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Mikkelissä huhtikuussa 2006

Mikkelin
maaseura-
kunnan kir-
kossa odotti
palmusun-
n u n t a i n a
monta sataa
juhlavierasta
Isä Mitron

puhetta.
Isä Mitro saapui paikalle flunssai-

sena ja väsyneenä. Hänen äänen-
säkin oli edellispäivänä reistaillut.
Häntä jännitti, kestääkö se puhumis-
ta.

Väsymystä ei kukaan huomannut.
Hänen aurinkoinen ja välitön ole-
muksensa viestivät jotakin aivan
muuta.

Mitroa seuratessa ajatukseni siir-
tyivät karjalaiseen heimoon. Hänes-
sä mielestäni konkretisoitui aidolla
tavalla se, mitä karjalaisiksi luon-
teenpiirteiksi kutsutaan.

Ilo ja huumori ovat auttaneet kar-
jalaiset selviämään sodan menetys-
ten, evakkomatkojen ja vieraassa
kulttuurissa koettujen muukalaisuu-
den tuntemusten yli.

Kärsimykset eivät vieneet karja-
laisten elämänhalua, vaan suhteut-
tivat asiat oikeisiin mittasuhteisiin-
sa.

Kun elämän pohjalla oli vielä luja
luottamus Korkeimman johdatuk-
seen ja kunnioitus kanssaihmisiä
kohtaan, se kantoi vaikeiden aiko-
jen yli.

Elämän vastakohtia ja asioiden oi-
keisiin mittasuhteisiin laittamista tar-
vitsisi myös moni nykyihminen. Kun
seuraa päivän lehtilööppejä, huomaa,
että elämäniloa etsitään mitä ou-
doimmista korvikkeista.

Kun elämä on “liian” helppoa,
vailla koettelemuksia, mikään ei

enää tunnu oikein miltään.

Elämää ei tee yhtään helpommak-
si myöskään se, että perinteiset ar-
vomme alkavat olla pahasti rapau-
tuneita.

Uskonto on meille tapakristilli-
syyttä. Kuulumme kirkkoon, mutta
muuten sillä ei ole elämässämme si-
jaa.

Vanhemmista sukupovista huoleh-
timinen on hävinnyt. Mummot ja
papat saavat rauhassa maata mä-
rissä vaipoissaan yksinäisinä hoito-
laitoksissa. Meillä ei ole aikaa huo-
lehtia heistä. Mammonan perässä
juokseminen vie kaiken ajan ja voi-
mat.

Meitä ei myöskään kiinnosta se,
huolehtiiko heistä tai muista vähä-
osaisista kukaan muukaan. Kunhan
vain ovat poissa silmistä ja mieles-
tä.

Yhteiskunta on sen yksilöiden
peili. Mitä se kertoo meistä, jos se
näyttää rikkaammalta kuin koskaan,
mutta samanaikaisesti valittaa, et-
tei sillä ole rahaa panostaa niin sa-
nottuihin tuottamattomiin ihmisiin,
lapsiin, vanhuksiin, sairaisiin.

Voimme myös kysyä, olemmeko
tehneet lastemme elämän liian hel-
poksi? Pedanneet heidän kuljetta-
vakseen tien, jossa ei ole riittävästi
haastetta ja ponnistelemista.

Ovatko hyvät tarkoitusperämme
kääntyneet meitä itseämme ja lap-
siamme vastaan?

Eihän sen pitänyt olla kaiken raa-
dannan ja vaivannäkömme tarkoi-
tus.

Seija

.

Elämän mittasuhteista
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Isä Mitron juuret ovat Karjalassa

Helsingin ortodoksisen seurakun-
nan pastori Isä Mitron juuret ovat
vahvasti Karjalassa.

-Isoisäni oli ensimmäinen karja-
laisnuorukainen, joka sai akateemi-
sen teologisen koulutuksen Pietaris-
sa. Isäni Tapani Repo taas kävi
koulun Sortavalassa. Hän toimi en-
nen sotia pappina Aunuksessa ja
sotien jälkeen Helsingissä.

- Äitini Elisabet, omaa sukuaan
Hokkinen, oli kotoisin Suojärvel-
tä, Hyrsylän mutkan Hautavaaras-
ta.

Mitro Repo puhuu lämpimasti ja
rakastavasti vanhemmistaan, var-
hain kuolleesta isästään, joka ei saa-
nut nauttia odottamistaan eläkepäi-
vistä ja puoli vuotta sitten haudan
lepoon saattamastaan äidistä.

- Kotini oli henkisesti rikas ja ra-
kastava paikka ja vanhempani täy-
densivät toisiaan. Heitä oli myös siu-
nattu riitelemisen armolahjalla. Eh-
käpä sen takia minä olen pysytellyt
poikamiehenä.

- Meitä lapsia on yhteensä 13.
Yksitoista meistä kasvoi aikuisiksi.

Todellinen ilo kasvaa kärsimysten kautta

Yhdeksän sisarusta on vielä elos-
sa.

Elämässä on
oltava läsnä

Kolmannen polven pappi Mitro
Repo tunnetaan laajasti myös oman
kirkkokuntansa ulkopuolella. Hän on
yksi harvoista kirkkojulkkiksista,
kysytty luennoitsija ja jopa televisi-
on viihdeohjelmista tuttu persoona.
Mielenterveyden Keskusliitto on
nimennyt hänet Hyvän mielen lähet-
tilääkseen vuonna 2006.

Isä Mitron suosion taustalla on
hänen avoin ja rohkea, iloa hersyvä
ja aidon elämästä nauttimisen puo-
lesta puhuva olemuksensa.

Isä Mitro, mistä ilo löytyy?
- Olen oppinut vanhemmiltani, että

todellinen ilo löytyy kärsimysten ja
vastoinkäymisten kautta.

- Toisiaan täydentävät vastakoh-
taisuudet avaavat ihmisille elämän
todelliset arvot. Sairaus tekee ter-
veeksi, heikkous tekee vahvaksi,
vanhuus nuorentaa ja kuoleman

kohtaaminen opettaa elämään to-
dellista elämää.

Isä Mitro sanoo, että  aidoimman
tavan elämästä nauttimiseen osoit-
tavat lapset.

- Tärkeintä on lapsenomaisuus,
vilpittömyys, laskelmoimattomuus,
spontaanisuus ja rohkeus olla läsnä
elämässä.

Ilon juhlaan, pääsiäiseen,  Isä Mit-
ron kodissa valmistauduttiin  seitse-
män viikon paastolla.

-Lapsuuden kodissani ruokapöy-
tä oli silloin entistä vaatimattomam-
pi. Maitotaloustuotteet ja liha oli sii-
tä pois.

- Pääsiäinen sitten kestikin hela-
torstaihin asti. Isää pyydettiin lähes
joka päivä johonkin kotiin pitämään
hartautta, pääsin mukaan ja sain
monenlaisia herkkuja. Osasin arvos-
taa niitä jo silloin, naurahtaa Mitro.

- Tämän pääsiäisen vietän Nuuk-
sion huvilalla. Grillaamme siellä var-
taassa kokonaisen lampaan.

