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Rautu Miettilä-Suvenmäki. Suvenmäen vanha ja uusi koulu tulipalopakkasen kynsissä
jatkosodan alkuvaiheen aikana.Koululla toimi kenttäsairaala 15 18. lokakuuta 1941 -
13. helmikuuta 1942. Kuvan omistaja Katriina Heikkinen toimi kenttäsairaala 15:ssä

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

Joulurauhaa kaikille Rautulaisten
lehden lukijoille

Mikkelissä joulukuussa 2004

Vuo-
si 2004 on ol-

lut monella tapaa
merkityksellinen kai-

kille suomalaisille, mut-
ta varsinkin sotaveteraa-

neille, lotille, sodissa omaisensa
menettäneille henkilöille sekä koti-
seutunsa jättämään joutuneille eva-
koille.

Tänä vuonna tuli täyteen 65 vuot-
ta Talvisodan syttymisestä ja ensim-
mäisestä evakkoonlähdöstä. Joulu
1939 vietettiin Suomessa synkkien
ajatusten ja huolen kalvaessa miel-
tä. Mitä tapahtuu rintamalla taiste-
leville isille ja pojille ja miten käy
oman kotiseudun.

Jatkosodan aikana noin 70 pro-
senttia karjalaisista palasi takaisin
kotiseudulleen aloittamaan uudel-
leen elämää sodan myllertämillä
kotitanhuvilla. Kesällä 1944 itärajan
pinnassa eläneiden piti taas jättää
kotinsa ja lähteä pitkälle evakkotai-
paleelle. Sitä on nyt kestänyt 60
vuotta.

Keskuudesamme elää vielä pal-
jon ihmisiä,  joiden elämään  evak-
kous on jättänyt omat merkkinsä.
Kipeistä asioista ja tunnoista ei ole
haluttu tai uskallettu puhua julkisesti
kuin vasta nyt,  vuosikymmeniä ta-

pahtumien jälkeen. Puhumattomuu-
teen lienee itsekullakin monia syitä.
Tuskalliset muistot on haluttu unoh-
taa.

 Pitkä julkinen hiljaisuus selittynee
politiikalla. Isoa itäistä naapuria ei
ole haluttu ärsyttää karjalaisten asi-
oista ja Karjalasta keskustelemal-
la. Itsesensuuri on pitänyt suut su-
pussa  ja journalistien kynät tylsinä.

Evakkoonlähdön  60 -vuotismuis-
tovuosi on ollut karjalaisten keskuu-
dessa monien juhlavien tapahtumi-
en aikaa. On muisteltu ja itketty yh-
dessä nuorempien kanssa  traumaat-
tisia lähtöjä kotiseudulta, on iloittu
vanhojen ystävien jälleennäkemi-
sestä, on nautittu karjalaisen kult-
tuurin hedelmistä ja keskusteltu kar-
jalaisuudesta ja Karjalasta. On myös
entistä voimallisemmin ryhdytty pu-
humaan Karjalan palauttamisesta ja
vuosikymmenten takaisen vääryy-
den oikaisemisesta.

Karjala, karjalainen kulttuuri ja
karjalaisuus on myös valtakunnalli-
sissa tiedotusvälineissä nostettu sil-
le kuuluvan arvoonsa. Se on näky-
nyt ja näkyy  televisiota ja interne-
tiä myöten. Uusimpina väylinä ovat
Yleisradion Karjala-sivustot sekä
muistovuoden juhlavaksi päätteek-
si auenneet omat Rautu-sivumme.

Iloitkaamme siitä, että karjalainen
kulttuuri elää edelleen keskuudes-
samme voimallisena ja monimuotoi-
sena. Sen perinteitä kunnioitetaan,
mutta kulttuurin esittämiseen etsi-
tään myös uusia tapoja ja väyliä.
Niin pitää ollakin. Elävänä pysyäk-
seen kulttuuri tarvitsee uusiutumis-
ta ja peilautumista oman aikaansa.
Jos sitä ei tapahtu, se museoituu.

Myös keskustelua Karjala-kysy-
myksestä käydään kiivaasti niin kar-
jalaisten itsensä keskuudessa kuin
koko Suomessa. Asian merkitystä
kuvaa hyvin se, että laineet käyvät
siinä välillä korkealla. Mielestäni se
on kuitenkin hyvä merkki. Se ker-
too, että elämme demokratiassa, jos-
sa erilaisista näkemyksistä voidaan
avoimesti puhua ja väitellä.

Iloitkaamme  myös
rauhasta, jota on
maassamme kestä-
nyt 60 vuotta. Se on
meille kovalla hinnalla
l u -
nas-
tettu.

Rauhallista
Joulua ja Onnea
Vuodelle 2005.

Seija
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Vuoden 1939 joulu on merkittävä
synkimpänä lukuna Suomen kansan
historiassa. Vihollinen oli hyökännyt
maahan. Karjalan pakolaisten oli
ollut jätettävä kotinsa ja etsittävä
turvaa toisten heimojen luota. Suo-
men armeija taisteli ylivoimaa vas-
taan ja vain suurin veriuhrein onnis-
tui vihollisen vallata kaistaleita ra-
jaseudulta. Muu maailma seurasi
jännityksellä Suomen kansan sitkeä-
tä taistelua ylivoimaa vastaan, elä-
mästä ja kuolemasta. Auttamisha-
lua oli, mutta se tapahtui etupäässä
vain antamalla myötätuntoa. Enem-
mistö lännessä päinkin tuntui olevan
sitä mieltä, että suuri Venäjä kuritti
omiaan, johon syrjässä olevilla ei
ollut aihetta sekaantua.

Lisäksi tulipalopakkanen kuritti
rintamalla taistelevia, sekä omia että
vihollisia. Kotona olevat omaiset
neuloivat lämmintä rintamalla ole-
ville isille ja veljille. Paketteja ja kir-
jeitä lähetettiin sinne jonnekin ja
vastauksiakin saatiin. Suruviestejä-
kin saapui silloin tällöin. Moni Suo-

men mies oli saanut sankarikuole-
man maataan puolustaessaan, ku-
ten oli tapahtunut niin monesti en-
nenkin Suomen historiassa.

Meitä oli viisi Raudusta muutta-
nutta evakkoperhettä Jäppilän pitä-
jän Multalan talossa. Talon oman
väen kanssa karttui meitä noin 30
henkeä. Me vietimme joulua mitä
synkimpien mielialojen vallitessa.
Ulkonaisesti ei meiltä puuttunut mi-
tään. Meillä oli lämmintä, ruokaa ja
juomaa riittävästi, mutta sodan kau-
hut, lentopommitukset ja rintaman
tapahtumat pitivät meitä ainaisen
pelon ja jännityksen vallassa. Pää-
majan Tiedonantoja kuunneltiin ra-
diosta. Vihollisen lentolaivueitakin
saimme silloin tällöin nähdä yläpuo-
lellamme, niiden kulkiessa Pieksä-
mäki – Kuopio suuntanaan.

Multalan  avarassa pirtissä oli
meillä kaikilla yhteinen, hyvin koris-
teltu joulukuusi, ja joulupukkikin saa-
pui lahjoineen. Kun myös naapuri-
en lapsia oli saapunut tilaisuuteen,

Taivas harmaa,
Kaiken olevaisen yllä turman tuntu,
Matalana mielet, verhonansa surun
huntu.
Sodan soihdut talven yössä palaa
epäilykset nousee mieliin salaa,
onkohan nyt Joulu?

Kaikk´ on pimeätä,
Koditonna kulkee kansa,
veräjällä vieraan etsii Jouluansa.
Rakas koti tuhkassa ja raunioissa,
eivät syty valot akkunoissa
niin kuin ennen jouluilloin.
Syttyneekö sydämissä?

Ensimmäinen joulu evakkona
saatiin kuusen ympärille lapsista iso
piiri, ja monenlaisia joululeikkejä lei-
kittiin. Joululauluja laulettiin ja het-
keksi unohtuivat sodan kauhut. Jou-
lutunnelma valloitti mielet. Veikko
Tyrväinen lauloi yksinlaulua sekä
yhdessä sisarustensa kanssa. Ih-
mettelimme jo silloin, miten hyvä ja
täyteläinen ääni hänellä oli. Myö-
hemmin kehittyi hänestä kuuluisa
oopperalaulajamme. – Talon puoles-
ta tarjottiin meille kaikille hyviä, ko-
tipuutarhassa kasvaneita omenia ja
muuta hyvää. Ensimmäinen evak-
kojoulumme päättyi Jouluvirteen,
johon yhtyivät kaikki, niin hyvin eva-
kot kuin paikkakuntalaisetkin.

Kirjoitus on julkaistu, kuten alla
oleva runokin, Rautulaisten lehdes-
sä n:o 5 jouluna 1958. Jutun kirjoit-
tajaa ei lehdessä mainita. Rautulais-
ten lehden ensimmäisenä toimitta-
jana oli H. Ihalainen ja avustajina
Lilli Vuorela, Helena Orava,
Matti Vesalainen, Kaarlo
Asomaa, Kusti Loponen.

Kumahtelee vaarain yllä,
vaan ei kellot kotikirkkoon soita,
temppeli on jälleen raunioina.
Kaikki kallein syösty surman syliin,
naiset lapset vieraihin on viety kyliin.
Tällainenko rauhan juhla on?

Kerran käsky kaikui, olkoon rauha
maassa,
Olkoon hyvä tahto ihmisten.
Nyt eikö sanomalle tälle löydy tietä
ihmissydämeen,
nyt eikö Joulun kellot rauhaa soita,
ne vaikeniko sodan melskeeseen,
vai emmekö me kuule enää noita,

me ajan levottoman ihmiset.

Nyt nouse aatos kohti taivaan kaarta,
et turman tuuliin tuijotella saa.
Jäi meille vielä isiemme maata,
suo Herra voimaa tätä rakastaa,
jäi vapaus ja isiemme usko,
ne käsin kantakaamme aikaan
tulevaan.
Suo Korkein voimaa riehuessa
myrskysäiden,
tai paistaessa rauhan päivyen.
Sä kansain turva, vaihteluissa aikain
ain ollos suoja myöskin Suomellein!

Jouluna 1939

Helena Orava
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Nykyään tapania ajetaan her-
roiksi autolla, jos sitä nimeä nyt
yleensä enää käytetäänkään.
Toiset kutsuvat tapaninajoksi
sitä, kun mennään autolla toi-
sena joulupäivänä vierailulle
sukulaisten ja ystävien luokse.
Sinnekään ei mennä mihin ai-
kaan hyvänsä, vaan erikseen
kutsuttuna ja sovittuna aikana.

 Sitä vastoin oikeata Tahva-
naa ajettiin ennen vanhaan he-
vosella, kun tapanina kyläiltiin
sukulaisten tai tuttavien luona.
Nykyisin rekiretket ovat enää
vain harvojen herkkua. Toisin
oli ennen Raudussa, missä ta-
paninpäivänä oltiin Tahvanan
ajossa tai otettiin vieraita vas-
taan kotona.

Toisesta joulupäivästä alkoi joulu-
juhlien riehakkaampi aika, jolloin
alettiin liikkua hevosilla pitkin kylän
raittia. Mukana piti olla jokaisen, jolla
oli nelijalkainen hevoskaakki: lapsia
reki täyteen, ohjakset käteen ja sit-
ten vaan huvia ajelemaan. Kulku-
set sen kuin kilisivät ja aisakellot
kilkkasivat ja reen jalakset kitisivät
pakkaslumessa.

Perheelliset suuntasivat matkan-
sa lumen pöllytessä kohti sukulais-
taloa. Sitä vastoin nuoret miehet jäi-
vät pitkin päivää ajamaan Tahvanaa
kylien raiteille niin, että hevoset
korskuivat ja lumitierat vain kaviois-
ta sinkoilivat. Huvi- ja kilpa-ajelun
lomassa pistäännyttiin myös suku-
laisissa tai naapurissa kyläilemässä.

Lustinpitoa Tahvanana

Vieraisille menijät kysyivät ovel-
ta: “Onk Tahvana koton” joskus vie-
lä lisättiin “ja Rehvana rees”. Sii-
hen vastattiin yleensä myöntävästi
“koton on”. Sukulaistalossa saatet-

tiin olla kokonainen päivä; syötiin
jouluruokia ja talkkunaa sekä mais-
teltiin emännän tekemää olutta. Tah-
vanan ollessa kotona se tiesi myös
vieraille viinaryyppyjä. Leikittiin seu-
ra- ja laululeikkejä sekä kyseltiin
arvoituksia. “Tahvanapäivän ol sit
lustii, leikittii kaikkii joululeik-
kilöi:lyötiin paistii, tökittii suutarii,
sekä siel olkiloi pääl pyörittiin vaik
milviisii.” Mikäli viinaryyppyä ei
syystä tai toisesta kyläilyreissulla
saatu, saatettiin kotimatkalla valit-
taen todeta “ei siel olt oikiaa Tah-
vanaakaan”.

Kestitystä varten

Nuoret ja nuorenmieliset miehet
kulkivat hilpein mielin talosta taloon
kysellen, “onk tahvana koton” ja li-
säsivät joskus vielä kaiken varalta,
“suuri noita Suomen maassa” Jos
isännän nimi sattui olemaan kaiken
lisäksi Tapani, lisättiin loruun vielä
varmuuden vuoksi “Tapani, Tapani
voiteles miun napani.” Tahvanalla
tarkoitettiin yksinomaan vain kesti-
tystä, ennen kaikkea olutta tai vii-
naa. Silloin piti myös talonväellä olla
kohvkattila kuumana koko päivän
“tahvanan ajajii vast.” Mikäli kyse-
lijä ei ollut toivottu vieras tai hänes-
tä ei pidetty, sanottiin Tahvanan
menneen kottiin jo aikoja sitten.  Jos
kyselijä oli talonväen mielestä käy-
nyt päivän aikana jo liian monessa

talossa, sanottiin suoraan: “Sie oot
saant jo tarpeeks Tahvanaa, sie et
tarvii ennäe mittäe” ja jos sattui tu-
lemaan vielä liian myöhään illalla
kyselemään, silloin isäntäväki ilmoitti
tylysti “jo läks Vennäil”. Jotkut ei-
vät aina sulattaneet kielteistä vas-
tausta, vaan saattoivat uhata pois-
lähtiessä puoliksi leikillään uunin
kaatamisella, mikäli ei Tahvanaa
talossa tarjottu. Mutta onneksi täl-
laiset kiukun purkaukset jäivät vain
uhittelun asteelle. Toivottu ja odo-
tettu vieras sitä vastoin tapas Tah-
vanan vielä tapanin jälkeenkin ky-
läpaikassaan.

