiskeleva Markku oli loistava kuuntelija, ja mo-
net kerrat ehdimme jutella hänen kanssaan muun mu-
assa työasioista. Keskusteluissamme tietyn osan sai
myös rautulaisuus, ja kuten Markku itse sanoi: rautu-
laisuus on pääoma, jota ei opiskelemalla voi oppia.

Rehti ja reilu, idearikas ja isänmaallinen kaveri on
poissa. Onneksi Markku elää yhä joukossamme loista-
vien ohjaustöittensä ja kirjojen kautta.

Jaana Matikainen

In memoriam Markku Onttonen
Olit juhlapuhujana Raudussa vuosituhannen ensim-

mäisillä kihuilla. Heinäkuista tapahtumaa vietettiin
yhdessä sosnovolaisten kanssa. Väkeä oli koolla vau-
vasta vaariin vanhan kirkkoahon täydeltä. Oli 55 vuot-
ta siitä kun paikkakunnan uudelleen asuttamisen kat-
sottiin alkaneen.

Puheesi tuolta aurinkoiselta kesäpäivältä on tallel-
la Karjalassa ja pitäjälehden sivuilla. Elävästi se on
mielissä meillä, jotka saimme olla mukana. Tuli ajatuk-
siin, että näinkö kauas ja rajan yli on matkattava pääs-
täkseen kuulemaan isänmaallista puhetta, vaikuttavaa
ja perusteiltaan vakuuttavaa. Tunnustit vakaumustasi
myös suomalaista sielua rohkaisevan uskomme perus-
virren säkeellä: Jumala ompi linnamme. Niin se kajah-
teli maisemaan vahvistimesta, myös tulkittuna, kuin
ainakin vanhempiemme aikaan, salkoon nostetun sini-
ristilipun alla. Kiitos kihumuistoista. Kiitos ehyestä
elämäntyöstäsi. Kiitos uskollisuudestasi Karjalalle,
Kannakselle, Raudun Palkealalle, Markku.

Seniorirautulaisten puolesta
Simo O. Salo

Anna Nurminiemi, o.s. Virkki, kuoli Vantaalla 20.
joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 26.5. 1922.

Tyyne Tellervo Puputti kuoli Nokialla 2. tammikuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudussa 22. syyskuuta 1928.

Ilmi Loponen, o.s. Paukku, kuoli Paimiossa 3. tam-
mikuuta. Hän oli syntynyt Raudun Potkelassa 5.6.1912.

16. tammikuuta 1911 Valkjärvellä syntynyt Esteri Sa-
volainen kuoli Turussa 14. helmikuuta. Hän kuului
Mäkrän koulupiiriin.

Hilja Maria Kivistö, o.s. Paukku, kuoli Kouvolassa
29. helmikuuta. Hän oli syntynyt Raudun Potkelassa
13. tammikuuta 1909.

80 vuotta

Lempi Meskanen, o.s.
Kalmi, täytti 80 vuotta 24.
marraskuuta Joroisissa. Hän
on syntynyt Raudun Vehmais-
ten kylässä. Lempi on Hilma
ja Vilhelm Kalmin 10-lapsi-
sen perheen viimeinen suku-
polvensa edustaja.

75 vuotta
Kaksoset Vuokko ja Teemu Hännikäinen täyttivät

75 vuotta 10. maaliskuuta. He ovat syntyneet Raudun
Potkelan kylässä.

70 vuotta

Lahja Vauhkonen, o.s.
Haapsaari, täytti 70 vuotta
24. joulukuuta Pieksämäel-
lä. Hän on syntynyt Raudun
Sirkiänsaarella Mikko ja
Maria Haapsaaren nuorim-
pana lapsena.

Martta Leinonen, o.s. Surakka, täytti 70 vuotta 19.
helmikuuta. Hän on lähtöisin Raudun Vehmaisten ky-
lästä ja viettää nykyään eläkepäiviään Jyväskylässä.

Valmistuneet
Espoon-Vantaan teknillisestä ammattikorkeakoulusta

aikuisopiskelijana viestintäinsinööriksi (AMK) Har-
ri Martinpoika Puolakangas, syntymäpaikka Valkea-
koski. Isä Martti Nikolainpoika Puolakangas on syn-
tynyt Raudun Huhdin kylässä kuten isoisä Nikolai Va-
silinpoikakin. Isoisä ja isoisän isä olivat Raudun kun-
nan kunnanvaltuuston ja kunnallislautakunnan jäse-
niä 1900-luvun alussa.

Seuraava lehti ilmestyy
viikolla 23
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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
Irja Jantunen, Hiomokuja 3 A 4, 00380 Helsinki, puh. (09) 5652 557,
0400 608 889, e-mail: irja.jantunen@luukku.com

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