Seija Lipsanen

Palmusunnuntaina Isä Mitro puhui Mikkelin maaseurakunnan kirkossa
Eläkeliiton juhlassa.

Karjalainen iloisuus säteilee isä
Mitrosta.
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Vuoden 2006 Karjalaiset kesäjuh-
lat vietetään karjalaisissa ympyröis-
sä 16. – 18. kesäkuuta.

Juhlapaikkana on Hamina, maam-
me ainoa ympyräasemakaavainen
kaupunki. Historiallinen linnoitus ja
bastioni yhdistettynä karjalaiseen
kulttuuriin lupaavat elämyksellistä
juhlaviikonloppua.

Eloisa linnoitus- ja
kadettikaupunki

Karjalaiset kesäjuhlat pidetään
viikkoa ennen juhannusta Haminas-
sa, ympyräasemakaavaisessa lin-
noituskaupungissa Kaakkois-Suo-
messa. Sen lisäksi, että Haminan
keskustaa ympäröi 1700-luvulla ra-
kennettu linnoitus ja kaupunki on
saanut asemakaavansa 1500-luvun
italialaisen renessanssilinnoituksen
esimerkin mukaan, se on myös vil-
kas nykyaikainen satama- ja varus-
kuntakaupunki.

Haminan Satama Oy on Suomen
viidenneksi suurin satama, jossa las-
tataan vuosittain noin 5,8 miljoonaa
tonnia. Satama on EU-alueen itä-
isin, vain 35 kilometrin päässä Ve-
näjän rajasta.

Reserviupseerikoulutus liittyy lä-
heisesti sotilasperinteistä rikkaaseen
Haminan ympyräkaupunkiin.
Maamme itsenäistyttyä ensimmäi-
nen reserviupseerikurssi alkoi Suo-
men Kadettikoulun entisissä tilois-
sa huhtikuun alussa 1920. Reser-
viupseerikoulun vuosipäiväksi onkin
vahvistettu huhtikuun 1. päivä. Re-
serviupseerikoulun lisäksi Haminas-
sa toimii Kotkan Rannikkoalueen
Esikunta.

Vehkalahdesta
Haminaksi

Haminan kaupunki rakennettiin
samalle paikalle, jolla oli sijainnut
sen edeltäjä, Vehkalahden kaupun-

Karjalaiset kesäjuhlat Haminassa
ki. Vehkalahti oli perustettu Pietari
Brahen kenraalikuvernöörikaudella
vuonna 1653 ja se oli rakennettu
vaatimattomaksi, ruutuasemakaa-
vaa noudattavaksi kauppapaikaksi.
Se oli jo kuitenkin kokenut täydelli-
sen hävityksen jo vuonna 1712, jol-
loin omat sotajoukot, Ruotsi-Suo-
men armeija perääntyessään poltti
sen.

Ympyräasemakaava tuli kuvaan
ruotsalaisen kenraalin, Axel Löwe-
nin suunnitelmissa. Löwenille an-
nettiin tehtäväksi Ruotsin itäisen
maakunnan (Suomen) puolustuksen
suunnittelu.

Vehkalahti koki Löwenin suunni-
telmissa täydellisen muodonmuutok-
sen. Se sai uuden nimen, Fredriks-
hamn, Ruotsin silloisen kuninkaan
Fredrik I mukaan. Nimestä kehittyi
suomenkielinen muunnos Hamina.

Linnoitus ja
kuusi bastionia

Uusi asemakaava poikkesi koko-
naan entisestä. Se noudattaa italia-
laisen 1500–luvun renessanssilin-
noituksen periaatteita. Sen pohjana
on ankaran geometrinen kaavio, jos-
sa kaksi symmetrisesti päällekkäin
asetettua neliötä muodostavat pyö-
reän linnoituksen. Neliöiden ulospäin
työntyvät kulmat muodostavat kuusi
bastionia. Säännönmukaisuus rik-
koutui avoimeksi jätetyn Pampyö-
lin järveksi kutsutun, nykyisen Kirk-
kojärven rannassa, mistä syystä
peruskaavan mukaisista kahdeksas-
ta bastionista jäi kaksi pois.

Kesän 2006 Karjalaisten kesäjuh-
lien päänäyttämönä on yksi näistä
kuudesta bastionista, joka on Euroo-
pan suurin kesäajan telttakatos.

Karjalaista ja
haminalaista tunnelmaa

Haminassa jatketaan katkeama-

tonta karjalaisten kesäjuhlien perin-
nettä. Järjestyksessä 58. juhlien oh-
jelma koostuu musiikista, yhdessä-
olosta, pitäjä- ja sukuseurojen esit-
telyistä. Oman lisänsä tulevaan juh-
laviikonloppuun tuo Suomenlahden
saaristolaiskulttuuri, kaupungin so-
tilasperinne ja Karjalaiset nuoret
kansantanssijat ovat mukana näky-
västi. Juhlajärjestelyt ovatkin täy-
dessä vauhdissa.

Eija Häsä
Kesäjuhlien tiedotustoimikunta

Lisätietoja: juhlatoimikunnan pu-
heenjohtaja Jorma Lindström, p.
0400 655 069 ja juhlatoimikunnan
sihteeri Eija Vänskä-Sinkkonen,
p. 0400 – 8292 706, sähköposti:
eija.vanska@pp.inet.fi.

Viipurin Lauluveikkojen perin-
teinen kevätkonsertti kuullaan
tänä vuonna Karjalatalolla tors-
taina 18.05. klo 18.00. Tutun ke-
vätohjelmiston ohella Veikot ovat
luvanneet laulaa Viipurista Viipu-
rille.

Viipurin Lauluveikot on perus-
tettu Viipurissa vuonna 1897 ja se
on maamme vanhimpia mieskuo-
roja. Kuoroa ovat aina johtaneet
maamme eturivin taiteilijat. Viipu-
rin menetyksen jälkeen 1944 kuo-
ro on toiminut Helsingissä. Kuo-
ro on karjalaisen kuorolaulun li-
punkantaja ja Helsingin sotavete-
raanikuoron perinnekuoro. Kun-
niamarssi on Jean Sibeliuksen
säveltämä. Lähes satapäisen kuo-
ron nykyinen johtaja on Urpo
Rauhala.

Muistojen Viipuri
Viipurin Lauluveikkojen
kevätkonsertti Karjalatalolla
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Raudun kirkko (1926–1939) oli
erityisellä tavalla pääsiäissanoman
kirkko.

Kuorin oikealla ja vasemmalla
puolella olivat lain taulut. Niiden
keskeltä avautui näkymä: alttaripöy-
dän yläpuolelle kiinnitetty koko alt-
tariseinää hallitseva risti, kristillisen
uskomme keskeisin tunnus, yksin-
kertainen, tyhjä risti, Herramme ja
Vapahtajamme kuolinpuu. Siltä hän
lausui meitäkin varten: “Se on täy-
tetty!” (Joh.19:30).