Tapanina vieraillaan

Tapani oli ennen vierailujen aikaa
ja sitä se näyttää olevan vielä ny-
kyäänkin. Joulukutsut ovat aina kuu-
luneet suomalaiseen sukulaisten ja
ystävien väliseen joulunvieton perin-
teeseen. Kyläillään ja syödään kun-
nolla jouluruokia ja samalla sitten
tulee ajeltua tapaniakin. Vain har-
vat pystyvät enää nykyään käy-
mään jouluna perinteisellä karva-
ooppeliajelulla. Meidän vähäosais-
ten on tyydyttävä vain yleisillä kul-
kuvälineillä tai omilla nelipyöräisillä
peltilehmillä köröttelemään. Hyvä
niinkin, että edes jollakin tavoin ta-
panin perinnettä vaalitaan.

Reino Pekkanen

Onk Tahvana koton
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Kaikki Raudun kirkkoraken-
nusten tuhoutumiset ovat aina
merkinneet yhteiskunnallista
valtarakenteen muuttumista.

 Taas uuden kirkon ensimmäi-
sen kellonsoiton myötä on voi-
tu todeta rautulaisten elinolo-
jen vakiintuneen uusiin oloihin
entisellä kotiseudullaan.

Palkealan pappilassa pidettiin
maaliskuussa 1883 laillisesti kuulu-
tettu huutokauppa, jossa kirkkoher-
ra Petter Anninsky tarjosi työ-
urakkaa seurakunnan kahden rän-
sistyneen kellarin uudelleen raken-
tamisesta ja aitan hirsirappusten te-
kemisestä sekä pappilan porstuan
uusimisesta.

Raudun kirkot kirjoissa

Aleksanteri II:n valtakaudella rakennettu Palkealan kirkko tuhou-
tui Stalinin hyökkäyssotien seurauksena. Piirroskuva Mikkelin
Maakunta-arkistosta.

Joulu on hyvän mielen juhla. Se
tarjoaa luontevan mahdollisuuden
toistemme muistamiseen. On aihet-
ta kiitollisuuteen. Sen valossa näem-
me elämältä saadut lahjat. Meillä on
jaettavaa keskenämme.

Hyvän mielen tuottaminen kuuluu
oikeaan joulun viettoon. Valmiste-
luillakin on oma viestinsä. Se ker-
too perinteiden arvostamisesta, lap-
sen mieltä puhutelleiden tapojen
vaalimisesta oman kodin piirissä.

Vuoden mittaan on kertynyt sel-
laista minkä voi hyvittää, mitä pyy-
tää anteeksi. Voi kertoa välittämi-
sestä, voi tuottaa toiselle iloa jolla-
kin aivan kouriintuntuvalla tavalla.

Saamme sulkea myös ja ennen
muuta itsemme sen rakkauden osal-
lisuuteen, jonka Vapahtajan synty-
minen avaa maailmalle ja jokaiselle
ihmiselle, lähellä ja kaukana.

Joulun kautta voimme käydä uu-
teen aikaan luottavin mielin.

Kirkko on vaikuttanut Suomessa
850 vuotta ajallisen ja iäisen elä-
mämme parhaaksi. Vuosi 2005 on
siinä mielessä juhlavuosi.

Meillä lienee kullakin oma arviom-
me kirkon merkityksestä ja sen us-
kollisuudesta kutsumukselleen muu-
tosten keskellä.

Itse rohkenisin  nähdä, että sillä
on ollut paikkansa ja tehtävänsä
evankeliumin, ilosanoman jakajana.
Kirkko on maailmassa, mutta ei
maailmasta. Kirkon ainutkertaisuus
on sanoissa armo ja rakkaus. Ne
eivät ole koskaan olleet siltä koko-
naan kadoksissa. Lapsiamme, ja
lastemme lapsia ajatellen nousee
mieleen toivo, että ne olisivat vielä-
kin jokaisen etsijän löydettävissä.

Viesti armosta on poikkeuksellis-
ta näillä katsomusten ja uskontojen
markkinoilla: Jumala armahtaa ih-

Joulu on ovi uuteen
misen ilman tämän omia ansioita ja
edellytyksiä, Kristuksen tähden, us-
kon kautta.

Myöskään suhteissamme toisiin
emme jää itsemme ja ajan idolsien
varaan.

Rakkaus, hyvän tahtominen ja te-
keminen ei ole vain kristityn kutsu-
mus vaan uusi mahdollisuus. Esiku-
van ja innoituksen armahtavaan rak-
kauteen vaikuttaa hengellään Kris-
tus. Hän antoi toisille kaiken mitä
hänellä oli, koko elämänsä.

Hän oli ja on täynnä armoa ja to-
tuutta. Joh. 1:14.

Niin on Jumala maailmaa rakas-
tanut. Joh. 3:16.

Hyvän Mielen Joulua ja Siunaus-
ta Uuden Vuoden tullen.

Simo O. Salo
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tamille 1600-luvulla rakennettu lu-
terilainen puukirkko pystytetty en-
tiselle kirkonmäelle ja käytössä ol-
leen hautausmaan luo.

On epäselvää, tuhoutuiko tämä
luterilainen kirkko Raudun taistelus-
sa vuonna 1656. Toiselle kummulle
Kirkkojärven pohjoispuolelle perus-
tettiin uusi hautausmaa.

Raudunkylän huonokuntoinen
puukirkko tuhoutui nälkävuosien jäl-
keisissä sotatoimissa, joissa Pietari
I  valtasi Ruotsilta kaikki Itämeren
takaiset alueet ja liitti myös Raudun
Venäjän valtakunnan osaksi. Rau-
dun kirkon tilalle rakennettiin Uu-
dessakaupungissa vuonna 1721 teh-
dyn rauhan jälkeen kirkko Kirkko-
järven pohjoisen hautausmaan reu-
naan.

Seurakunnan toiminnan jatkami-
nen rautulaisten keskuudessa oli
mahdollista, koska Venäjä ei vainon-
nut uskontoja, vaikka Pietari Suuri
ottikin  määräysvaltaa Venäjän or-
todoksien ylimmässä kirkollisessa
hallinnossa Pyhässä Synodissa.

Vapaasta uskonnon harjoittami-
sesta huolimatta kaikki rautulaiset
tilalliset joutuivat maksamaan vero-
luontoiset papinmaksut luterilaisel-
le papille vanhan ruotsinvallan laki-
en mukaisesti aina vuoteen 1824
saakka. Tuolloin Venäjä oli liittänyt
Raudun kuulumaan Suomen suuri-
ruhtinaan maahan.

Raudunkylän Kirkkojärven ran-
taan ulottuvan puiston reunaan ra-
kennettu kirkkoherran pappila oli
viehättävällä paikalla kirkon ja hau-
tausmaan äärellä sekä virkatalon
peltojen vieressä. Naapurustossa oli
von Fockien omistaman Sumpulan
lahjoitusmaahovin pääpaikka kau-
niin puiston ympäröimänä.

Kirkot tuhoutuivat
sodissa

Rautu ja rautulaiset olivat muutet-
tu suorasta Venäjän alaisuudesta
Venäjän juuri perustaman Suomen

Tarjottu työ kiinnosti, sillä huuto-
kauppaan olivat saapuneet lampuo-
dit Rodion Sidoroff, Stefan Vas-
kelainen, Sakari Sidoroff, Timo-
fei Muukka, työmies Mitrei Po-
duskin ja muitakin oli läsnä.

 Halvimman huudon, 12 ruplaa 50
kopeekkaa, työstä pyytänyt lam-
puoti Feodor Poduskin (Podusch-
kin) Palkealan kylästä sai työt
tehtäväkseen.Huutokaupasta laadit-
tu pöytäkirja oli viimeisiä sopimus-
papereita, joihin Feodorin titteliksi
voitiin merkitä lampuoti, koska hän
sai tuon vuoden loppupuolella perin-
tökirjat kotitilaansa Palkealassa.

 Tuolloin muutkin sukupolvesta
toiseen samaa tilaa viljelleet palkea-
laiset suvut tulivat jälleen itsenäisiksi
tilallisiksi omilla maillaan ja Sumpu-
lan hovin yhteydessä lampuotina toi-
miminen päättyi.Vuosisatoja jatku-
nut vääryys oikaistiin tällä perintö-
kirjamenettelyllä.

Itse hovi ja 1606 hehtaaria maata
pysyivät edelleen von Fockien su-
vun omistuksessa.

Ensimmäinen kirkko
1500-luvulla

Palkealan kreikkalaiskatolisen
seurakunnan omistusoikeudet seu-
rakunnan maihin jäivät “lahjoitus-
maakauden” päättyessä määrittele-
mättä.

Sumpulan lahjoitusmaan omistaja
eversti Aleksander von Fock oli
lahjakirjalla luovuttanut vuonna 1865
perustetun seurakunnan nautintaan
erikseen lohkaistun maa-alueen niin
kauaksi aikaa kun seurakunnan ra-
kennukset sillä sijaitsevat.

Everstin luovuttamalle noin kym-
menen hehtaarin alueelle sijoittui
Palkealan seurakuntakeskus. Lä-
hekkäin olivat pietarilaisen kauppi-
aan Rusanovin rakennuttama, tai-
teilija Karpovin suunnittelema kirk-
ko, pappila, lukkarin asuintalo sekä
seurakuntatalo, jonka toisessa puo-
liskossa oli suntion asunto.

Virkatalojen pienet pellot, haka-
maa ja uusi hautausmaa olivat osa
seurakuntakeskusta. Kirkko vihittiin
3. lokakuuta 1865. Palkealan seu-
rakunta alkoi toimintansa.

Sumpulan, Vehmaisten ja Leiniky-
län hovien ostojen seurauksena
Rautu oli 1800-luvulla melkein ko-
konaan von Fockien suvun hallus-
sa.

Sumpulan lahjoitusmaan alueella
sijaitsivat molempien Raudun kris-
tillisten seurakuntien kirkot, hauta-
usmaat, virkatalot ja virkatilat pel-
toineen sekä hakamaineen.

Palkealan seurakunnalla oli hau-
tausmaan, virkatalon ja kirkon lisäksi
rukoushuone vanhalla hautausmaal-
la Palkealan mäellä tilan numero
viiden mailla ja toinen Vakkilan
kylässä.

Sakkolassa Petäjärven hovin
maalla oli seurakunnalla hovin enti-
sen omistajan hautapaikka ja ruko-
ushuone. Vuokselassa oli hautaus-
maa ja vanhan rukoushuoneen paik-
ka. Metsäpirtin suunnalla ei ollut
kiinteää omaisuutta vaikka Vaske-
lan kylässä tiedettiin aikoinaan ol-
leen rukoushuone.

Raudunkylä on ollut Raudun van-
ha keskuspaikka, kirkonkylä. Rau-
dussa oli 1500-luvulla Jaakko Tei-
tin piirtämän karttamerkinnän mu-
kaan kirkko ja sen luona luostari.
Vuosisadan lopulla ruotsalaiset so-
tajoukot ryöstivät ja hävittivät kaik-
ki Raudun ja Sakkolan kirkot. Hau-
tausmaat jäivät tietenkin entisille
paikoilleen osoittamaan kirkkojen
sijainteja.

Luterilainen seurakunta
syntyy

Luterilainen Raudun seurakunta
perustettiin vuonna 1620.

Ruotsin tapana oli rakentaa val-
taamilleen alueille valtion uskonnon
mukaiset kirkot entisten tuhottujen
kirkkojen paikalle. Lieneekö Rau-
dun ensimmäinen Kirkkojärven ran-
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suuriruhtinaanmaan yhteyteen, kun
rautulaiset vuonna 1823 ensi kerran
menivät uuteen, isoon, arkkitehti
Charles Bassin suunnittelemaan
puukirkkoon. Tämä kirkko sijaitsi
Varikselan kylässä. Uuden kirkon
viereen saatiin hautausmaa-alue ja
lähelle kirkkoa rakennettiin uusi pap-
pilarakennus. Sumpulan hovin omis-
taja Aleksander Fock lahjoitti vuon-
na 1900 alttaritaulun tähän puukirk-
koon.

Vuoden 1918 murrosvaiheen so-
dassa paloi Raudun suuri puukirk-
ko sekä von Fockien suvun omista-
ma Sumpulan hovin päärakennus.
Kohta tämän tapahtuman jälkeen
omistajat myivät suvun suuren maa-
omaisuuden.

Kun rautulaiset aloittivat uuden-
laista elämää itsenäisessä Suomes-
sa, niin tuhoutuneen ison puukirkon
paikalle rakennettiin arkkitehti Mo-
hellin suunnittelema tiilirakenteinen
kirkko. Vuonna 1926 valmistunut
kirkko oli tiloiltaan hiukan entistä
puukirkkoa pienempi. Vainajia siu-
nattiin jo tuolloin uuteen hautaus-
maahan, joka oli kirkosta vähän
kauempana Vehmaisten tien vieres-
sä. Täällä sijaitsi myös vuoden 1918
sodassa kaatuneiden hautamuisto-
merkki.

Neuvostoliiton hyökkäys Suo-
meen vuonna 1939 aiheutti tuhon
Raudun uudelle tiilikirkolle ja Pal-
kealan seurakunnan puukirkko vau-
rioitui. Neuvostoliittolaisten purku-
työ täydensi Talvisodan tuhoja.

Rautulaisten evakkojen vuoden
1942 kotiinpaluun jälkeen Raudus-
sa toimivat seurakunnat ilman var-
sinaisia kirkkorakennuksia.

Hävitystä ja yhteistyötä

Kun sirpin ja vasaran tunnuksia
kantavat tulivat 60 vuotta sitten ta-
kaisin Rautuun, niin luterilaisen kir-
kon rauniot ja hautausmaat mouka-
roitiin tunnistamattomiksi.

Palkealan mäkialueella ollut iki-

vanha hautausmaa hävitettiin sirpillä
niitettäväksi pelloksi. Palkealan hau-
tausmaalla useiden hautojen ylös-
kaivamisesta syntyneet montut ker-
tovat muunkinlaisia käsityökaluja
tarvitun. Suurta moukaria heilutet-
tiin 1990-luvulle tultaessa sellaisel-
la voimalla, että koko Neuvostolii-
ton valtarakenne hajosi liitoksistaan.
Tämän murroksen näyttävänä luo-
muksena seisoo nyt upea suuriko-
koinen kirkko Raudussa. Venäläisen
hirsirakennustaidon mestariteos.

Raudussa on paikalliseen valtajoh-
toon tullut aikaansaapaa henkilös-
töä. Paikkakunnan yleisilme ja siis-

Raudun iso puukirkko paloi 23. maaliskuuta 1918.

teys on muuttunut parempaan suun-
taan. Katuharjakonekin on nähty
entistä kirkkoahoa, nykyistä liikekes-
kustaa, puhdistamassa. Röttelöpi-
harakennusten rivistö vartioi kuiten-
kin edelleen entistä luterilaisen seu-
rakunnan hautausmaata.

Mikkelistä lähteneen pienen työ-
ryhmän toimesta tapahtunut Pal-
kealan kirkon raunioiden esiin kai-
vaminen ryteiköstä onnistui syys-
kuussa Raudun paikallisen johdon
myötävaikutuksella. Siitä kiitos val-
taapitäville.