“Siinä on rakkaus, ei siinä, että me
olemme rakastaneet Jumalaa, vaan
siinä, että hän on rakastanut meitä
ja lähettänyt Poikansa meidän syn-
tiemme sovitukseksi. Jos me rakas-
tamme toisiamme, Jumala pysyy
meissä ja hänen rakkautensa on
saavuttanut meissä päämääränsä,
kertoo hyvän vastauksen.” (l. Joh.
4:10,12).

Kirkot ovat kestäneet aikansa.
Kirkossa kävijät samoin - siirtyäk-
seen vuorollaan tästä ajasta. Risti
on ja pysyy. Lujasti se on ankkuroi-
tunut tähän maahan ja meidän to-
dellisuuteemme, ei vähiten karjalai-
sen heimon kohtaloihin.

Mutta risti ei ole kaikki.
Siitä kertoi omalla tavallaan evan-

keliumin kokonaista sanomaa Rau-
dun kirkon alttariristin takaa näky-
vä valon ympyrä, auringon kehä,
lähettäen taittuneet säteet joka ta-
holle, ilman kaikkiin suuntiin: pitkä-
perjantai ei ole ikuinen, kärsimystie
ei loputon. Tie vie perille, kyyneleet
pyyhitään, suru vaihtuu iloon.

Ristin takaa sarastaa pääsiäisaa-
mu. Vanhurskauden aurinko on
noussut. Sen säteet saapuvat mur-
heen alle, vaatimusten painamalle:

“Herra elää, tekin saatte elää!”
Kristitty saa katsoa kaikkea täs-

sä maailmassa, toista ihmistä ja it-
seäänkin uudessa valossa. Rakka-
us on voittanut.

Näin Raudun kirkko on meille yhä

vaikuttavalla tavallaan pääsiäissano-
man kirkko.

Raudun kirkko valmistui ja vihit-
tiin käyttöön 80 vuotta sitten. Sitä
rakennettiin 1925 - 1926 arkkitehti
Bertel Mohell´in piirustusten mu-
kaan. Rakennustyön suoritti Oy
Palmbergin rakennusliike. Kirkko
rakennettiin punaisista tiilistä. Urut,
samoin kuin lämmityslaitteet valmis-
tuivat samanaikaisesti kirkon kans-
sa. Kangasalan urkutehtaan raken-
tamat urut olivat käytössä jo kirkon
vihkimistilaisuudessa. Ne käsittivät
25 äänikertaa. Kirkon kellotornissa
oli kaksi Lokomon valmistamaa
malmikelloa.

Kun talvisota 1939 alkoi, suoma-
laiset räjäyttivät kirkon aivan sodan
alkupäivinä. Sotaa seuranneena ai-
kana olivat paikalle jääneet tiilet
kadonneet. Uuden kirkon rakenta-
misen suunnitteluun ei “kotona
olon” aikana ehditty ryhtyä.

Vatjan viidenneksen verokirja tuo
Raudun nimen historian lehdille
1500-luvulle tultaessa. Siellä lasket-
tiin olevan 150 asuttua, nimettyä
kylää ja 249 asuttua taloa. Käkisal-
men valloituksen jälkeen 1580 Rau-
tuun siirtyi muualta Suomesta run-
saasti luterilaista väestöä, mistä joh-
tuen 1625 perustettiin Raudun evan-

kelisluterilainen seurakunta oman
kirkkoherran hoitamana.

Ensimmäinen evankelisluterilai-
nen puukirkko rakennettiin Rautuun
1600-luvun alkupuolella.  Sen 1700-
luvun alussa maahan hyökänneet
venäläiset jonkin rajakahakan yhte-
ydessä 1706 polttivat. Samanlaisek-
si muodostui myös toisen, Kirkko-
järven pohjoispuolisella kummulla
sijainneen, kirkon kohtalo - senkin
1808 - 1809 sota tuhosi. Kolmas
kirkko, samoin puusta, rakennettiin
Varikselan kylään ja valmistui 1823.
Piirustukset oli laatinut C. Bassi ja
rakennuttajana toimi Matti Salo-
nen. Tämänkin kirkon tuhosi tuli-
palo 1918 Raudussa käytyjen tais-
telujen aikana ja seuraamuksena.
Teoksessaan “Poimisin heliät hie-
kat” Anu Kaipainen nostaa rau-
tulaisen pääsiäisperinteen “liekun”
heilahdusliikkeen Larin Parasken
kautta kuvaksi ihmisen syvistä ja
huimaavan suurista kokemuksista
vaiheissaan:

“Kuka tiesi ja tunsi, kuka edes jo-
tenkinkaan tajusi mitä kaikkea tä-
hän oli tarvittu. Ja mitä kaikkea täs-
sä välissä oli eletty. Liekku keinahti
kerran silloin autuaana pääsiäisilta-
na ylös, hän näki tähtitaivaan, kuun
ja Otavan, kosketti kirskahtaen nii-
tä sen huimaavan hetken, ja kun
keinu sitten tuli alakautta tänne, niin
vatsanpohja velloi. Mitkä syvyydet
olivatkaan jääneet hänen alleen,
mitkä yksinäisyyden rotkot ja kui-
lut, mikä pohjaton muta, hetkuva
suo, hetteikkö tuhansien metrien
syvyyteen. Ja nyt oltiin taas tähti-
tarhoissa. Kristallikruunut sädehti-
vät tuhansien otavaisten ja muiden
taivaan koristeiden valoa.” (s. 186).

Kevätterveisin rautulaisille ja
erityisesti Hännikäisen veljeksille
lapsuuden pääsiäisliekun pystyttä-

jille Mustilanmäellä:
Simo O. Salo

Raudun kirkko valmistui 80 vuotta sitten

Piirros: Robert Gunst
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Rautulaisten yrittäjien sarja
jatkuu. Arja Vähämäen haasta-
teltavana oli nyt rakennusalan
yrittäjä Tuomo Damski.

“Rautu on kannaksen kaunein
maa”, sanoo runossaan Eino Lei-
no.

- Se on lempeä, jatkaa Tuomo
Damski tammikuisena pakkaspäi-
vänä, kun mittarilukema oli -30 as-
tetta.

- Tiedän juureni, hän sanoo rau-
hallisena ja pohtii karjalaista positii-
visuuttaan.

100 prosenttisesti
rautulainen

Tuomo Damskin juuret ovat sa-
taprosenttisesti Raudussa, kun äiti,
runoilija Elin Damski, omaa sukua
Suvimaa, on kotoisin Sunikkalasta
ja isä Kaino Damski on kotoisin
Mäkrältä.

- Perheessämme on seitsemän
poikaa ja joka veljeksellä neljä sis-
koa, naureskelee Tommi.

- Olemme suurperhe, jossa kaik-
ki ovat elossa, hän jatkaa.

Tuomo Kalevi Damski, Tommi,
syntyi Joroisissa. Suku tuli Joroisiin
ja isänisä sai tilan Joroisten Pasalas-
ta.

- Siellä peräkammarissa olen päi-
vänvalon nähnyt 4. heinäkuuta 1950.
Olin vuoden vanha, kun isä ja äiti
muuttivat Toivakan pitäjään Ilmo-
pohjaan vuokratilalle. Vuonna 1957
muutettiin Rutalahteen. Varhaislap-
suuteni vietin Keski-Suomessa. Isä
alkoi haluta takaisin ja vuonna 1960
muutettiin takaisin entisen kotipai-
kan lähelle.

- Vuonna 1968 tulin Mikkeliin.
Ensin muutin mummolaan asu-
maan. Setä Tenho oli kirvesmies

ja hän otti nuoren, 18-vuotiaan, po-
jan kaveriksi. Suoritin asepalveluk-
sen Mikkelissä. Siitä sitten ura lähti
liikkeelle. Vuonna 1972 löysin avio-
kumppanin, joroislaisen Hertta-
Maija Pöyhösen. Meillä on kaksi
lasta: tyttö ja poika.

Elämä on
opettanut

Tuomo Damski kävi kansakoulun
ja kaksivuotisen ammattikoulun
Pieksämäellä.

- Minulla oli polte päästä raken-
nuksille töihin. Suvussa on raken-
nusmiehiä ja seppiä. Isä oli seppä,
kirvesmies, maanviljelijä ja isänisä
oli seppä. Isoisällä oli Raudussa
kaksi pajaa.

Työnantajiani ovat olleet O.J.
Korhonen ja Potinkara, jossa olin
mittakirvesmiehenä. Alkuaikoina oli
Mikkelin vanhan poliisitalon sanee-
raus rakennusliike Eero Keräsel-

lä. Sen jälkeen olin töissä Toivo
Loposella, joka oli rautulainen ra-
kennusurakoitsija.

- Parasta yrittämisessä on oma
vapaus. Yrittäjän ihanuus on sitä,
että saa tehdä töitä silloin kun halu-
aa ja joutuu tekemään silloinkin, kun
ei halua. Jonkinlainen hulluus mie-
heen on iskenyt, että jaksaa tehdä,
hän pohtii.

Sen käs syvimmällä,
kenen lehmä ojassa

- En ole valkokaulustoimitusjoh-
taja. Ajauduin yrityspuolelle lama-
aikana. Töitä pääsi itse etsimään eri
tavalla ja alkuaikoina olin yksin. Olin
yrittäjä ja kirvesmies työmaan koos-
ta riippuen.

- Isä sanoi, että “sen käs syvim-
mällä, kenen lehmä ojassa”. On
vaatinut sen, että käsi on syvällä,
jotta leipää on perheelle riittänyt.
Töitä ei ole voinut valkata.

Rautulaiset yrittäjät Mikkelissä

TD-rakennus, yrittäjä Tuomo Damski

Kuuntelen musiikkia, luen, olen jukuri-fani, sanoo yrittäjä Tuomo
Damski.

Kuva: Arja Vähämäki
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- Täytyy uskaltaa luottaa ihmisiin!
Parhaimmat projektit ovat herras-
miessopimuksia. En ole koskaan
mainostanut, mutta esimerkiksi yrit-
täjäpuolella voisin tuoda itseäni esiin,
hän jatkaa mietiskellen.

Perhe ja vapaa-aika
tärkeää

- Perhe ja oma vapaa-aika on
minulle tärkeää! Kutsuja on sadel-
lut moneen suuntaan, mutta täytyy
osata irrottautua työstä.

- Tällä hetkellä asumme vaimon
kanssa kahdestaan Mikkelissä Ras-
taankadulla rakentamassani talossa.
Harrastuksena on matkailu. Olen
syksy- ja talvi-ihminen ja lapinkuu-
me on iskenyt minuun totaalisesti.
Se iski myös vaimooni ja parhaat
reissut tehdään yhdessä.

- Parasta Lapissa on luonnon kau-
neus ja hiljaisuus. Se on nautinto
metsän keskellä. Penkkiurheilukin
on jäänyt taka-alalle.

- Äkäslompolo on tullut rakkaak-
si paikaksi. Siellä käynnit alkoivat
80-luvulla. Mistään muualta ei saa-
tu huonetta, mutta Äkäslompolossa
oli tilaa. Ilmojen puolesta oli huono
viikko, mutta Yllästunturi näkyi. Sin-
ne halusin uudestaan.

- Kännykkä on matkoilla hiljaise-
na, mutta kerran kaverilta meni jal-
ka poikki ja piti soittaa apua.
Handsfree-laitetta minulla ei ole.
Muutenhan joutuisin tekemään töi-
tä kaksin käsin, Tuomo Damski pe-
rustelee.

Äidin kotitalo
tallessa

- Ensimmäinen matka Rautuun
tehtiin vuokra-autolla ja äiti oli mat-
kaoppaana. Hän muisti kaikki pai-
kat. Mukana oli neljä velipoikaa ja
kaksi siskoa.

- Kierrettiin kolme päivää Karja-
lan kannaksella: Sunikkala, Mäkrä,
Laatokka äidin ja isän kotiseuduil-

la. Äidin vanha kotitalo Sunikkalas-
sa on pystyssä. Tuntui siltä, kuin olisi
mennyt kotiin, kun kävin eka ker-
taa Raudussa. Luonto siellä on
upea! Se oli mieleenpainuva mat-
ka. Sen jälkeen olen ollut Markku
Paksun reissuilla ja yötä Kivinie-
messä.

- Pari vuotta sitten tein omatoimi-
matkan Petroskoihin, Valamon luos-
tarisaareen ja Sortavalaan. Se Kar-

jalan alue on hahmottunut, mikä on
menetetty.

- Matkat Karjalaan ovat tehneet
minuun suuren vaikutuksen. Karja-
la on isänmaa. Juureni ovat siellä,
Raudussa. Ikäni olen saanut kuulla,
mistä olen tullut. Historia kiinnos-
taa ja kaikki, mikä on elettyä!

- Äitini on tehnyt paljon runoja ja
pitänyt lausuntatilaisuuksia. Hän on
myös kirjoittanut lapsille. Hänen

Äidin kotitalo Sunikkalassa on edelleen paikoillaan.
Kuva: Tuomo Damskin albumi

Kuva: Tuomo Damskin albumi

Damskin veljekset vas. Heimo, Jouko, Hannu, Tuomo ja Toivo. Sei-
somme isän kotitalon paikalla Mäkrällä viime vuosituhannella.
Kaksi nuorinta veljestä puuttuu.
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runojaan on julkaistu lehdissä ja
Rautulaisten kirjassa. Äiti on 85-
vuotias ja ajaa lasten kauhuksi pyö-
rällä ympäri vuoden. Luen itsekin
paljon ja kuuntelen musiikkia, Tuo-
mo Damski jatkaa.

Esikuvana
suomalainen mies

- Esikuvani on suomalainen mies.
Meillä on täällä niin hyvä olla! Ha-
tunnosto suomalaisten miesten työl-
le.

- Olen antanut ohjeita nuorille työ-
miehille, että “näihin ei saa vara-
osia”, kertoo Tuomo ja heiluttelee
sormiaan.

- Kun olin varoittanut poikia, niin
sahasin seuraavana päivänä oman
peukalon. Tämä tapaturma sattui
vuonna 2004. Sitä rutinoituu työn
kanssa.