Ahti Hänninen

ELÄMYSMATKA RAUTULAISILLE

KESKI-EUROOPPAAN
SAKSA-RANSKA-SVEITSI 3.4. - 10.4.2005

Hinta:
1100,- 2 hengen huoneessa/hlö
1250,- 1 hengen huoneessa/hlö

VUORISTOMAISEMIA, VIINEJÄ, KUKKIA JA LINNOJA

Hintoihin sisältyy mm: lennot
turistiluokassa, kuljetukset
perillä, hotellitason majoitus
puolihoidolla, ohjelmat ja retket,
matkanjohtajan/tulkin palvelut

MATKALLE MAHTUU ENINTÄÄN 30 HENKILÖÄ, VÄHINTÄÄN 20
Lisätietoja: Markulta 040 523 9645.

Sitovat ilmoittautumiset mahd. pian, viimeistään 15.01.2005 mennessä
puh. 015 -367 941 Barbara Sajaniemi tai e-mail:bscmli@kolumbus.fi
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Niilo Viktor Sigell syntyi Hollo-
lassa maanviljelijä Kaarlo ja
Amanda Sigellin perheeseen 14.
maaliskuuta 1895. Hän valmistui yli-
oppilaaksi Lahden yhteiskoulusta
28. toukokuuta 1914 ja opiskeli sen
jälkeen Teknillisessä Korkeakoulus-
sa ja keisarillisen Aleksanterin Yli-
opiston (nykyään Helsingin yliopis-
to) maanviljelys-taloudellisessa tie-
dekunnassa vuosina 1914-17.

Hersaloksi Niilo Sigell muutti ni-
mensä vuonna 1935.

Niilo Hersalo ei ollut jääkäri, vaik-
ka monet hänen toverinsa lähtivät
jääkäriksi Saksaan. Hän oli sen si-
jaan alusta lähtien aktiivinen suoje-
luskuntamies.

Kun itsenäisyysmiehet näkivät,
että tsaarivalta Venäjällä alkaa lu-
histua, Hersalo toimi aktiivisesti
Lahden ja Lappeenrannan seuduil-
la. Hän perusti ja harjoitti suojelus-
kuntia ja toimi Kaakkois-Suomen
suojeluskuntapiirin piiriasiamiehenä
ja suojeluskuntatoimisto Y 3:n soti-
lasasioita hoitavan jaoston johtaja-
na 29. tammikuuta 1918 saakka.

Vapaussodasta
talvisotaan

Vapaussodassa Hersalo oli Poh-
janmaan vapaaehtoisten joukkueen-
johtajana Pohjanmaalla ja Vilppulas-
sa sekä Tuomarniemen harjoituslei-
rillä Ähtärissä. Hän toimi komppani-
an varapäällikkönä, päällikkönä ja
erillisosaston johtajana legendaari-
sessa Kalmin pataljoonassa (Poh-
jois-Hämeen Rykmentin I pataljoo-
na).

Hersalo osallistui Kuhmoisten,
Eräjärven, Kuhmalahden, Padasjo-

en, Evon, Kurkilan, Vääksyn, Ani-
anpellon, Lahden ja Hollolan taiste-
luihin. Sodan loppuvaiheessa hän oli
pataljoonan komentajan apulaisena
ja Lahden vankileirin vartiopäällik-
könä kesäkuuhun 1918 saakka.

Vapaussodan päätyttyä Hersalo
toimi eri tehtävissä muun muassa
Sotaministeriössä, Hämeenlinnan
suojeluskunnassa, Turun Suojelus-
kuntapiirissä ja Sotakorkeakoulus-
sa.

Suojeluskuntain Päällystökoulun
johtajan tehtävä oli Hersalon virka-
uralla olennaisen tärkeä. Hänen
käsiensä läpi kulki satoja maakun-
tien suojeluskuntien johtomiehiä, joi-
den taktilliseen ja koulutukselliseen
ajatteluun hän painoi jälkensä.

Hersalon koulutuksesta on mainit-
tava kadettikoulussa vuonna 1920
kolme kuukautta kestänyt aktiiviup-
seerikurssi. Hän oli Saksan sotakor-
keakoulussa 1923-25 ja Ruotsin jal-
kaväen ampumakoulun kapteeni- ja
majurikursseilla elokuussa 1928.
Hersalo sai yleisesikuntaupseerin
arvon vuonna 1930.

Talvisodan sytyttyä Hersalo oli 1.
täydennysdivisioonan komentaja
Päämajan reservissä 11. lokakuuta
1939 – 10. joulukuuta 1939. Tämän
jälkeen hän toimi 21. divisioonan
komentajana, aluksi Päämajan re-
servinä ja sitten Kannaksen Armei-
jan III:n Armeijakunnan alaisuudes-
sa Taipaleen – Vuosalmen ankaris-
sa taisteluissa rauhantekoon saak-
ka.

Välirauhan aikana Hersalo siirret-
tiin Satakunnan sotilasläänin komen-
tajaksi. Tehtävää hän hoiti jatko-
sodan syttymiseen saakka. Tänä
aikana hän kaikin tavoin pyrki ko-
hottamaan valmiutta perustamisvas-

tuullaan olevissa joukoissa, jotta ne
seuraavan mittelön sattuessa olisi-
vat valmiit.

Hersalo oppi näinä vuosina hyvin
tuntemaan satakuntalaisten luon-
teen ja satakuntalaiset maanpuolus-
tajat oppivat luottamaan komenta-
jaansa.

Jatkosodassa
komentajana

Hersalo toimi koko jatkosodan
ajan samassa tehtävässä 15. divisi-
oonan komentajana. Muita divisioo-
nan komentajia, jotka koko sodan
ajan pysyivät samassa tehtävässä,
ei ollut muita kuin 14. divisioonan
komentaja kenraalimajuri Raappa-
na ja 11. divisioonan komentaja ken-
raalimajuri Heiskanen.

15. divisioonassa oli kolme ryk-
menttiä, jotka kaikki olivat reservi-
läisrykmenttejä: JR 15, jonka rek-
rytointialue oli Porin suojeluskunta-
piiri, JR 57, joka perustettiin Poh-
jois-Satakunnan reserviläisistä ja
Etelä-Satakunnan suojeluskuntapii-
rin muodostama JR 36.

Kaikki rykmentinkomentajat oli-
vat Hersalon tuttuja. JR 15:ta ko-
mensi aluksi ev Eino Virkki, sitten
evl Heikki Rautiainen. JR 57:n
komentajana oli ev Yrjö Valkama
ja JR 36:ta komensi tunnettu suoje-
luskuntamies, evl Hannes Raikka-
la.

Kun valmiutta kesäkuussa 1941
kohotettiin, sai Satakunnan sotilas-
läänin perustama 15. divisioona käs-
kyn siirtyä junakuljetuksin Parikka-
lan – Simpeleen alueelle. Täällä di-
visioona ryhmittyi puolustukseen
Moskovan rauhan rajan tuntumaan

Rautukin tuli tutuksi Satakunnan miehille:

Niilo Viktor Hersalo – satakuntalaisten
komentaja jatkosodassa
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ja aloitti valmistautumisen tuleviin
tehtäviin.

Kuukauden kestänyt valmistautu-
misaika käsitti koulutusta, tieduste-
lua ja kaikentasoista valmiuden ko-
hottamista tuleviin koitoksiin. Sitten
heinäkuun lopulla jaettiin hyökkäys-
käsky ja 15. divisioona sai käskyn
hyökätä Itä-Kannaksella, murtokoh-
tana Änkilänsalo, kohti Laatokkaa.

Hyökkäys
Kilpolansaareen

Divisioonan hyökkäysryhmitys ei
ollut aivan taktiikan oppikirjojen
mukainen, sillä rykmentit hyökkäsi-
vät rinnakkain – vasemmalla Vir-
kin JR 15, keskellä Valkaman JR 57
ja oikealla Raikkalan JR 36. Reser-
vinä oli oikeastaan vain Kev Os 16
ja joitakin muita divisioonan osia.

Hyökkäys lähti liikkeelle 31. hei-
näkuuta voimakkaan tulivalmistelun
turvin. Ensimmäinen luja vastus
kohdattiin Hiitolan Pirunvuoressa,
jonka valtaamiseksi käytiin kovia
taisteluja. Pirunvuoden taistelujen
lauettua saatiin melkoinen sotasaa-
lis.

Eteneminen jatkui Karjalan työ-
laitokseen, edelleen Huiskunnie-
meen ja Alhoon. Päämääränä oli
Kilpolansaaari Laatokan rannalla ja
siellä olevien vihollisjoukkojen saar-
tamiseksi divisioonan komentaja
suunnitteli motitusta. Vastus Hiito-
lassa oli kuitenkin kova ja vihollinen
oli miinoittanut tiestöä.

Kärkipataljoonana edennyttä I/JR
15:ta komensi kapt Lauri Kauka-
maa, siviilissä filosofian tohtori ja
Porin lyseon historian lehtori. Kun
divisioonan komentaja piiskasi jouk-
kojaan liikkeelle, Kaukamaa ei ha-
lunnut edetä ennen kuin pioneerit
olivat raivanneet miinoitukseen kul-
ku-uran. Aikaa kului ja kun lopulta
päästiin Kilpolansaareen, saatiin niin
sanottu vesiperämotti, vihollinen
evakuoi joukkonsa ja kalustonsa
pääosin, joten saatu vankimäärä ja

sotasaalis jäi laihaksi.
Tästä episodista Hersalo kantoi

lopun elämäänsä kaunaa Kauka-
maalle, “lehtori vei hänen Manner-
heim –ristinsä”. Kaukamaa kuiten-
kin vastuullisena johtajana halusi
välttää tarpeettomia tappioita jou-
koissaan, joista hyvin monet olivat
hänen entisiä oppilaitaan.

Asemasodasta suur-
hyökkäykseen

Eteneminen jatkui vihollisen ve-
täydyttyä kohti Taipaletta ja Rau-
tua ja joukot siirtyivät puolustukseen.
Alkoi asemasodan arki, josta myö-
hemmissä sotamuistelmissa on esi-
tetty kovinkin erilaisia näkemyksiä.
Jotkut ovat väittäneet, että puhdet-
öiden teko rappeutti joukkojen tais-
telukuntoa ja että tämä etsikkoaika
olisi voitu paremminkin käyttää hy-
väksi.

Käytettävissä olevien tietojen
mukaan 15. divisioonassa miehet
eivät maanneet, vaan linnoituslait-
teiden kuntoa parannettiin jatkuvasti,
miehiä ja johtajia koulutettiin ja eri

esikuntien johtajat tarkastivat jouk-
kojen valmiutta ja koulutusta.

Vuoden 1942 alussa kenttäarmei-
jan vahvuutta supistettiin ja JR 36
joukko-osastona lopetti toimintansa,
osa kotiutettiin, osa siirrettiin mui-
hin divisioonan joukkoihin.

Sitten kesäkuussa 1944 Kannak-
sella rytisi, vihollinen alkoi Länsi-
Kannaksella 9. kesäkuuta suurhyök-
käyksen, joka eteni nopeasti. Viipuri
menetettiin jo 20. kesäkuuta. Itä-
Kannas sai olla alkuvaiheessa rau-
hassa, mutta paineen siirtyessä
Äyräpään-Vuosalmen suuntaan, di-
visioonan joukot taistelivat aluksi
VKT -asemissa (Viipuri-Kuparsaa-
ri-Taipale) ja sitten Vuosalmen an-
karissa taisteluissa III Armeijakun-
nan kenraaliluutnantti Siilasvuon
alaisena.

Tilanne vakiintui vähitellen Itä-
Kannaksella, neuvostojoukkoja siir-
rettiin pois Suomen rintamilta ja ase-
lepo solmittiin alkavaksi 4. elokuu-
ta.

Kuten tunnettua, neuvostojoukot
jatkoivat tulitusta myös 5. elokuuta
ja tämä aiheutti suomalaisille tappi-
oita. Tuleen oli ehdottomasti kielletty

Munakukkula Lempaalassa oli kuumin ja kuuluisin paikka Kan-
naksen rintamalla jatkosodan aikana. Keskellä näkyvät maahan
hakatut rappuset ja teltat. Ampumahaudat olivat kukkulan toisella
puolella, jonne johti yhdyshauta teltoilta.
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Sotahistorioitsija Antti Pekola
on julkaissut kaksi Rautuun liit-
tyvää teosta, JR 15:n historian
ja JR 57:n historian.

vastaamasta, vain asemiin kohdis-
tetut hyökkäykset oli lupa torjua.
Neuvostojoukkojen ajatus lienee ol-
lut sama kuin Romaniassa, jossa
aseleposopimus johti maan nopeaan
miehittämiseen.

Pohjoisen kautta kotiin

Aseiden vaiettua Kannaksella di-
visioona sai käskyn siirtyä pohjoi-
seen. Joukot kuljetettiin junalla Ou-
luun ja sieltä merikuljetuksin Torni-
oon. Tornioon saavuttua joukot ete-
nivät saksalaisia takaa ajavien ryk-
menttien jäljessä Ylitornioon. Var-
sinaisiin taisteluihin pohjoisessa di-
visioonan joukot eivät osallistuneet.

Solmitun Moskovan välirauhaso-
pimuksen mukaan armeija oli lyhy-
essä ajassa saatettava rauhan kan-
nalle ja siksi divisioona kotiutettiin
marraskuussa. Joukot siirrettiin lai-
vakuljetuksin Veitsiluodosta Vaa-
saan ja sieltä junakuljetuksin Poriin
ja muualle Satakuntaan. Divisioona
oli kokonaisuudessaan kotiutettu
marraskuun lopulla 1944.

Hersalo oli sotilaana ennen kaik-
kea suojeluskuntamies, joka tunsi
hyvin vapaaehtoisen maanpuolusta-
jan, vakaan satakuntalaisen ajatte-
lutavan. Siksi miehet arvostivat ko-
mentajaansa.

Hersalon sotilasurasta mainitta-
koon, että hän yleni kapteeniksi
1925, majuriksi 1925, everstiluut-
nantiksi 1928, everstiksi 1934 ja
kenraalimajuriksi 1942.

Sotilaslehtien tuottelias
avustaja

Hersalo oli tuottelias kynänkäyt-
täjä ja hän kirjoitti kymmeniä kou-
lutukseen ja taktiikkaan liittyviä ar-
tikkeleita eri sotilaslehtiin, pääasias-
sa Hakkapeliittaan. Samoin hän kir-
joitti ohjesääntöjä ja koulutusoppai-
ta. Hänen pääteoksensa oli Suoje-
luskuntain historia I-II, jonka III

osan kirjoitti Hannes Raikkala.
Hersalo ei ollut helppo ihminen ja

hänen jälkeen jääneistä papereistaan
näkyy hänen kaunansa jatkosodan
hyökkäysvaiheen esimiehiä koh-
taan. Hersalo ei saanut tahtoaan läpi
hyökkäysvaiheen tulivalmisteluun
liittyvän tykistötulen määrässä ja
tästä hän syytti suorin sanoin armei-
jakunnan esikuntapäällikköä, eversti
Yrjö Takkulaa, joka siis oli armei-
jakunnan komentajan kenraaliluut-
nantti Taavetti Laatikaisen lähin
mies.

Skisma Takkulan kanssa johtui
talvisodan aikaisesta riidasta Tak-
kulan veljen kanssa, joka oli Hersa-
lon alainen. Jälkiviisaana voisi tode-
ta, että pienessä armeijassamme,
jossa “kaikki tuntevat toisensa” tuol-
laisten esimies-alainen suhteiden
syntyminen on vältettävä.

Hersalo oli naimisissa Aili Sylvia
Seijesin kanssa. Avioliitosta syn-
tyi kaksi lasta, Mauri (synt. 1923)
ja Raili (synt. 1927).

Mauri oli vänrikkinä JR 15:ssa ja
hän kuoli 4. marraskuuta 1943 Vii-
purissa humalassa olleiden sotilai-
den surmaamana. Tapaus oli ken-
raali-isälle raskas isku, josta hän ei
koskaan toipunut. Syylliset saivat
joka tapauksessa ansaitsemansa
rangaistuksen.

Hersalon tytär Raili Janhunen elää
Lahdessa.

Niilo Viktor Hersalo kuoli 13. hel-

mikuuta 1979 Hollolassa. Vanhat
aseveljet saattoivat kenraalinsa
isänmaan poveen.

Antti Pekola

Lähteet:
Jatkosodan historia 1-6, WSOY,

1988-94
Itsenäisen Suomen kenraali-

kunta WSOY, 1997
Antti Pekola, Karhun kämmen

lyö,  JR 15:n historia, 1995
Antti Pekola, Kannaksella lop-

puun asti, JR 57:n historia, 2001

Väliotsikot toimituksen.
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Rautulaisten Pitäjäseura ry
Rautuseura ry, Helsinki

Rauta-Säätiö
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Karjalan Liitto

Karjala -lehti ja
Karjala myymälä
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Talviaamu Raasulin vartiolla 22.
tammikuuta 1938 kello 9:20. Viime
päivinä oli satanut lunta, suksenla-
dut olivat syvällä.

Vartiolla asuva pienehkö suomen-
pystykorvakoira oli jäänyt pois par-
tiosta. Hänen nimensä oli Peni,
mutta itsepäisen, ihmismäisen käy-
töksensä vuoksi hän oli saanut
lempinimen:”Juippi”.

Rajavartiosotamies Jussi Huhta-
mäki, johon koira oli kovasti kiinty-
nyt, oli tänään jättänyt hänet pois
partiosta syvällä olevien latujen ta-
kia. Kun koira ei sopinut yhteen
suksen jälkeen lipsahti jompi taka-
jaloista hankeen joka askeleella ja
kulku oli hankalaa.

Mainittuun aikaan pamahtivat
Koskijärven suunnalta viralliset
merkkilaukaukset: Pam, Pam, Pam
ja kaksi viimeistä aivan peräkkäin
Pam, Pam!

Hälytys, jotain oli tapahtunut!

Vartion henkilöstö hyppäsi suksil-
leen ja lähti ladulle, tietysti Koski-
järven suuntaan.

Parin kilometrin päässä olikin ta-
pahtumapaikka. Suomalainen raja-
partio, Huhtamäki ja Taino olivat
tulossa kotiin partiosta kun venäläi-
nen rajavartioaliupseeri astui eteen
pistooli kädessään ja pysäytti hei-
dät.

“Stoi, idissutaa” kuului komento.
 Taino takimmaisena lapikasken-

gissään hyppäsi heti suksiltaan ja
siirtyi ison kiven taakse Suomen
puolelle. Huhtamäellä olivat kiinto-
siteet, hän ei päässyt irti ja venäläi-
nen kävi vasemmalla kädellään rin-
nuksiin kiinni. Silloin Huhtamäki
huuti Tainolle: “Jos tämä ryssä ei
päästä irti niin ammu!”

Silloin “tämä ryssä” ampui. Luoti

Juippi – sankarikoira
Muistelmia Raudun Raasulista

meni vasemman rintatarkun kulman
kohdalta sisään ja tuli oikean lapa-
luun läpi ulos.

Huhtamäki kaatui siihen ladulle ja
venäläinen siirtyi omalle puolelleen
piikkilankaa. Taino ampui heti merk-
kilaukaukset, mutta ei kohti venä-
läisiä.

Kohta olivat suomalaisetkin raja-
vartijat paikalla. Silloin todettiin, että
venäläisiä oli ryhmän verran asemis-
sa, lumihangessa, lumipuvuissaan
pistimet kivääreissään.

Suomalainen vartiopäällikkö meni
heti katsomaan Huhtamäkeä ja to-
tesi hänen haavoittuneen pahasti.
Lähistöllä työskenneelle maanvilje-
lijälle lähetettiin heti avunpyyntö,
että hän tulisi rekihevosen kanssa
hakemaan haavoittunutta viedäk-
seen hänet maantien varteen.

Samoihin aikoihin kun rekeä odo-
teltiin, tuli kaksi venäläistä kiväärit
käsissään Huhtamäkeä kohti tarkoi-
tuksenaan ilmeisesti vetää haavoit-
tunutta heidän puolelleen.

Vartiopäällikkö oli nyt pahassa ti-
lanteessa. Jos hän alkaisi kaivaa
pistooliaan, venäläiset mahdollises-
ti ampuisivat heti. Niin hän komen-
si, karjaisemalla niin kovaa kuin pys-
tyi, sulkeisjärjestyksen venäjänkie-
lisen komennon: “Kivääri jalalle
vie!”.

 Miehet olivat niin hyvin koulutet-
tuja, että molemmilta meni heti ki-
vääri jalalle ja kumpikin otti tiukan
asennon. Sitten vasta he huomasi-
vat mitä tulikaan tehtyä.

Nyt oli Juippikin jo ehtinyt paikal-
le ja mennyt heti haistelemaan Huh-
tamäkeä. Se oli todennut, että huo-
nosti on isännälle käynyt.

Venäläisetkin kääntyivät omalle
puolelleen, koira varmasti nostaa

rähinän jos he yrittävät lähemmäs
haavoittunutta. Siltä varalta ohjeita
ei ilmeisesti ollut. Toinen oli vielä
repäissyt manttelinsa helmaa piik-
kilankaan ja kiroillut sen kanssa.

Sitten tulikin rekihevonen, Huhta-
mäki nostettiin rekeen ja matka koh-
ti maantietä alkoi.

Mutta mitä teki Juippi? Hän meni
Venäjän puolelle ja haukkui jokai-
sen asemissa makaavan venäläisen
henkilökohtaiseti, noin metrin pääs-
sä tämän pistimen kärjestä. Ja mie-
hiä oli melkein kymmenkunta.

Kertoessaan tätä vartiopäällikkö
ihmetteli ettei kukaan haukutuista
tehnyt mitään. Ei ampunut eikä edes
pistimellä hätyyttänyt koiraa.

Haukuttuaan oman aikansa jo-
kaista erikseen Juippi tuli omalle
puolelle. Sen näköisenä, että enem-
pää ei voi tehdä.

Näin ihmisen kannalta katsottuna
se oli jo niin paljon tehty ettei ku-
kaan kaksijalkainenkaan olisi enem-
pää voinut. Tuskin tuotakaan. San-
karityö joka tapauksessa.

Raja-häiriötapauksena juttua pui-
tiin pari, kolme viikkoa. Aina seu-
raavana päivänä oli uusia tutkijoita,
eri arvoisia upseereja molemmilta
puolilta.

Huhtamäki kuoli Viipurin sotilas-
sairaalassa parin kolmen päivän
kuluessa.

Veikko Jormo

(Kunnioituksesta Juippia kohtaan
olen käyttänyt kirkkoherra Voitto
Viron yleisesti tunnettua puhuttelua
omasta koirastaan, hän.)
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Suvannon seudun sukututkimus-
piiri osallistui 16. ja 17. lokakuuta
2004 Tikkurilassa Kuulutko sukuuni
-tapahtumaan, jonka järjesti Vantaan
seudun sukututkimusseura jo seit-
semännen kerran. Sukututkimuspii-
rimme oli mukana toista kertaa.

Tapahtuman avasi Isä Mitro ja
hän kävi myös siunaamassa mitra-
rovasti Sergei Ogulovista kootun
valokuvanäyttelyn.

Tikkurilan lukiossa oli näytteille-
asettajia kaikkiaan 60, joista näin
karjalaisena mainittakoon Karjalan
liitto, Karjalaisten sukuyhteisöjen
liitto, Karjala-tietokantasäätiö, Or-
todoksisukujen tutkijapiiri ja oma
osastomme, joka saavutti ansaittua
kiinnostusta.

Filosofian maisteri Terhi Torkin
luentoa aiheesta Karjalainen suku
tänään oli kuuntelemassa ääriään
myöten täysi luentosali. Luentoja oli
tapahtumassa kahden päivän aika-
na kuusi. Karjalaisten sukuyhteisö-
jen liitto piti lauantaina vuosikoko-
uksensa tapahtuman yhteydessä.

Omalla osastollamme oli esillä
sukutauluja 11 tutkijalta, Käkisalmen
eteläisen läänin kartta vuodelta
1651, Luovutetun alueen kartta, su-

Suvannon seudun sukututkijat mukana
Kuulutko sukuuni –tapahtumassa

kukirjoja ja -tutkimuksia sekä run-
saasti kirjallisuutta.

Tutkijapiirimme jäsenet olivat kii-
tettävästi mukana näyttelyssä. Pai-
kalla oli aina useita henkilöitä vas-
tailemassa yleisön kysymyksiin.
Tyylikäs isännänviirein ja pöytästan-
daarein somistettu ulkoasumme sai
kiitosta muiltakin kuin karjalaisilta.

Seuraavan kerran Suvannon seu-
dun sukututkimuspiiri kokoontuu lau-
antaina 22. tammikuuta 2005 kello
14.00 Helsingissä Karjalatalon Gal-
leria-salissa. Tervetuloa mukaan
kaikki alueen suvuista ja historiasta
kiinnostuneet.

Eeva Malkamäki

Rautulaisia sukututkijoita vasemmalta Maire Uosukainen, Raimo
Tuimala ja Eeva Malkamäki

Karjalaisten piiraiden monipuoli-
suus tulee tutuksi Karjalan Liiton
piirakkakursseilla kahtena lauantai-
na helmikuussa Karjalatalossa Kä-
pylässä.

Kursseilla opetellaan tekemään
erityisesti rajakarjalaisia piirakoita,
muun muassa paistinpiiraita, lant-
tusupikkaita, vatruskoita sekä ohra-
ja perunapiirakoita. Piiraiden run-

saaseen lajistoon ja valmistustapoi-
hin tutustutaan laajemminkin, vaik-
ka kaikkea ei kurssien aikana ehdi-
tä kokeilla. Kurssin tuotoksia mais-
tellaan kurssin päätteeksi.

Kouluttajana toimii kotiseutuneu-
vos Aira Viitaniemi. Kurssin osal-
listumismaksu on 18 euroa, liiton
jäsenille (Karjala-kortti) 15 euroa.
Ilmoittautumiset maanantaihin 31.

tammikuuta mennessä (5. helmikuu-
ta pidettävä kurssi) ja maanantai-
hin 7. helmikuuta mennessä (12.
helmikuuta pidettävä kurssi) Karja-
lan Liittoon, puh. 09-7288 1716, faksi
09-72881710 tai
sinikka.nieminen@karjalanliitto.fi.

Kurssi järjestetään yhteistyössä
Opintotoiminnan Keskusliiton kans-
sa.

Karjalaisia piiraita tehdään kahdella kurssilla helmikuussa
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Rautu ja rautulaiset ovat saa-
neet omat kotisivut Internetiin,
missä perinteen vaalinta ja ny-
kyajan mahdollisuudet voivat
kohdata virtuaalisesti.

Luovutetun Karjalan perinnettä on
tallennettu internet-maailmaan eri
tahojen toimesta erittäin ansiok-
kaasti ja vaikka Rautu on ollut mu-
kana, saa se vasta nyt omat kotisi-
vut. Kyse ei ole ollut halusta vaan
resursseista.

Raudun pitäjäseurassa pitkään
kytenyt haave sai kesällä Mikkelis-
sä pidettyjen kesäjuhlien yhteydes-
sä uutta tuulta purjeisiin, kun rautu-
laisten vävyksi “kastettu” Heikki
Malkamäki lupautui tekemään ja
jatkossa myös päivittämään sivus-
ton rautulaisten yhteiseen käyttöön.
Perusversio on nyt luotu, oma tun-
nus saatu ja sivut ovat kaikkien tut-
kittavissa netissä osoitteessa
www.rautu.fi .

Mitä sivuilta voi löytää

Sivuilta löytyy varsinaiseen mene-
tettyyn Raudun pitäjään liittyvää his-
toriaa ja sitä täydentävää aineistoa.
Erilaiset kuvat, jutut ynnä muut ovat
erittäin tervetulleita yhteiseen
“pankkiin” kaikkien kiinnostuneiden
tutkailtavaksi.

Raudun pitäjäseuralla, Rauta-Sää-
tiöllä ja Rautuseuralla on kullakin
oma osionsa, jonne myös toivotaan
lähetettäväksi täydennystä. Mikään
tarina tai kuva ei ole liian vähäpä-
töinen tallettavaksi.

Painetun puolen tiedotuskanava
Rautulaisten lehti saa luonnollisesti
sijansa myös täällä virtuaalimaail-
massa.

Merkittävässä osassa perinteen
vaalimisessa ovat erilaiset sukuhar-

rastustoiminnat. Niinpä rautulaisille
sukuseuroille ja sukututkijoille tar-
jotaan yhteinen “ilmoitustaulu” omi-
en tutkimusten ja tiedotuskanavien
pariin. Lisäksi sivustoilta tulevat löy-
tymään myynnissä olevat tuotteet
sekä tietoa tapahtumista aikataului-
neen ja ohjelmineen.

Lähes “pakollinen” tieto netti-
sivuilla ovat erilaiset linkit läheisille
kiinnostusalueille - niin täälläkin sekä
varaventtiilinä ja yhteydenpitokana-
vana on palautelomake, jolla voi
viestiä editorin tietoon omia kom-
mentteja ja lisätietoja.

Toivottavasti sivustot vastaavat
niihin asetettuihin toiveisiin ja löytä-
vät käyttäjänsä. Sivustot tulevat toi-
von mukaan elämään jatkuvasti.
Toimittakaa arvokasta perinneai-
neistoanne tallennettavaksi yhtei-

Raudun kotisivut internetissä
www.rautu.fi

seen tietoomme sivustovastaavalle
aina tavatessamme, sähköisesti säh-
köpostiosoitteella editori@rautu.fi tai
postitse Heikki Malkamäki, Valurin-
tie 40, 05200 Rajamäki.