2006 omat
toimitilat

- Suunnitelmissa on vuonna 2006
omien toimitilojen rakentaminen
Mikkeliin. Se on tulevan kesän suu-
rin projekti. Ajattelen tulevaisuutta,
kun ikää on jo 56 vuotta. Jatkossa
en tee työtä enää joka päivä. Paras
eläke on oma työ.

- Minua kiehtovat puusta toteu-
tettavat projektit. Siinä on haastet-
ta. Nautin työnteosta ja käden jäl-
jestä. Tosin paperityöt ovat tervan-
juontia, mutta ne ovat myös pakolli-
sia töitä.

- Minulla on ammattitaitoinen työ-
voima, mutta työvoiman saanti on
vaikeaa. Nuoria ei kiinnosta tällai-
nen ala. Olisi paljon isoja projekte-
ja, joille on joutunut sanomaan EI.

Voimaa jokapäiväisestä
elämästä

- Hartain toiveeni on pysyä ter-
veenä. Jos ei terveyttä ole, niin ei

voi tehdä työtä. Toivon, että pää-
sen terveenä eläkkeelle. Vaimo on
töissä ruokatalouspuolella. Hän te-
kee meillä kodin. Minä olen luonut
puitteet. Lama-aikaa en enää toi-
voisi. Vaimolle sanoin, että ilman
kolhuja selvittiin, kun rakennusalal-
la mentiin syvällä.

- Saan voimaa jokapäiväisestä elä-
mästä ja optimistisen luonteen äidil-
tä. Pienet asiat, kaunis iltarusko
antavat myös voimaa. Pitää vain
unohtaa ikävät asiat. En kurota kuu-
ta taivaalta. Jos en ole jotain saa-
vuttanut, se ei ole minulle tarpeel-
lista, Tuomo pohtii.

Tirripaistia ei
voita mikään

- Voisin sanoa, että lempiruokaa-
ni ja -juomani ovat suomalaisen mie-
hen epäterveelliset ruuat ja – tirri-
paisti. Sitä ei voita mikään. Myös
kalaruuat, muikku erityisesti ja juo-
mana maito ja vesi. Ruisleipiä otan
matkalle mukaan.

- Kokkailen varsinkin mökillä ja
nautin ruuanlaitosta. Se on minulle

nautinto. Jälkien siivoaminen on
asia erikseen, hän naurahtaa.

- Karjalaisia ruokia on syöty. Se
on nautinto! hän jatkaa tuumailua.

- Vaimo tekee perunakakkaroita.
Tyttökin on jo perinyt sen taidon ja
he tekevät niitä porukalla.

Paras kiitos
työstä

- Elämän kohokohtia on ollut lap-
sien syntymät. Kun tyttö syntyi,
poika oli viety hoitoon. Olin Lähe-
mäellä ja poika meni tarhaan. Juok-
sin kertomaan pojalle, että nelikiloi-
nen tyttö syntyi, sisko. Poika ihmet-
teli: “Vai syntyi neljä tyttöä. Kyllä
me pärjätään!” Piti korjata, että yksi
tyttö, joka on neljäkiloinen.

- Elämänohjeeni ja mottoni voisi
olla, että elämä on otettava tosis-
saan, muttei liian vakavasti! Täytyy
toki suunnitella päivä kerrallaan ja
huomisella on huomisen murheet.

- Paras kiitos työstä: reklamaatio-
lista on tyhjä!, sanoo Tuomo Dams-
ki.

Arja Vähämäki

 Tuomo Damskin yksi iso projekti oli Pusankulman kiinteistöjen sa-
neeraaminen.

Kuva: Arja Vähämäki
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Kesällä 2005 Kiviniemessä teh-
tyjen yhteisten päätösten pohjalta
ovat allekirjoittaneet valmistelleet
Pietiäisen Sukuseuran perustamis-
ta seuraavasti:

Pietiäisen Sukuseura ry

Sukuseuran perustamiskokous pi-
detään Lahdessa 20. toukokuuta klo
11 Lahden NMKY:n juhlahuoneis-
tossa, Vapaudenkatu 8.

Julkinen kutsu tähän perustamis-
kokoukseen julkaistaan Rautulais-
ten lehdessä 2/2006 sekä Karjala -
lehdessä. Lisäksi toivomme kaikki-
en välittävän tätä viestiä “suusta
suuhun” -menetelmällä sekä kaikin

mahdollisin viestinnän keinoin. Tär-
keintä olisi, että mahdollisimman
moni Pietiäisen sukuun kuuluva saisi
jotain kautta tiedon tästä sukuseu-
ran perustamiskokouksesta ja voisi
olla alusta asti mukana seuran toi-
minnassa.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, jo-
ten varatkaa muutama lantti tähän
herkutteluun (näillä lanteilla kustan-
namme kokouspaikan vuokran).

Ilmoittautumiset allekirjoittaneille
mahdollisimman pian, kuitenkin 5.
toukokuuta mennessä!

Sukurakasta kevättä kaikille, Ter-
vetuloa - Lahdessa tavataan!

Pietiäisen suku: Rautu 1939 – EU 2006

Pietiäisen sukuun kuuluvat!
Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46
50180 Mikkeli
puh. 0400 250 289
ilkka.pietiainen@dnainternet.net

Leena Pietiäinen
Leenankuja 3 A 15
02230 Espoo
puh. 09 8034937
leenapietiainen@suomi24.fi

Mikko Pietiäinen
Somerotie 15
80230 Joensuu
puh. 0500 986 246
mikko.pietiainen@elisanet.fi

Pitäjäseura jatkaa entisellä kokoonpanolla
Rautulaisten pitäjäseuran vuosi-

kokouksessa 24. maaliskuuta seu-
ran johto pysyi entisenä. Puheen-
johtajana jatkaa Markku Paksu ja
varapuheenjohtajana Kauko Olk-
konen. Erovuorossa olleet hallituk-
sen jäsenet Ulla Loponen, Liisa
Rouhiainen ja Raili Ilvonen va-
littiin hallitukseen uudelleen. Muut
hallituksen jäsenet ovat Armas
Komi, Ilona Kopakkala, Matti
Koppanen, Arto Kurittu,  Pentti
Lemmetty ja Tuomas Rastas.

Rautulaisten pitäjäseuran työva-
liokuntaan valittiin Markku Paksu,
Mauri Maisonen, Pekka Intke,
Liisa Rouhiainen ja Matti Lopo-
nen. Julkaisutoimikunta pysyy en-
tisenä.

Pitäjäseuran tämän vuoden toi-
mintaan kuuluu muistomerkkitalkoi-
den jatkaminen Raudussa.

Palkealan kirkkomaan kiviaidan
teko on vielä  kesken. Sitä  jatke-
taan ja aluskasvillisuutta käydään

leikkaamassa raivatuilta muisto-
merkkialueilta.

Matkoja Rautuun tehdään edellis-
vuosien malliin. Tulevana kesänä
kotiseutumatkoille on menossa vä-
keä ainakin kymmenen linja-auto-
lastillista.