Heikki Malkamäki
puh. 0400 452 427

editori@rautu.fi
visido@kolumbus.fi

Raudun kotisivut ovat avautuneet internetissä.
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Muinoin merkittävistä tapah-
tumista laulettiin kylillä, nykyi-
sin juhlasaleissa.

Larin Paraskelta poimittu runo
“Sotamiehenotto” kertoo vuosien
1791-1801 tapahtumasta. Tällöin
Katariina II:n poika Paavali oli Ve-
näjän valtias. Paavali I koettiin Ve-
näjällä yltiöpäiseksi sotaintoilijaksi ja
murhattiin palatsikaappauksessa.

Katariina II oli sivistynyt hallitsija
ja sai aikaan paljon myönteisiä uu-
distuksia Venäjällä. Syntyjään hän
oli saksalaisen ruhtinaskunnan lute-
rilainen prinsessa Sofia Augusta.
Muut Venäjää 1700-luvulla hallin-
neet naiset Katariina I, Anna ja Eli-
sabet olivat valtiollisissa teoissaan
aikaansaamattomia.

Eräänä uudistuksena Katariina II
jakoi Venäjän paikallisiin hallintoalu-
eisiin, kuvernementteihin. Rautu
kuului Viipurin kuvernementtiin.
Baltiassa olivat kuvernementteina
Viro, Liivinmaa, Kuurinmaa ja Vil-
na. Aunus oli Jäämerelle ulottuvan
kuvernementin keskus.

Muistoruno Raudusta 200 vuoden takaa

Larin Parasken muistomerkki
saattaa löytyä Finlandia-talon
luota Helsingistä puistoistutus-
ten kätköistä.

Runo on Oleg Misinin kokoon
panemassa “Larin Paraske Ruoko-
pilli” nimisessä runokokoelmassa.
Painettu Karjala-kustantamon toi-

mesta Petroskoissa vuonna 1986.
Petroskoilainen Boris Naprejev on
säveltänyt tämän runokokoelman
teksteihin perustuvan oopperan Pa-
rasken ruokopilli.

Raudun seudulta on näin tuotu
kansanrunoutta juhlasaleihin.

Ahti Hänninen

Sotamiehenotto
Kuoli meiltä kunno rouva
koatu Katrina kuninkas
peäsi Poavo peälikökse
sutariks peäs suuri herra.
Heän tek kirjoi voa kipukan
paperit tek suurem panko.
Laitto kirjat kiitämääne.
Kirjat juoksiit kiirehesti
mustat viirut vikkeläste
paperit pakom peräste.
Laitto kirjat Karjaloane
surukirjat Suomen moalle
Rautuu rapinakirjat.
Eisin nappi naimattomat
nappi naineet peräste
Sit vast retus renkimiehe.

Alkoit sit tytöt sanella
mistäs meille mies tulloove
mistä soama leivä soajan
kuin viijää pojat sottaane
viiää miehet miekka vyölle
tyki suure suun ettee
rauta rassin kannantaane
rauta kirnuin kittaane.
Tykki suuri suuteloopi
rautakirnu kiljaisuopi
tykki suur om miehe surma.

Toim. huom.
Ruokopilli –ooppera on esitetty

14. ja 15. joulukuuta 2004 Helsin-
gissä Karjala –talossa.

Kuva: Ahti Hänninen

Etsintäkuulutus
Tiina Juurela etsii haastatelta-

vaksi Raja-Karjalan alueella syn-
tyneitä henkilöitä, jotka muistavat
Raja-Karjalan ortodoksien kuole-
maan liittyviä käytäntöjä toista
maailmansotaa edeltäneeltä ajal-
ta.Erityisen kiinnostunut hän on
Salmin Käsnäselän (Salmin orto-
doksinen seurakunta) ja Uuksun

(Pitkärannan ortodoksinen seura-
kunta) sekä Impilahden Kitilän (Ki-
telän ortodoksinen seurakunta) kuo-
lemaan liittyneistä käytännöistä.
Kaikkia pitäjiä ja kyliä koskevat vin-
kit otetaan kuitenkin ilolla vastaan.

Muistajat, ottakaa yhteyttä Tiina
Juurelaan. Hänen yhteystietonsa
ovat:

Tiina Juurela
Latolankatu 9 H 75
80160 Joensuu
puh. 0440-550417
e-mail. tiina.juurela@joensuu.fi

Lisää tietoa aiheesta internetis-
sä osoitteessa:

www.karjalankalmot.net
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Rauhaisaa
Joulunaikaa

ja
Siunattua

Uutta Vuotta!

Katri Komi
Kansanedustaja Joroisista

Karjalan Liiton
liittovaltuuston vpj.

Maiju Lassilan klassikko-
näytelmän Nuori mylläri ensi-ilta
oli lauantaina 23. lokakuuta. Se
on ohjaaja Tiia Honkasen en-
simmäinen ohjaustyö Karjalai-
sella Näyttämöllä.

Nuori mylläri on monille tuttu,
mutta siitä riittää aina uutta am-
mennettavaa. Karjalaisen Näyt-
tämön tuore ohjaaja kertoo kap-
palevalinnasta.

 -Ihastuin Lassilan rikkaaseen
kieleen. Se on hauskaa ja moni-
merkityksellistä, nykyään lähes
katoava ilmiö. Lassilan ihmiset
ovat inhimillisiä. He kadehtivat,
juonivat ja ahnehtivat ja ennen
muuta rakastavat. He ovat kuin
kuka tahansa meistä. Henkilöi-
tään Lassila kohtelee rakkaudel-
la.

- Näytelmässä elää ja hengit-
tää koko kylä. Se tarjoaa myös
mahdollisimman monelle Karja-
laisen Näyttämön näyttelijälle
mahdollisuuden päästä mukaan.

Hurmaava henkilögalleria ker-
too vauhdikkaan tarinan, joka
voisi olla myös meidän tarinam-
me. Tästä kansannäytelmästä
jokainen voi löytää itsensä voi-
makkain viivoin kuvattuna. Ai-
nakin jokainen voi löytää ihas-
tuttavan tai vihastuttavan naa-
purinsa. Sitten vain mylly pyöri-
mään ja nuoren myllärin Pentti
Akkimuksen sanoin ihmettele-
mään aikaansaannoksia: “Toisi-
naan mie ittekin ajattelen, jotta
mikähän se on, joka niitä tyttöjä
niin minuun vetää… Onko se tuo
mylly vai minä…?”

Nuori mylläri -näytelmää esi-
tetään Karjalaisella Näyttämöl-
lä Käpylässä, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki.

Nuori mylläri Karjalaisella
Näyttämöllä

Nuorta metsäpirttiläistä evak-
koäitiä esittää Mirja Jalonen.

Marskina Päämassa nähdään
Timo Närhinsalo.

Kuva: Juha Vuorinen Kuva: Harri Räisä

Sodan tuntoja Mikkelin Teatterissa
Mikkelin Teatterissa näytetään

draaman keinoin kolmella näytel-
mällä niitä tuntoja, joita suomalaisil-
la oli 60 vuotta sitten itsenäisyytem-
me ollessa uhattuna.

Teatterin isolla näyttämöllä esite-
tään  Ilmari Turjan kirjoittama Pää-
maja. Se kertoo Päämajan kohta-
lokkaista päätöksistä kesällä 1944.

Näytelmän on ohjannut viisivuo-
tiaana evakkotaipaleelle lähtenyt
Paavo Liski ja Mannerheimina
nähdään Timo Närhinsalo.

Jatkosodan aikaisia kotirintaman

tapahtumia valotetaan teatterin pie-
nellä näyttämöllä. Kaarina Perolan
kirjoittama ja ohjaama Korvikekah-
via paperinarukengissä kertoo elä-
mästä sodan aikaisessa Mikkelissä
ja sinne saapuneista evakoista. Rau-
tukin mainitaan esityksessä.

Kolmannen näkökulman sotaan
tuovat Ihantalassa taistelleet riviso-
tilaat. Timo Närhinsalon monologi
Balladi Ihantalasta perustuu Lasse
Heikkilän runokokoelmaan.

Seija Lipsanen
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Lääkintälotta Katriina Heikkinen muistelee

Suvenmäen koululla työtä tehtiin kovan
pakkasen kourissa

Veteraanipuiston palveluta-
lossa Mikkelissä asuva 95-
vuotias Katriina Heikkinen toi-
mi lääkintälottana  talvi- ja jat-
kosodassa.  Jatkosodan aika-
na hänen tiensä vei myös Rau-
tuun, jossa Kenttäsairaala 15:n
asemapaikkana oli Suvenmäen
koulu.

Joroisten Koskenkylästä kotoisin
oleva Katriina (Kaisa)  Heikki-
nen, o.s. Immonen, liittyi lottiin jo
15 vuotiaana tyttönä vuonna 1925.
Seuraavana vuonna hän antoi lot-
talupauksen. Heikkistä kiinnosti sai-
raiden hoitaminen. Sen takia hän
kouluttautui lääkintälotaksi.

Talvisodassa hän palveli isänmaa-
ta Tehtaan koululla Varkaudessa
toimineessa sotasairaalassa.

- Sen alimmassa kerroksessa oli

osasto sellaisille potilaille, jotka ei-
vät pystyneet kävelemään pommi-
tuksia suojaan. Olin töissä siellä,
kertoo Heikkinen.

Talvi- ja jatkosodan välisenä ai-
kana lotille annettiin lisäkoulutusta
muun muassa Tilkan sotilassairaa-
lassa ja Heikkinenkin osallistui kou-
lutukseen.

- Se oli kova koulu, mutta hyödyl-
linen.

Kenttäsairaala lähtee
liikkeelle

Katriina Heikkisellä on tarkat
muistiinpanot Kenttäsairaala 15:n
liikkumisesta jatkosodan aikana.

- Sain 20. kesäkuuta 1941 komen-
nuksen Kuopioon. Kenttäsairaala
15 koottiin siellä.

Heikkinen  työskenteli  koko jat-
kosodan Kenttäsairaala 15:n  lää-
kintälottana, sillä hän oli koulutettu
kenttälotaksi sairaanhoitoon.

Kenttäsairaala 15 siirtyi Kuopios-
ta Ylämyllylle 25. kesäkuuta 1941
ja sieltä 1. heinäkuuta Kiteelle.

- Sota alkoi silloin. Kiteellä koim-
me koko sodan vaikeimmat paikat.
Jäimme Kiteen kirkonkylään. Maa
tärisi tykkien jyskeestä. Rintama oli
vain 15 kilometrin päässä. Sieltä tuo-
tiin koko ajan haavoittuneita ja kuol-
leita. Kuolleet piti haudata nopeas-
ti, sillä ilma oli helteinen. Työsken-
telimme siellä monta päivää lähes
ilman taukoja.

23. heinäkuuta Kenttäsairaala 15
siirtyi Immolaan. Tavaroita ei siellä
purettu vaan jäätiin odottamaan jat-
komääräyksiä.

- Kaukolaan tultiin 27. heinäkuu-
ta juuri taistelujen päätyttyä. Miino-

Vasemmanpuoleinen keinussa
istuva lotta on Katriina Immo-
nen. Oikealla hänen työtoverin-
sa Elsa Saharinen ja takana
muonituslotta Airi Ahvenainen.
Kuva on otettu Ännislinnassa.

jakaan ei oltu vielä ehditty purkaa,
muistaa Heikkinen.

Suvenmäkeen lumi-
sateessa

Kaukolasta Kenttäsairaala 15 lähti
Rautuun.

- Suvenmäen koululle tultiin 18.
lokakuuta. Lunta satoi ja talvi tuli
aikaisin. Sinne me menimme, pak-
kasen kouriin palelemaan.

Pakkasta totisesti jatkosodan en-
simmäisenä talvena riitti myös Rau-
dussa. Katriina Heikkinen muistaa,
että sitä oli enimmillään 42 astetta.

Kenttäsairaalan A-osasto toimi
Suvenmäen vanhalla koululla ja uu-
della koululla oli B-osasto, keittiö ja
asuntoja.

-Leikkaukset tehtiin tässä huo-
neessa. Sähköjä ei ollut vaan valais-
tuksena käytettiin petromakseja.
Huone oli jaettu kaapeilla kahtia ja
toisella puolella hammaslääkäri hoiti
pari tuntia päivässä hammaspotilai-
ta,  sanoo Heikkinen ja näyttää va-
lokuvaa Suvenmäen vanhan koulu-
rakennuksen sisältä.

Rakennuksessa myös asuttiin.
Kahdella lääkärillä oli yhteinen
asuinhuone. Hoitajilla oli myös oma
huone ja Heikkinen nukkui toisen
lääkintälotan kanssa keittiön taka-
na komerossa. Sänkyjä ei ollut vaan
hoitajat ja lotat nukkuivat paareilla.

- Komerossamme ei ollut min-
käänlaista lämmitintä. Keittiöön pi-
dettiin ovi auki, mutta vaikka sen
uunia lämmitettiin, oli sekin huone
niin kylmä, että vesi jäätyi lattialla
olevassa sangossa.

Myös hoidettavien osastoilla oli
kylmää. Lääkintämiehet kertoivat
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Kirurgia assisteerannut lääkäri Tauno Seppänen kenttäsairaalan
leikkaussalissa Suvenmäen koululla Raudussa.

Vasemmalla kirurgi Veli Söderlund. Oikealla Tauno Seppänen. Ku-
vattu Raudussa.

Heikkiselle, että lattian rajassa oli
pakkasasteita.

- Yökot puolestaan sanoivat, että
heidän asuntonsa oli venäläisten ra-
kentama. Sen lattiassa ei ollut min-
käänlaisia eristeitä.

Käynti etulinjan juoksu-
haudoissa

Suvenmäen kylästä Heikkiselle ei
ole jäänyt minkäänlaista muistiku-
vaa. Lottia kyllä asui kylällä ja hän
kävi kerran heidän asunnossaan.

Hoidettavia riitti. Sotilaita kuskat-
tiin öisin etulinjasta Munakukkulal-
ta kenttäsairaalaan. Öisin sen takia,
että se oli kuljettajille ja kuljetetta-
ville turvallisempaa.

Heikkinen kävi kerran itsekin etu-
linjassa. Sen hän muistaa tarkasti.

- Kerran aamupäivällä, kun oli hil-
jaisempaa, lähdin kirurgi Veli  Sö-
derlundin, leikkausalin hoitaja
Hilkka Lindbergin ja autonkuljet-
tajan kanssa käymään siellä. Lii-
kuimme ensin takana olevissa juok-
suhaudoissa lumipuvut päällä. Etu-
linjan taisteluhautoihin  meidän piti
mennä avoimen kentän läpi. Sieltä
sitten kiikaroimme vihollisen ase-
miin.

-Yhtäkkiä olimmekin keskellä

tositoimintaa. Sieltä ryhdyttiin am-
pumaan ja meitä kohti alkoi sataa
kranaatteja. Suvenmäelle päästäk-
semme ei ollut muuta vaihtoehtoa
kuin ryömiä takaisin kentän läpi.
Kuulat vain vinkuivat korvien ohi,
kun vihollinen yritti ampua meitä.
Sillä kertaa selvisimme sieltä ehjin
nahoin.

Kirurgi Söderlund meni seuraava-
na päivänä sinne uudelleen. Kohta
meille tuli soitto, että valmistautu-
kaa leikaukseen. Söderlund on haa-
voittunut vatsaan.  Leikkaussalissa
hän ei halunnut narkoosiin ja niinpä
hänet leikattiin paikallispuudutuksel-
la. Hän oli taitava kirurgi ja  ohjasi
itse oman leikkauksensa. Hän oli
haavoittunut onneksi vain lievästi ja
selvisi siitä.

Heikkinen huomauttaa, että he
tekivät kenttäsairaalassa pienellä
porukalla vaikeita leikkauksia.

Suvenmäestä Äänislinnaan

  Raudusta kenttäsairaala 15 sai
komennon Äänislinnaan, jonne se
lähti 13. helmikuuta 1942. Siellä se
toimi monta vuotta

Katriina Heikkinen meni Äänis-
linnaan yksin Punkaharjulta paran-
tolasta, jonne hän oli joutunut sai-
rastuttuaan Suvenmäellä keuhko-
kuumeeseen.

Kesäkuun 25. päivänä 1944 sai-
raala perääntyi Äänislinnasta Ko-
latselkään ja sieltä saman kuukau-
den 30. päivä Luumäelle.

13. heinäkuuta tuli lähtö Sippolaan
ja 1. elokuuta Hirvelään. Sieltä pa-
lattiin 16. lokakuuta takaisin Sippo-
laan. 27. marraskuuta 1944 Katrii-
na Heikkinen pääsi siviiliin.

- Perääntymisvaiheessa tuntui niin
toivottomalta. Näinkö tässä kävi.
Oliko kaikki ollutkin turhaa. Lotta-
järjestö kiellettiin ja pitkään oli vai-
keaa edes puhua toiminnastaan lot-
tana. Sodan jälkeinen sukupolvi us-
koi vastapuolen propagandaa Suo-
mesta hyökkääjänä.

- Nyt kun asioita ajattelee, niin on
oikeastaan ihme, että olemme sel-
vinneet puutteesta ja olemme saa-
neet olla rauhassa näinkin kauan,
pohtii Katriina Heikkinen.

Seija Lipsanen
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LIITAN IÄRELTÄ

2 l perunaviipaleita tai lohkoja
500 g sianniskaa tai lapaa
2 tl suolaa
4 dl vettä
2 sipulia
10 maustepippuria

Leikkaa sipuli ja sianniska tai lapa
kuutioiksi. Lado perunaviipaleita tai
lohkoja uunivuokaan, lisää sipulikuu-
tiot, sianniska tai lapakuutiot ja pääl-
le perunaviipaleita. Mausta ja lisää
vesi. Hauduta uunissa 200 astees-
sa noin 2,5 tuntia.

Karjalan Liiton naistoimikunta on valinnut tulevan vuoden karjalaiseksi
ruoaksi ruokaisan potlohkon ja leivonnaiseksi tällä kertaa suolaisen piira-
kan, sienikasvispiirakan.

Ruokaisa potlohko on vanha perinneruoka, joka edustaa karjalaiselle
ruokaperinteelle tyypillistä uuniruokaa.

Sienikasvispiirakka on uudempi perinneherkku. Viime vuosina laajem-
minkin suosituiksi tulleet sieniruoat ovat olleet itäisen ja karjalaisen ruoka-
perinteen oiva lisä.

Yksinkertaisista perusaineksista valmistettua ruokaa, potlohkoa ja sieni-
kasvispiirakkaa, on helppo tehdä isommallekin joukolle. Nämä maistuvat
herkut valmistetaan seuraavasti:

POTLOHKO

SIENIKASVISPIIRAKKA
Pohja:
250 g voita
6,5 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhoa
1,5 dl kermaa
Täyte:
50 g paprikasuikaleita
70 g porkkanasuikaleita
70 g kesäkurpitsasuikaleita
100 g sipuli- tai purjorenkaita
650 g ryöpättyjä
suolasienikuutioita
Mausteeksi valkopippuria,
suolaisuus tarkistetaan.
Liemi:
6 dl kermamaito
9 kananmunaa

Pohjataikina:
Sekoita voi, vehnäjauhot, leivin-

jauhe ja kerma. Levitä taikina uuni-
pellille. Suolasienet kuutioidaan, kas-

vikset suikaloidaan ja freesataan
paistinpannulla.

Täyte levitetään pohjataikinan
päälle, maustetaan valkopippurilla.
Päälle kaadetaan munamaitoliemi.
Paistetaan 200 asteessa.

Karjala-vetoomuksessa yli 100000 allekirjoittajaa

Kansalaisvetoomuksessa Karjalan palauttamiseksi on jo yli 100.000
allekirjoittajaa.

Keräyksen ovat pääasiassa suorittaneet  kolme suurkerääjää Taa-
vi Visaranta, Tarmo Rinne ja Anja Ruponen sekä Tarton Rauha
ry ja Aluepalautus ry.

Keräys jatkuu laajennetuin voimin.

Karjalan Liiton toimintasuunni-
telmaan hyväksyttiin, että jatkos-
sa Karjalan Liitto tukee karjalan
kielen ja karjalankielisen väestön
aseman vahvistamista maassam-
me.

Ensi vuoden toimintateemana
on karelianismi, karjalaisuus ja
Suomi. Aihetta tuodaan esille
muun muassa tulevan vuoden
matkoilla ja seminaareissa. Ka-
relianismia peilataan myös tämän
päivän karjalaisuuteen; toimin-
nassa pyritään kiinnittämään huo-
miota ja selvittämään sitä, miten
siirtokarjalaisuus on vaikuttanut
suomalaiseen yhteiskuntaan ja
kulttuuriin.

Liiton vuosittaisista tapahtu-
mista hengelliset päivät järjeste-
tään Oulussa 12.-13. maaliskuu-
ta 2005 ja kesäjuhlat Lahdessa
17.-19. kesäkuuta 2005.

Tulevana vuonna liitto päivittää
Karjala-ohjelmaansa ja jatkaa
toimintaa Karjala-kysymyksen
ratkaisemiseksi.

Vuoden 2005 toimintaa sävyt-
tävät lisäksi huhtikuussa pidettä-
vä liittokokous, piirien toiminnan
kehittämishankkeet ja piirien alu-
eella tehtävän koulutustoiminnan,
muun muassa tiedotuskoulutuk-
set, kehittäminen.

Teemana karelianis-
mi, karjalaisuus ja
Suomi
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Diplomaattiset suhteet

29.-30. marraskuuta 1939 vähän ennen puoltayötä
Suomeen saatiin tieto siitä, että Neuvostoliitto on kat-
kaissut diplomaattiset suhteensa Suomeen. III:n armei-
jakunnan komentaja antoi välittömästi määräyksen huo-
lehtia äärimmäisestä sotavalmiudesta.

Kello 06:33 laukesivat ensimmäiset ansat ja miinat
Metsäpirtin Tapparin kenttävartion alueella. Se oli merk-
ki siitä, että vihollinen oli ylittänyt rajan ja eteni Metsä-
pirttiin johtavaa tietä. Jo kello 06:55 iskivät ensimmäi-
set kranaatit Metsäpirtin osaston komentopaikan maas-
toon kirkon lähellä.

Jokseenkin samaan aikaan venäläiset avasivat tulen
myös Raudun ryhmän rintamalla ja tunkeutuivat rajan
yli.

“Oli kuin maa olisi revennyt. Löimme heti maihin ja
katsoimme minne päin olisi parasta lähteä. Joka puo-
lelle satoi kranaatteja ja samanaikaisesti rajanpuolei-
sesta metsänreunasta avattiin pikakiväärituli meitä vas-
taan…”

Näin kuvaili tilannetta 65 vuotta sitten sotilas. Talvi-
sota oli alkanut ja sen seurauksena Karjalan kansalla
oli edessään koditon joulu. Millainen, siitä lienee tuhan-
sia erilaisia kertomuksia.

Joulurauhasta ei ollut tietoakaan myöskään rintamalla.
Ryssä eteni kiivasta tahtia taisteluihin Taipaleenjoelle
ja yritti nielaista koko Suomen siinä kuitenkaan onnis-
tumatta. Suomi päätyi torjuntavoittoon. Syytä on pitää
mielessä se, että silloiset sotilaat pelastivat tämän maan,
tosin kallehin lunnain. Syytä olisi myös nähdä Karjalan
palautus kunnianosoituksena niille sotilaille ja veteraa-
neille, joiden taisteluiden, uhrien ja kärsimysten ansios-
ta Suomi on vapaa maa.

Näen työssäni lähes päivittäin veteraanin, joka usein
kertoo Viipurin viimeisestä päivästä kesällä 1944, tais-
teluista Hapenen saaressa lähellä Viipuria. Noita ker-
tomuksia kuunnellessani tulen entistä vakuuttuneem-
maksi siitä, että Suomen puolustus perustuu edelleen-
kin oman ja hyvin koulutetun armeijan toimintaan.

Joulu on kodin juhlaa. Se on yhdessäolon juhlaa ja
sen pitäisi olla myös rauhan juhla. Valitettavasti tuo rau-
han sanoma ei tänäkään jouluna kaikkialla maapallolla
toteudu, toteutuneeko koskaan. Hyväntahdon juhlana
ei vielä tätäkään joulua nähtäne, jollei Putin sitten yllät-
täen päätä kolmen viikon sisällä palauttaa Karjalaa.

Mietin, mitkä olivat ne eväät, millä sota-ajan eläneet,
evakossa olevat, selvisivät joulusta epätoivonkin kes-
kellä. Luulen, että ne olivat usko tulevaisuuteen, toivo
sodan päättymisestä ja odotus parhaasta joululahjasta,
rauhasta, ja sen myötä paluusta Karjalaan.

Vuoden pimeimpänä aikana Joulun sanoma antakoon
jokaiselle valoa ja voimaa myös Tulevalle Vuodelle
2005. Hyvät ystävät, toivotan teille kaikille Lämmintä
Joulumieltä.

Talvisodan alkukomentoa Raudussa.
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Ystävieni toivomuksesta ryhdyin
kirjoittamaan muistelmiani Euroopan
ja Amerikan vuosiltani. Halusin
myös kunnioittaa isäni muistoa.

 Tämä on kertomus elämästäni,
siitä mitä olen kokenut ja havainnut.
Toivon, että myös lukija saisi jota-
kin uutta tietoa näiltä riveiltä.

Haluan kertoa niistä keskeisistä
isänmaan kohtaloihin vaikuttaneis-
ta tapahtumista, joissa minulla on
1950-luvulta lähtien ollut etuoikeus
ja ilo olla mukana. Kerron myös
muistikuvia niistä päättäjistä ja vai-
kuttajista, jotka ovat olleet keskei-
siä näissä tapahtumissa. Tuon luki-
ja eteen ihmisiä, en kiiltokuvia.

Työ antoi ja otti paljon

Olen palvellut isänmaata vuodes-
ta 1955 lähtien sekä Suomessa että
ulkomailla: Bukarestissa, Geneves-
sä, Tukholmassa, Brysselissä,
Strassburgissa, Luxemburgissa,
Washingtonissa ja Ottawassa. Työni
ulkoasiainhallinnon palveluksessa on
ollut antoisaa, joskin ajoittain hyvin-

kin raskasta.
Uskon ihmisiä arvostavaan tapaan

tehdä työtä. Niin syntyy tuloksia ja
motiivi työhön säilyy.

Olen saanut elää rikkainta ajatel-
tavissa olevaa elämää. Kokemus on
kuitenkin osoittanut, että vain rak-
kaudella on merkitystä. Ilman sitä
loisteliainkin elämä on tyhjää.

Olen panostanut paljon työhön ja
halunnut olla siinä esimerkkinä. Olen
yrittänyt johtaa ihmisten kautta ja
antaa itsestäni. Kenties yritin liikaa,
stressaannuin ja sairastuin. Jouduin
elämässäni tilanteeseen, jossa elä-
män ja kuoleman kysymys asetet-
tiin eteeni.

 Ohitusleikkauksen yhteydessä
sydämeni pysähtyi, mutta sain pa-
lata takaisin. Ymmärsin, että elä-
mälläni on vielä tarkoitus.

Elämän tarkoituksesta

Mikä elämän tarkoitus yleensä on,
sitä olen usein pohtinut. Toisille se
merkitsee aineellisia asioita, toisille
henkistä edistymistä.

Pekka Kuusi on todennut osu-
vasti: “Ihmisen tarkoitus toteutuu
evoluution kärjen uskaliaassa seik-
kailussa”.

Mikko Juva puolestaan samas-
ta asiasta:” Elämän tarkoitus löytyy
siellä, missä puolustetaan heikkoja,
puhutaan niiden puolesta, joilla ei ole
puhevaltaa, missä toteutetaan ihmi-
syyttä heikkojen, eikä voimakkaiden
ehdoilla. Tästä todellisuudesta Jee-
sus käytti nimitystä Jumalan valta-
kunta. Sen sisäpuolella jokaisen ih-
misen elämällä on tarkoitus, mah-
dollisuus kasvaa kohti sitä aitoa ih-
misyyttä, josta Raamattu käyttää ni-
mitystä Jumalan kuva”.

Rovasti Simo Salo on pukenut
sanoiksi hyvin lohduttavan ajatuk-
sen: “Mielestäni ihmisellä on lupa
olla olemassa juuri sellaisena kuin
on ja suoda sama oikeus myös toi-
sille. Olen tietoinen siitä, että elämä
on lahjaa, joka tulee ulkopuoleltani.
Mitä avoimempi olen, mitä tyhjem-
pi, sitä enemmän voin ottaa vastaan.
Mitä enemmän otan vastaan, sitä
enemmän voin antaa”.

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi         osa I

Uusi, jatkokertomuksena jul-
kaistava muistelmateoksemme
on kertomus suurlähettiläs Nii-
lo Pusan elämästä. Rautulais-
lähtöisen, nyt jo edesmenneen
Pusan tarina on mielenkiintoi-
nen siivu rautulaisten ja koko
Suomen kansan historiaa.

Niilo Pusa on kirjoittanut muis-
telmansa vuonna 1990, joten asiat
ovat saattaneet sen jälkeen muut-
tua suurestikin.

Muistelmat on alkuperäistä teks-
tiä kunnioittaen puhtaaksikirjoittanut
Anneli Pusa miehensä  kuoleman
jälkeen vuonna 2002.

Niilo Pusa synnyinkotinsa paikalla entisessä Raudussa, nykyisessä
Sosnovassa 24. kesäkuuta 1975. Takana minkkitarhoja.
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milleni. Molemmat olivat lähtöisin
hyvin vaatimattomista oloista.