Kesän juhlista tärkeimmät ovat
Rautulaisten Pitäjäjuhlat heinäkuun
alussa Pieksämäellä sekä Karjalai-
set kesäjuhlat Haminassa viikkoa
ennen juhannusta.

Seija Lipsanen

Pitäjäseuran hallituksen väkeä ryhmäpotretissa vuosikokouksen jälkeen:
Markku Paksu, Raili Ilvonen, Liisa Rouhiainen, Armas Komi, Ilona Ko-
pakkala, Matti Koppanen, Arto Kurittu ja Pentti Lemmetty. Kuvasta puut-
tuvat Kauko Olkkonen, Ulla Loponen ja Tuomas Rastas.

Kuva: Seija Lipsanen
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Rovasti Simo 0. Salon puhe
Tikatsun hautausmaalla sanka-
rivainajien muistomerkin vihki-
mistilaisuudessa kihujuhlien
yhteydessä 13. elokuuta 2005
Raudussa.

Aikoinaan rakennettiin Kannak-
selle puolustuslinjaa vapaaehtoisin
voimin. Kun sitten pitäjän miehet
olivat saaneet oman osuutensa val-
miiksi, lausui joku heistä tovereil-
leen, linnoittajille: “Nyt me kaiver-
ramme tähän viimeiseen kivipaa-
teen omistuksen ennen kuin läh-
demme. Hakataan viestiksi tämä:
Vuonna 1939 pystyttivät miehet täs-
tä pitäjästä tämän varustuksen vai-

Raudun sankarivainajien muisto
nolaisen vihasta.”

Joku toinen sanoi siihen hiljaises-
ti: “Ei niin vaan rakkaudesta tähän
maahan.”

Niin tehtiin.
Sama linja on pidetty.
Rakastamme tätä seutua. Kunni-

oitamme sen puolustajia. Uskolli-
simmat tekivät sen kaikkensa anta-
en, viimeiseen asti.

Siitä kertovat nämä valkoiset ris-
tit, siitä muistokivi, jonka tänään
kotiseudun juhlassa 2005 vihimme
Raudun sankarivainajien muistolle
1939 – 1944.

Entiset rautulaiset vaalivat tätä
yhteistoimin nykyisten asukkaiden
kanssa myös tulevia sukupolvia aja-

Kenraali Kari Hietasen puhe
Tikatsun hautausmaalla sanka-
rivainajien muistomerkin vihki-
mistilaisuudessa.

Seisomme hiljentyneinä ja nöyri-
nä syvimpien suomalaisten arvojen
ääressä.

Käsittämätön on ollut ahdistuksen
ja surun kuorma, ehtymätön kyynel-
ten virta ja läheisten kaipaus, jotka
näiden nuorten miesten hautakum-
muilta ovat kantautuneet vuosien

saatossa yli koko Suomen. Heitä
ovat ikävöineet isät, äidit, puolisot,
siskot, veljet, ystävät loputtomassa
kaipauksessaan.

He elivät keskellä ihaninta nuo-
ruuttaan näillä samoilla lehtevillä
Karjalan kunnailla, joilla me nyt as-
tumme. Kun kävi käsky astua puo-
lustamaan rakasta kotiseutua, sen
sinisiä järviä, vihertäviä korpia, aa-
vatonta meren ja Laatokan ulappaa,
sekä lujalla työllä kaskettuja ja rai-
vattuja laitumia. Kaikkea sitä min-

tellen.
Tähän kehottaa ja rohkaisee mei-

tä aikalaistodistajan sana isän-
maamme kohtalonvuosilta:

Vihaa me emme tunteneet, me
rakastimme vain,

siks tänään vaellamme me
maassa vainajain.

Äitien laulun tähden, neitojen
lempeäin

ja kotilieden tähden marssim-
me surmaa päin.

Järvien,metsäin tähden ja vil-
japeltojen

ja kylän kirkon tähden kuolim-
me taistellen.

Kaaduimme isiemme muistaen
kunniaa,

siks meille siunaukses suo, Suo-
mi, synnyinmaa.

P. Mustapää
Säkeiden taustana ovat sanat Jo-

hanneksen evankeliumista: “Sen
suurempaa rakkautta ei ole kuin sil-
lä, joka antaa henkensä ystäviensä
edestä.

Olkoon tämä muistomerkki vihit-
ty kotiseutunsa multiin kätkettyjen
sankarivainajien muistolle ja rauhoi-
tettu leposijaksi suureen ylösnou-
semuksen aamuun kristillisen us-
komme ja sen valoisan toivon mu-
kaan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen. Aamen.

kä tiesi omaksi, missä oli varttunut
lapsesta nuorukaiseksi, mieheksi.
Sitä mitä rakasti rajattomasti.

Nuorukaisen oli vartuttava het-
kessä mieheksi. Aura oli jätettävä
pientareelle, tartuttava kivääriin, sillä
isänmaa kutsui häntä. Arkinen aher-
rus muuttui velvollisuudeksi, sillä
kansa turvasi häneen.

Oli ryhdyttävä taistelemaan rau-
han puolesta, jotta voi jättää sen tu-
leville polville perinnöksi.

Valtaosa rautulaisista joutui kas-

Rovasti Simo O. Salo vihki Tikatsun hatausmaalla sankarivainajien
muistomerkin.
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vokkain kuoleman kanssa kotimaa-
kunnassaan, jotkut omassa pihapii-
rissään. He kohtasivat sodan kau-
hut sen ensi päivistä alkaen uuvut-
tavassa torjuntataistelussa, rajussa
vastahyökkäyksessä Summassa,
Taipaleenjoella, Vuosalmessa ja
monissa muissa taistelupaikoissa.
Näistä nimistä tuli kunniakkaita, tut-
tuja, mutta samalla pelottavia.

Sota ja sen raakuus polttivat asu-
mukset. Sen kauhut tunkeutuivat
jokaisen karjalaisen kotiin. Vuodet
vierivät, taistelut jatkuivat, taistelu-
paikkojen nimet muuttuivat.

Suomen kansan olemassaolo rat-
kaistiin toisen maailmansodan vaa-
tivimmissa ja suurimmissa taisteluis-
sa Karjalan kannaksella kesällä
1944. Niissäkin puna-armeija torjut-
tiin. He taistelivat oikean puolesta
vääryyttä vastaan. He turvasivat
meille vapaan isänmaan ja onnelli-
sen elämän. Sinulle, minulle ja meille
kaikille.

Tuntuu vaikealta ymmärtää että
osa niistä parhaista miehistä lepää
vapauden hintana tässä sankarihau-
tausmaan povessa, vielä kotimaan
nykyisen rajan ulkopuolella. Mutta
se on niin, että ihmisen syvintä ar-
voa ei pysty mittaamaan hyvinä ai-
koina.

Kenraali Kari Hietanen puhui Tikatsun hautausmaalla.

Luin teoksen A. P. Dmitriev, A. I.
Lihoi: Priozerskaja zemlja; istorija i
kultura. Teos on painettu Pietarissa
vuonna 2004.

Teoksessa oli artikkeli Käkisalmen
hautausmaista. Käänsin artikkelin
Suomeksi. Siinä kerrottiin:

“Heti, Suomen sodan (Talvisodan)
jälkeen alkoi asteittainen luterilais-
ten (nykyään kaupungin vanha hau-
tausmaa) ja ortodoksien (sijaitsee
Kaikkein Pyhimmän eli Andreaksen
kirkon ympärillä) hautausmaitten
hävittäminen.

Monet haudat kuuluivat rikkaille
käkisalmelaisille kauppiaille. Haudat
oli koristeltu suurenmoisilla graniit-
ti-, ja marmorihautakivillä. Sitten
(silminnäkijöiden todistuksen mu-
kaan alkaen vuodesta 1949) hauta-
usmaille alkoi öisin saapua sotilas-
autokolonnia. Niistä hyppäsi sotilaita,
rautakankien avulla he väänsivät

hautakivet irti, kuormasivat ne au-
ton lavalle ja lähtivät pois.

Mihin meni tämä kuolleitten ko-
risteltu graniitti? Puhuttiin, että sitä
käytettiin Leningradin rantakatujen
vahvistamiseen, uusien metroase-
mien rakentamiseen ja joidenkin
merkittävien henkilöitten datsojen
rakentamiseen.

Ensimmäiseksi tuhottiin luterilais-
ten hautausmaa, se kirjaimellisesti
tasoitettiin ja edellisten sodan ruu-
misarkkujen päälle ja laskettiin vuo-
sina 1940 - 1980 uusia vainajia.
Tällöin hautausmaalla alkoivat. rie-
hua ryöstäjät ja huligaanit. Kaivet-
tiin auki isännättömiä hautoja. He
keräsivät haudatuilta kaiken mah-
dollisen: vaatteet, kaularistit, ham-
paiden metallikruunut ja niin edel-
leen.

Vuodesta 1968 lähtien Kaikkein
pyhimmän kirkon hautausmaalla

kiellettiin hautaaminen ja vuonna
1976 kaupungin toimeenpanokomi-
tea teki päätöksen kaikkien hauto-
jen hävittämisestä tai vainajien siir-
tämisestä sieltä.

Ehdotettiin rakennettavaksi kau-
pungin puisto penkkeineen, roska-
koreineen ja hiekkakäytävineen. Oli
myös toinen projekti: sijoittaa hau-
tausmaan alueelle erään leningra-
dilaisen tehtaan haaraosasto. Sitten
puskutraktorit kyntivät ortodoksisen,
ikivanhan kirkkotarhan maan”.

Alvar Loponen
Turku

Artikkeli on julkaistu Karjala-
lehdessä 12.1.2006. Se auttaa
lukijoita hahmottamaan, miten
myös Tikatsun ja Palkealan hau-
tausmaitten hävittäminen tapah-
tui.

Käkisalmen vanhojen hautausmaiden kohtalo

Tänään teemme kunniaa tässä
sankarihautausmaassa lepääville
nöyrin ja kiitollisen mielin. He tur-
vasivat kansamme olemassaolon ja
antoivat esimerkin meille siitä mikä
on vapaa isänmaa, miten isänmaa-
ta puolustetaan.
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 Se oli saapunut Kannaksen raja-
kylään niin kuin ennenkin. Vuosia
sitten. Suvi sisälsi odotusta ja pal-
jon enemmän toivoa.

  Suvi oli tullut. Oras vihersi ja.
multa tuoksui väkeväsi. Pääskyset
rakensivat kiireellä pesiään. Niitä oli
monta pääskysparia koulurakennus-
ta kiertämässä.Toiset korjailivat
vanhoja pesiä mutta, yksi teki aivan
uutta.

- Niin kuin mekin, sanoi eräs isois-
ta koululaisista.

- Me toiset korjailemme vanhoja
tupiamme, toiset rakennamme aivan
uusia.

- Aivan niin, sanoin.
- Mekin olemme yhtä innostunei-

ta ja toivorikkaita. Meistäkin on niin
sanomattoman hauskaa korjata van-
hoja asuntojamme, joissa vieras lie
asunut.

- Mutta katsokaa, sanoi pikkukou-
lulainen, tuo pääskyspari ei taida
saada kotiaan valmiiksi milloinkaan.
Savi, minkä kantavat, putoaa ja
murskaantuu pois.

Kaikki kääntyivät katsomaan sitä.
Pesä oli tekeillä juuri portaitten ylä-
puolelle, eteisen päätyyn .Savipala,
minkä pääskynen kiinnitti seinälau-
taan, putosi portaille.

- Se on huonoa muuraussavea, sa-
noi arvostelevasti muuan katsojis-
ta.

- Nehän kantavat sitä sieltä mis-
sä seisoo sotilaitten kenttäkeittiö,
huudahti toinen.

- Siltipä se onkin huonoa muuraus-
savea, totesin minäkin.

Pikkukoululaiset kiirehtivät pallo-
peliinsä. Mutta itse katselin yhä
pääskysten rakennuspuuhaa. Tur-
haa oli työ.

Oliko se työ kotiinsa palanneiden-
kin, jotka myös ahersivat kotejaan,
turhaan.

Etelästä kuului jylinää. Se toi mie-

leen epävarmuutta, joka sumensi
uskoa, jolla tehtiin työtä.

Mutta sitten kirkastui mieli taas.
Onhan tuo jylissyt jo kauan. Jylis-
köön siellä. Täällä tehtiin uutta Kar-
jalaa!

Lämmin auringonpaiste lankesi
rajakylän ylle. Päivät olivat heltei-
siä kuin heinäkuiset päivät. Sotilaat
kävelivät ilman paitaa. Pikkukoulu-
laiset juoksivat paljain jaloin ja avo-
päin. Heillä oli käsissään rajaojan
varrelta poimimiaan rentukoita.

- Orvokitkin kukkivat, sanoi pik-
kutyttö ojentaessaan minulle, opet-
tajalleen pelto-orvokkikimpun.

- Meidän niityllä on niitä paljon ja
kulleroita, niitä, joilla on kukka kuin
kullankeltainen pieni omena, selitti
toinen hymyillen.

Näin suven loistavan lasten silmis-
tä. Ei missään suvi ollutkaan kau-
niimpi, kuin kotona Kannaksella.
Siinä oli mukana etelämaitten kuk-
kaloistoa. Se kulki yli kylien kylvä-
en värejä ja elämää.

Samana päivänä, joilloin puhuttiin
lasten kanssa kesän kukista, kuljin
rajaojan yli. Siellä näin jotakin eri-
koisen kaunista. Sotilaat olivat teh-
neet parakkinsa eteen kukkapenkin
ja siinä nuokkui kangasvuokkoja.

He olivat, varovin käsin, irrottaneet
ne jostakin metsän kätköistä ja is-
tuttaneet ne siihen.

Ne olivat ihmeellisiä kasveja heis-
tä. Moni ei ollut milloinkaan niitä
nähnyt. Siinä he seisoivat kukka-
maansa ympärillä. Taistelussa ka-
raistuneet suomalaiset sotilaat ja
hyväilivät katseillaan kangasvuok-
kojen vaalean sinipunervia teräleh-
tiä. Niistäkö tulisi tänä suvena hei-
dän rakkautensa kohteita!