Äitini isä, Laatokan kalastaja, huk-
kui Valamon saaren rantaan yllät-
täen puhjenneessa rajussa syys-
myrskyssä äitini ollessa 15-vuotias.
Siitä lähtien hän joutui itse huolehti-
maan elatuksestaan, ensin kukka-
kaupan apulaisena Sortavalassa ja
sitten Kulmaravintolan kassana.

 Vanhempani tapasivat toisensa
Sortavalassa isäni ollessa RT 3:ssa
suorittamassa asepalvelustaan.

Varhaisin muistikuvani oli Sylvi –
tätini häistä, jolloin olin viisivuotias.
Sylvi –täti oli minulle erityisen lä-
heinen, sillä juuri hän oli 14-vuoti-
aana neitosena kantanut minut sy-
lissään syntymäni jälkeen saunasta
kamariin ja suukotellut minut pää-
laesta varpaisiin.

Koko lapsuuteni ajan hän helli
minua. Häissä olin hyvin vihainen
ja mustasukkainen Juho-sulhasel-
le, koska hän vei meiltä Sylvi –tä-
din.

Toinen mielipahaa aiheuttanut ta-
pahtuma hieman myöhemmin oli,
kun serkkuni Mirja erotettiin rippi-
koulusta. Siihen aikaan rippikoulua
käytiin kaksi viikkoa syksyllä ja kaksi
viikkoa keväällä. Ripille päästiin hel-
luntaina tai juhannuksena.

Mirja oli ruvennut odottamaan
kesken rippikoulun lasta naapuriky-
län Antille. Tämän kuultuaan kirk-
koherra Paavo Ismael Salo erotti
Mirjan välittömästi rippikoulusta.
Hän ei päässyt ripille samaan aikaan
muiden kanssa.

Kirkkoherra piti Mirjalle oman,
ankaran rippikoulunsa ja nuhteli
häntä huoruudesta. Aikanaan Mir-
ja sitten sai oman ehtoollisensa, ei
valkeassa, vaan mustassa puvussa.

Kaikkien kyläläisten mielestä kirk-
koherran menettely tuntui sydämet-
tömältä ja ilkeältä. Niin syvästi kun-
nioitettu ja arvostettu sielunpaimenNiilo Pusa Sylvi -täti ja Juho Pietiäinen.

Lapsuuteni Raudussa

“Rautu on rautaa, Kivennapa kes-
tää, Metsäpirtti auttaa ja Uusikirk-
ko seisoo, vielä ei kaiveta Karjalan
hautaa.” (Eino Leino)

Synnyin Raudussa vuonna 1929
saunan lauteilla. Vanhempani olivat
Maija o.s. Lällä ja Matti Pusa.

Isäni oli ahkera maanviljelijä, äiti-
ni harrasti kodin, puutarhan ja piha-
maan hoitoa. Hän oli myös Raudun
Kaskaalan Marttayhdistyksen sih-
teeri ja pyhäkoulun opettaja.

Isoisäni Juho Pusa oli kylänvan-
hin ja innokas hevosmies. Isoäitini
Hilja oli kansanparantaja, joka oli
saanut opetusta itseltään Larin Pa-
raskelta. Hänen kuuluisilla “ruu-
sunneuvoillaan” parannettiin mo-
nenlaisia sairauksia. Hän osasi
myös tehdä taikoja.

Isäni isoisä Matti Pusa oli kylän-
vanhin ja kyläseppä. Hänen taito-
jaan tarvittiin, kun lähdettiin kosi-
maan. Hän oli kylän puhemies ja juh-
latilaisuuksien ohjaaja erilaisissa pi-
doissa, joissa rautulaiset noudattivat
tarkkaan perinteisiä juhlamenoja.

Kätilö pelasti

Syntymääni liittyi dramatiikkaa,

sillä olin menehtyä jo ensimmäisten
tuntien aikana. Äitini kertoman mu-
kaan kätilö saapui myöhästyneenä
paikalle ja isoäiti hoiti napanuoran
sitomisen.

Kätilö, tarmokas rouva Thus-
berg, halusi vielä tarkistaa sidok-
sen ja huomasi minun vuotaneen
lähes kuiviin. Hänen ansiostaan jäin
henkiin ja tilanne päättyi onnellises-
ti. Olivathan vanhempani menettä-
neet jo yhden lapsen, esikoisensa,
heti hänen synnyttyään.

Kunnankätilönä rouva Thusberg
oli korvaamaton apu, sillä lääkäriä
ei Raudussa siihen aikaan ollut.

Työtä tehtiin jo lapsena

Lapsesta lähtien osallistuin lähes
kaikkiin talon töihin voimieni mu-
kaan. Isäni tähdensi ahkeruutta ja
yrittämisen merkitystä kasvatukses-
sani. Äitini opetti rukoilemaan.

Poimin pellolla tähkäpäitä ja äes-
tin. 13-vuotiaana osasin jo kyntää
parihevosen vetämällä Fiskars
10:llä. Metsäajot ja yleensä hevos-
työt olivat mielipuuhaani. Kävin
myllyssä ja ajoin rakennuspuita
metsästä sahalle ja sieltä kotiin.

 Lapsuudessani vilja leikattiin niit-
tokoneella ja kuivattiin seipäillä.
Puinnissa traktori korvasi myöhem-
min polttomoottorilla käytetyn pui-
makoneen.

Olen paljosta kiitollinen vanhem-

Varhaisia muistikuvia
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kuin P. I. Salo Raudussa olikin, täs-
sä asiassa hän ei tuntunut olevan
Kristuksen edustaja.

Muuten muistikuvani kirkkoherra
Salosta on, että hän saapui aina täs-
mällisesti ajurin rattailla kirkkoon ja
nyökkäsi ystävällisesti kirkkoväen
tervehtiessä häntä kunnioittavasti
syvään kumartaen.

Onnellinen lapsuus

Lapsuuteni oli onnellinen. Äitini
helli minua ja oli ylpeä siitä, että
hänen vanhin lapsensa oli poika.
Silloin pidettiin tärkeänä, että taloon
oli kasvamassa isäntä.

Myös isäni osoitti kiintymyksen-
sä. Muistan, kuinka noin viisivuoti-
aana sairastuttuani kuumeeseen, isä
haki varta vasten minulle kaupasta
pullollisen limonaadia. Se ja pään
silittäminen veivät kuumeen hetkes-
sä pois.

Myös mummoni ja äijäni hellivät
minua lapsenlapsenaan kuin kultaa.
Olin kuusivuotias, kun näin joulun
alla läheisessä Hännikäisen kau-
passa vieterivetoisen leikkiauton.
Kauppias näki syvän ihailuni ja kertoi
toiveistani mummolleni.

Olin riemuissani, kun joulupukki
toi toivomani auton. Siitä riitti iloa
pitkäksi aikaa. Muistan, kuinka esit-
telin autoa ylpeänä Arolaisen Lau-
rille ja Leppäsen Matille sekä
muille naapurin lapsille.

Muistoja sedästäni

Setäni, joka oli minua 12 vuotta
vanhempi, kuljetti minua kaikissa
paikallisissa urheilukilpailuissa pyö-
ränsä takatelineellä. Setäni menes-
tyi hyvin kilpailuissa, erityisesti kes-
kimatkojen juoksuissa.

Yleisurheilu oli silloin Kannaksel-
la voimakkaassa nousussa. Sakko-
lassa oli tällöin jo hiilimurskarata.

 Setäni harjoitellessa toimin hänen
ajanottajanaan. Aina harjoitusten
päätteeksi juoksin itse 100 metriä ja
kahdeksan - yhdeksänvuotiaana

muistan ennätykseni olleen 16,8.
Setäni kaatui Räisälän valtaukses-

sa 16. elokuuta 1941. Hän oli johta-
massa ryhmäänsä vihollisen kone-
kivääripesäkkeen valtaukseen, kun
konekiväärisuihku katkaisi hänen
syöksynsä.

Hänen arkkunsa kätkettiin Hau-
kivuoren sankarihautaan. Olimme
silloin evakkoina Haukivuorella
Saaren Kohvakassa. Itkin kovasti
setääni ja hänen hautajaisistaan
muistan, kuinka Haukivuoren yhdis-
tetty kuoro lauloi Klemetin “Oi, kal-
lis Suomenmaa”.

Talvella 1942 arkku siirrettiin Rau-
dun sankarihautaan. Hänen maalli-
set jäännöksensä ovat siellä nykyi-
sen kerrostaloalueen keskellä.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Kuuluisa Rautulainen urheilija
Eino Pusa voitettuaan Saimaan
sk-piirin murtomaamestaruuden
keväällä 1941. Hän kaatui 16.
elokuuta 1941.

Rautulaisten lehti (4/2004) kirjoitti
otsikolla “Karjalan palautus oli arka
aihe kesäjuhlilla” Karjalan Liiton
kesäjuhlista Joensuussa. Kirjoitus
sisälsi joukon harhaanjohtavia ja to-
tuuden vastaisia väittämiä. Oikaisen
niitä seuraavassa.

Järjestäjät eivät häätäneet ketään
juhla-alueelta tai karjalaiselta toril-
ta. Yksikään “Karjalan palautusta
vaativa järjestö” ei edes ollut varan-
nut itselleen pöytää torilta tai pyy-
täneet muualtakaan juhla-alueelta
esittelypistettä.

Karelia Klubilla ei ollut omaa
osastoaan torilla vapaa-ajankeskuk-
sessa. Tiesimme kyllä, että mainit-
tu klubi oli tullut Karjala myymälän
osastolle. Tällä osastolla jaettiin Klu-
bin lehteä, joka pyydettiin poista-
maan, koska lehdessä oli Karjala
myymälän allekirjoittaman juhlatori-
sääntöjen vastainen nimienkeräys-
lomake.

Jokainen näytteilleasettaja sitou-

tui seuraavaan: “Juhlatorilla ja muis-
sa juhlapaikoissa ei suoriteta nimi-
enkeräyksiä tai muita Karjalan Lii-
ton ulkopuolisten järjestöjen jäsen-
kampanjoita”. Tätä ohjetta Karjala
myymälä ja “villinä” paikalla ollut
Karelia Klubi rikkoivat. Edes Ka-
relia Klubia ei “häädetty” paikalta,
vaikka se ei ollut ilmoittautunut tai
maksanut paikasta juhlatorilla.

Karelia Klubi sanomien päätoimit-
taja ei saanut kuvauslupaa, vaikka
lehdessänne sanotaan hänen sellai-
sen saaneen. Päätoimittaja pyysi
kuvausta alaikäisiltä torin esiintymis-
lavalla esiintymässä – mutta nyt
esiintymislavan ulkopuolella - olleil-
ta lapsilta, mutta heidän ohjaajan-
aan ollut aikuinen epäsi luvan kuul-
tuaan, mihin lehteen kuva tulisi.
Lapsien ohjaaja oli vastuullinen oh-
jelmaproduktiostaan ja vastasi myös
siitä, mihin ja miten produktiosta tie-
dotetaan. Siinä hän toimi aivan oi-
kein.

Hannu Kilpeläinen
toiminnanjohtaja

Karjalan Liitto

Oikaisu
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Karjalankannaksen ja Laatokan Karjalan luovutta-
misesta on kulunut 60 vuotta. Syksyn 2004 ja kevään
2005 aikana Yleisradio esittää kaiken kaikkiaan 17
Karjala-aiheista tv-ohjelmaa. YLE Teeman tuottama
verkkosivusto Karjala – Kadonnut maa täydentää tv-
ohjelmien väliin jääviä aukkoja Karjalan historiassa.
Verkkosivujen aikajanalla katsojille avautuu tv-ohjelmien
lisäksi  kymmeniä Radioarkiston ohjelmanäytteitä, jois-
sa vanhat tutut radioäänet kertovat omaa tarinaansa
Karjalan muinaishistoriasta tähän päivään – Äänisjär-
ven kalliomaalauksista Paanajärven patohankkeeseen.

Ylen ohjelmistossa teemana Karjala

Talven tv-ohjelmissa Karjala nousee vahvasti esille
ja myös verkkosivuilla on kunnianhimoinen tavoite –
avata keskustelu karjalaisuuden merkityksestä meille
suomalaisille. Muistojeni Karjala -dokumenttisarjassa
kuulemme evakoiden kertomuksia siitä, miltä tuntui
menettää kotinsa. Ylen avoimen Karjalan historiaa tv-
sarja pohtii, mitä on karjalaisuus, mitä karjalaisuus meille
suomalaisille merkitsee? Historian näyttämöitä -sarjassa
muistellaan suomalaisen Viipurin suuruuden päiviä.

Verkkosivuilla ainutlaatuista
materiaalia

YLEn arkistomateriaalista rakennettu virtuaalinen ai-
kajana kuljettaa katsojan muinaishistoriasta nykypäivä-
än. Erilaisia tunnelmia ja karjalaisen kansan kohtalon-
hetkiä meille välittävät mm. Pekka Tiilikainen, Arvo
Tuominen, Aarre Nyman ja presidentti Kyösti Kal-
lio. Aikajanalla voimme kuunnella mm. radioarkiston
ohjelman Antreasta löytyneestä maailman vanhimmasta
kalaverkosta, Tauno Lautamatin radiodokumentin
Kannaksen evakuoinnista sekä Karjalan nykypäivästä
kertovan petroskoilaisen rock-muusikon Santtu Kar-
hun haastattelun.

Hämmästyttävän moni luovutetun Karjalan pitäjäseu-
ra on kerännyt verkkoon laajoja kokonaisuuksia oman
pitäjänsä historiaa. Useimpien pitäjäseurojen tiedot löy-
tyvät yhteystiedot-sivulta. Keskustelufoorumin kautta
katsojat voivat jakaa tv-ohjelmien herättämiä tuntoja
sekä omia ajatuksiaan vaikkapa sukututkimuksesta.
Keskustelun on myös tarkoitus toimia väylänä eri su-
kupolvien välillä.

Karjala-sivuston tuotannossa ovat olleet mukana

Karjalan Liitto, Karjalan sivistysseura, Kotimaisten kiel-
ten tutkimuskeskus, Luovutettu Karjala/Seppo Rapo,
Joensuun museot, Teollisuuden- ja Liikkeenharjoitta-
jain seura Pamaus, Viipuri-keskus sekä Yleisradion eri
osastot.

http://www.yle.fi/karjala

YLEn Karjala-verkkosivusto on avattu

Joensuun yli-
opiston humanisti-
sesta tiedekunnas-
ta on  filosofian
maisteriksi valmis-
tunut lokakuussa
2004 Ira Kiuru,
o.s. Sappinen Var-
kaudesta. Hän on
Raudun Palkea-
lasta evakkotielle
lähteneen Lauri
Sappisen Juha –
pojan tytär.

Suomen Sotave-
teraaniliitto ry on
myöntänyt  sotave-
teraanien ansioris-
tin 27. tammikuuta
2004 Rautuseuran
jäsenelle Laina Ti-
aiselle kiitoksena
ja tunnustuksena
arvokkaasta työs-
tä sotaveteraanien
hyväksi.

Ansioristin Laina Tiaiselle oli hakenut Helsingin
Sotaveteraaniyhdistys ry:n naisjaosto. Rautuseu-
ra onnittelee ansioristin johdosta Lainaa.

Sotaveteraanien ansioristi

Valmistunut



Rautulaisten lehti  6/200424

 täyttää 28. jou-
lukuuta 2004
Simo Purjemaa.
Hän on syntynyt
Raudun Palkea-
lassa. Simo on erit-
täin pirteä ja ai-
kaansa seuraava
ja asuu yksin Jaa-
lassa.

93 vuotta

täytti Elin Kata-
riina Damski, o.s.
Suvimaa  22. syys-
kuuta 2004.

Elin Katariina
syntyi Raudun Su-
nikkalassa Konsta
ja Anna Suvi-
maan, entinen Po-
homoff tai jotakii
sinnepäi, toiseksi
vanhimpana lap-
sena. Vanhin veli Väinö kaatui jatkosodassa 1942.
Nuorempi veli Johannes (Jussi) on hänkin jo edes-
mennyt. Nuorin veli Viljo asuu Pieksämäellä.

Elin Katariina on ollut ja on edelleen oikea te-
räsmuori, jolle marjareissut, Raudun matkat ja
varsinaiset ulkomaitten matkatkin ovat olleet ja
olisivat vieläkii sitä oikiaa terapiiaa jota ilman ih-
minen ei tervettä päivää niä.

Myö penskat, seitsemän poikaa ja neljä tyttöä ja
parikymmentä kolmannen sukupolven evustajjaa
ja viis taitaa olla neljättä sukuplvee, laitettii äit-
muoril synttärit ja otettii oikei kuvakii jossa hiä
seisoo vähä ylpiän näkösen luakerseppele piässä,
eikä myö uskallettu etukättee hänel mittää ies huas-
taa koko asjast ko hiä ois suattant karata vaik Je-
rusalemii huomionosoituksii pakkoo.

Avviisin luati koko porukan puolesta Elinin esi-
koispoika Heimo Matti Damski Haminasta.

 85 vuotta

täytti Altti Sappinen 20.lokakuuta 2004.
Altti Sappinen joutui lähtemään talvisotaa pa-

koon Raudun Palkealasta 15 vuotiaana per-
heensä kanssa Jokioisiin, jossa isä menehtyi

80 vuotta
täytti Arvi Paksu 25. kesäkuuta Mikkelissä. Hän

on syntynyt Raudun Vehmaisissa.

1942. Rautuun pa-
luu oli niin lähellä,
että isä haudattiin
kotiseutunsa kirk-
komaahan Rau-
tuun. Jatkosodan
aikana ehdittiin
rakentaa kotikyläl-
le Palkealaan uusi
koti, joka  jäi ke-
sän kynnyksellä
1944 vihollisen jal-
koihin. Palkealas-
ta Altin tie johti
vuonna 1943 ensin

asepalvelukseen ja sieltä rintamalle Taipaleen seu-
dun taisteluihin. Sodan päätyttyä Altti joutui vielä
Lapin sotaan saksalaisia häätämään. Paluu sivii-
liin tapahtui keväällä 1945. Evakkomatkaa jatket-
tiin vielä Kangasniemellä Pylvänälän kylässä vuo-
den verran, ennenkuin päädyttiin rakentamaan
uutta kotia Joroisten Kerisaloon. Uudessa asuin-
paikassa olivat pellot valmiina, mutta kaikki muu
oli rakennettava alusta. Perhettä kertyi vaimon
Eilan o.s. Suomula lisäksi kaksi poikaa ja tyttö.

Lämpimät Onnittelut Altille!
 Armas Komi

täyttää Toivo Jo-
hannes Pietiäinen
31. joulukuuta
Helsingissä. Hän
on syntynyt Rau-
dun Suurporkulla
Toivo Juhonpojan
ja Selma Amalian-
tyttären seitsenpäi-
sen lapsikatraan
vanhimpana lap-
sena. Merkkipäi-
vänään hän on
matkoilla.

Toivo Pietiäinen on Helsingin Rautuseuran jäsen.

75 vuotta

täyttivät Veikko ja Leila Koukonen 7. marraskuuta
Jäppilässä. Veikko on Huuhdin poikia Raudusta.

150 vuotta
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Alli Kyllikki Kes-
kinen, o.s. Kallio,
nukkui pois 31.lo-
kakuuta 2004 Ori-
vedellä.  Hän oli
syntynyt 31.joulu-
kuuta 1921 Viipu-
rissa. Hänen isän-
sä Johan Kallio
kuoli Allin ollessa
yksivuotias. Äitin-
sä Ainon, o.s. Ras-
tas, kanssa hän
asui ensimmäiset
elinvuotensa Vii-
purissa.  Kansa-
koulua Alli siirtyi
käymään Rautuun, jossa hänen mummonsa Anna
Rastas, o.s. Mentu, eleli niin ikään leskenä. Ras-
taan talo sijaitsi Raudun Pienporkulla, kirkonky-
län läheisyydessä kilometrin verran hautausmaal-
ta Leinikylän suuntaan. Kirkonkylän kansakoulu
oli aivan hautausmaan kupeessa sekin. Koulun käy-
tyään hän palasi takaisin Viipuriin. Raudussa vie-
railtiin  usein. Vastaavasti rautulaiset sukulaiset ja
tuttavat pistäytyivät Viipurin-matkoillaan Ainon ja
Allin luona. Alli ryhtyi opiskelemaan Viipurin kaup-
paopistossa. Opinnot kuitenkin keskeytyivät Tal-
visodan vuoksi. Raskaiden pommitusten pakotta-
mana oli synnyinkaupunki jätettävä itsenäisyyspäi-
vänä 1939.

Evakkotaival päättyi hämäläisseudulle Oriveden
Pitkäjärvelle, josta tuli Allin ja Aino-äidin uusi
kotipaikka. Hän meni naimisiin vuonna 1951 ja

Synnyit Karjalassa Raudun Pienporkulla Porkun-
järven rannalla 14. heinäkuuta 1911 Ida ja Simo
Leppäsen perheeseen toiseksi vanhemmaksi lapsek-
si. Ensimmäinen oli kuollut jo aivan pienenä.

Jo nuorena jouduit raskaaseen työhön. Peltotyö-
, karjanhoito- ja palveluspaikat olivat Kervisellä
ja V. Pietiäisellä.

 Menit avioon Ville Mörskyn kanssa Raudun Räis-
kylään ja teille syntyi kaksi lasta ennen sotaa ja
kaksi sen jälkeen.

Koit kolme sotaa, sisällissodan, talvisodan ja jat-
kosodan. Sisällissodan olitte kotona. Talvisodassa
jouduitte pitkälle ja raskaalle evakkomatkalle en-
sin Jokioisiin ja sieltä Kangasniemelle. Välirauhan
aikana palasitte ikimuistoisille kotikonnuille Rau-
tuun. Ja jälleen vuonna 1944 uusi lähtö viimeisel-
le evakkomatkalle Rantasalmelle.

Sieltä matka jatkui sijoitustilalle kylmään korpeen
Mäntyharjun Pankalahteen. Siellä nousi uusi koti
nopeaan tahtiin. Tyhjä korpi alkoi kukoistamaan.

Peltoa raivattiin ja uusi navetta rakennettiin, sil-
lä talohan oli tehty jo 1946-47.

Työtä oli aamusta iltaan. Vapaa-aikana olit mu-

Alli Keskisen muistokirjoitus

Anna-mummon muistolle – Anna
Mörsky

kana seurakunnan hengellisessä työssä.
Aviopuolisosi nukkui pois jo vuonna 1971. Kävit

vielä kaksi kertaa Karjalassa, kotiseutumatkoilla
Raudussa, ja olin mukana yhden kerran. Sanoit,
kovin on muuttunut ajoista meidän. Lapsenlapsia
teill’ on seitsemän ja siitä seuraavia kuusi.

 Sain tiedon ikiuneen nukkumisestasi  27.loka-
kuuta 2004. Hautajaisissa saattojoukkoa oli pal-
jon. Sukua ja muuta väkeä.

Nyt saatamme sinut papan viereen
tapaatte kultaisessa kaupungissa
hopeakaduilla enkelkuoron laulaessa
tule matkaaja maan taivaan kotiin
täällä olet vapaa kahleista maan.
pojanpoikasi Reino

täyttää 7. tammikuuta 2005 Lissu likimain Liip-
pualta. Onnittelut Termosten klaanilta!

täyttää Raili Ilvonen o.s. Paksu 17. joulukuuta
Mikkelissä. Hänen vanhempansa ovat Matti ja
Lempi Paksu Vehmaisista.

täytti Raudun fanikerhon jäsen Pirjo Lehtinen o.s.
Kuitunen 4. joulukuuta Hirvensalmella.

 täytti Kauko Olkkonen 29.marraskuuta Mikke-
lissä. Kauko oli yhden päivän vanha evakkoon
lähtiessään.

60 vuotta

 täytti 20. lokakuuta 2004 Heimo Matti Damski
Haminassa.

65 vuotta

40 vuotta
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Signe Kaarina Kajakoski, o.s. Kekkonen kuoli 3.
marraskuuta 2004 Mikkelissä. Hän oli syntynyt 15.
syyskuuta 1929 Raudussa.

Onni Ilmari Kinnari kuoli 31. lokakuuta 2004
Helsingissä. Hän oli syntynyt 20. marraskuuta 1921
Raudussa.

Emma Sofia Partanen, o.s. Kyyrä kuoli 8. mar-
raskuuta Riihimäellä. Hän oli syntynyt 15. syyskuuta
1907 Maanselän kylässä, mutta jo nuorena siirtyi
Orjansaareen. Keväällä 1937 oli muutto omalle ti-
lalle Mäkrän kylään, josta alkoi evakkomatka tal-
visodan alkamisen aamuna. Jäppilän, Pöytyän ja
Haukivuoren kautta evakkomatka päätyi Riihimä-
elle vuonna 1956. Pitkä, vaiherikas elämä on päät-
tynyt. Äiti pääsi jouluksi ikuiseen kotiin.

 “Kun kodin rantaan mä saavun kerran,
asunnon silloin saan autuaan.
Iäti siellä seurassa Herran
armosta aivan mä olla saan.”
Rakkaudella ja ikävällä
lapset

Helena Perilä, o.s. Läpikivi  kuoli 14. syyskuuta
Hankasalmella. Hän oli syntynyt 25.toukokuuta
1914 Raudussa.

In memoriam Matti Tukia 1906-2004

Rovasti Matti Tukian sukujuuret ovat Raudussa
hänen molempien vanhempiensa puolelta. Hänen
isänsä on Pekka Tukia ja äitinsä Maria Kähäri.
Heillä oli maanviljelystila Valkjärvellä. Siellä Matti
Tukia syntyi 11. lokakuuta 1906.

Koulunkäynti jatkui Käkisalmessa, jonka yhteis-
koulusta hän tuli ylioppilaaksi 1928. Jo lukioluo-
killa ammatin valinta oli hänelle selkeä. Hengelli-
seen kutsumukseen vaikutti keskeisesti kodin pe-
rintö.

Teologiset opinnot hän suoritti Helsingin yliopis-
tossa. Loppututkinnon jälkeen hänet vihittiin pa-
piksi Viipurin Tuomiokirkossa 8. kesäkuuta 1932.
Ensimmäinen virkapaikka oli Juvan seurakunnas-
sa. Pastoraalitutkinnon suoritettuaan hänet valit-
tiin Uukuniemen kappalaiseksi.

Rajan tuntumasta hän siirtyi vapusta 1939 Pihti-
putaan kirkkoherraksi ja viisitoista vuotta myöhem-
min 1. toukokuuta 1954 Kangasniemelle, jonka
kirkkoherran virkaa hän hoiti eläkkeelle siirtymi-
seensä asti 1975.

Matti Tukian kaudesta on sanottu alkaneen dy-
naaminen vaihe seurakunnan toiminnassa. Sille oli
ominaista  suunnitelmallisuus ja ihmisestä huoleh-
tiva, kokonaisvaltainen ja sielunhoidollinen ote.

Kunnallisissa luottamustehtävissä Matti Tukia
toimi vielä eläkkeelle siirryttyään. Hän oli kunnan-
valtuuston jäsen 1977-84 ja kunnanhallituksen va-
rapuheenjohtajana 1977-82. Suomen Kirkon Si-
sälähetysseuran Pieksämäen oppilaitosten johto-
kunnan puheenjohtajana 1956-74.

Hänen monitoimista persoonallisuuttaan on luon-
nehdittu osuvin määrein; hänen henkilössään oli-
vat läsnä pappi, rakennusmestari, opetus- ja sosi-
aalineuvos. Sotilasarvoltaan hän oli luutnantti.
Hänen mieluisia harrastuksiaan olivat kalastus ja
metsänviljely.

Rautulaisuuden  ystävänä hän oli toivottu kutsu-
vieras muun muassa syyskihuillamme pääkaupun-
kiseudulla siirtolaisuuden vuosikymmeninä.

Matti Tukia kuoli 14. lokakuuta vastikään 98
vuotta täytettyään.

Siunaan hänen muistoaan.
Simo O. Salo

muutti miehensä Erkin kanssa Tampereelle. Perhee-
seen syntyi kolme poikaa. Aino-äiti avioitui uudel-
leen Orivedellä evakkotalonsa Sipilän isännän
kanssa.  Kun he ikäännyttyään luopuivat talonpi-
dosta vuonna 1961, Alli muutti takaisin Orivedelle
Sipilän tilaa viljelemään.  Siellä hän teki mittavan
päivätyön maatalon emäntänä vastaten tilan toi-
minnasta puolisonsa Erkin ollessa virassa Tampe-
reella.

Syntymäkaupungissaan Viipurissa hän vieraili
sodan jälkeen ensimmäisen kerran 1980-luvulla.
Männistönkadun kotitalo oli tuhoutunut jo talvi-
sodan aikana. Saunan lattian alle jätetyt tavarat
ja muistoesineet olivat iäksi kadonneet sodan mels-
keisiin. Hän piti yhteyttä Viipurin aikaisiin koulu-
ystäviinsä mm. osallistumalla Viipurin kauppaop-
pilaitoksen luokkansa tapaamisiin. Hänen hyvän
muistinsa ansiosta jälkipolville jäi ainutlaatuista
perimätietoa Rastaan ja Kallion sukujen sotia edel-
täneistä tapahtumista.

Alli-äitiä ja -mummoa jäivät kaipaamaan lapset
ja lapsenlapset sekä sukulaiset ja laaja ystävä-
joukko.

 Aki Keskinen

Oikaisu
Viime numerossamme oli Aatos Vaikkisen muisto-

kirjoitus. Aatoksen toinen nimi on Iivari eikä Ilma-
ri. Pahoittelemme virhettä.
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Sirpa Koskela, Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. 0440 310 136

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
Ilona Kopakkala, Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. 050 5004 035
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