Eräinä päivinä satoi hiukan. Sil-
loin hain tomaatin taimia ja istutin
ne akkunan alle riviin. Ne olivat suu-
ria ja vahvoja. Niiden punaiset he-
delmät tulisivat kauniisti piirtymään
koulutalon valkeaa seinää vasten.

 Ylihuomenna olisi tutkinto ja sit-
ten koululaiset pääsisivät kesälomal-
le. Mutta aamulla varhain alkoi etelä
taas jylistä. Kovemmin kuin tavalli-
sesti. Ja sieltä alkoi lentää suurissa
parvissa kuolemaa kantavia teräs-
lintuja. Jotkut linnut jäivät kaarta-
maan kylää ja niistä lähti silloin täl-
löin nopea punainen suihku.

Hyökkäys alkaa

Kylän asukkaat katselivat häm-
mästyneinä taivaalle .Tämä oli toista

Suvi, joka tuli eikä tullutkaan
Toinen lähtö Karjalasta 1944

Ahti Hänninen
Suvenmäen koulu on edelleen pystyssä, mutta pahasti ränsistynyt.
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kuin tähän asti. Jylinässäkin oli toi-
nen kaiku ja miksi heidän rauhalli-
sia kotejaan lakaisi konekiväärituli?

 Kalpenin.
Pienet oppilaat tulivat pelästynein

silmin. Monet tulivat myöhään. Tu-
livat kuitenkin. Joku oli monta ker-
taa koulumatkallaan heittäytynyt
maahan punaisen suihkun nähdes-
sään. Sinä aamuna laulettiin: ”Sun
kätes Herra voimakkaan...”

Ikkunalasit helisivät. Kurkistin
vähän väliä akkunasta. Koneet len-
sivät yli suurella jylinällä. Kun kuu-
lui nopea ääni ta-ta-taa, juostiin kii-
reesti kamariini, suuren muurin suo-
jaan.

En olisi  mielelläni laskenut väli-
tunnille, mutta luvattiinhan olla pen-
saitten suojassa, eikä pelata neljää
maalia.

Sieltä katseltiin taivaalle pelokkain
sydämin. Ei muistettu kulleroitten
keltaista loistoa eikä rentukoita ojan
reunalla. Aavisteltiin jotakin hyvin
ikävää.

Se koulupäivä oli tavallista lyhy-
empi. Kuin jostakin vastuusta va-
pautuneena katselin pienten oppilas-
ten jälkeen, jotka juoksivat kylän ku-
jasia kotiinsa. Jotakin oli tulossa.
Ehkä - ehkä - uusi lähtökin.

Tutkintoon jäi vain yksi tulematta,
pikku poika, jota ei kukaan joutanut
tuomaan ja joka ei uskaltanut tulla
yksin. Toiset olivat pyhäpuvuissaan.
Pikku Kalevin merimiespuvun na-
pit kiilsivät kuin kulta.

Mieleeni tuli miten Kalevi kerran,
kun etelä jylisi kovemmin ja akku-
nat helähteli, oli katsonut vihostaan
ylös ja sanonut.

 - Miu issäin ei uokkaa nyt sovass.
 - Miten niin?
- Hää ko on toipumislomal. Nyt

hää on äijin luona Ensos ja tullee
huomen tän, miun ja mummon luo!

 Ja suuret silmät olivat loistaneet.
Tänään  ne silmät olivat totiset. Kat-
soin niihin ja sanoin.

 - Kalevi - nyt sinunkin isäsi on
sodassa!

 - Niin, vastasi Kalevi hiljaa.

Sen tutkintopäivän muistan opet-
tajana ikuisesti. Joka puolella jylisi
ja viholliskoneet lensivät yli taval-
lista kiivaammin, mutta katsoin rau-
hallisena pienokaisiin. Nyt ei saa-
nut pelätä kukaan. Sitten vasta tut-
kinnon jälkeen.

Ta-ta-ta-taa!, kuului ulkoa ja si-
sällä luin samaa rukousta kuin joka
päivä ennenkin koulun loputtua:.

- Herra siunaa meitä ja varjele
meitä...

 Kyyneleisin silmin katselin lasten
jälkeen. Suvi oli tullut. Mutta kes-
täisikö se? - Tuskin.

Lähtökäsky tulee

Iltahämärässä tuli lähtökäsky ky-
lään. Sitä oli jo aavisteltu kaksi päi-
vää. Sittenkin sydäntä vihlaisi kipe-
ään.

Pakkasin koulutalossa tavaroita-
ni. Omat pienet tyttöni nukkuivat,
takit yllään ja kengät jalassa, pie-
nessä vartiotuvassa sotilasmantte-
lien sisällä. Ja taloissa ympäri kylää
näkivät levottomia unia pikku oppi-
laani. Heidän vanhempansa kääri-
vät, myös tavaroitaan kokoon hiljai-
sina ja masentuneina.

Yö oli langennut Kannaksen ra-
jakylän ylle.

Seuraava päivä toi taistelun jymi-
nän yhä lähemmäs. Oli aika lähteä.

 Karja kulki hiljalleen kuin allapäin
tuttua kujasta isolle valtatielle ja sii-
tä edelleen tuntemattomaan päin.
Lapset istuivat rattailla tavaralaati-
koiden välissä ja katselivat loittone-
vaa, kylää, koulupihaa ja leikkipaik-
kojaan oudoin mielin.

Jotkut heistä muistivat edellisen
lähdön. Pakoon! Maanpakoon!
Evakoiksi taas. Vieraille veräjille,
oudoille oville kolkuttamaan.

Joku vanhus itki hiljaa rattailla is-
tuessaan. Kaksi lähtöä hän oli –
eläisikö toista paluuta enää.

Olin minäkin lähtövalmis. Katsoin
pientä luokkahuonetta. Siellä olivat
pulpetit, rivissä tyhjinä. Sinne jää-
vät. Tuossa oli koulukaappi täynnä

kirjoja ja koulutarpeita. Sinne jää-
vät nekin. Ei kellään ole aikaa kor-
jata niitä.

Hevoset odottivat pihamaalla.
Lapset kiipesivät malttamattomina
kärryille. Suljin oven hitaasti. Kat-
sahdin ylös päätyyn, sinne mihin
pääskyset aloittivat silloin pesänte-
on. Kesken oli jäänyt. Jonnekin
muualle oli pääskyspari siirtynyt.

Silmäilin yli kylän. Ajattelin, että
niin me olemme kuin pääskyset, joil-
ta pesänteko jäi kesken. Sitten kii-
pesin minäkin kärryille. Vartiosoti-
las pihamaalla kohotti kätensä hy-
västiksi. Hän koetti hymyillä.

Suvi oli tullut, mutta mennyt tultu-
aan. Palaisiko milloinkaan?

Laina Mörsky os. Salmela

Laina Mörsky kirjattiin Suvenmä
elle opettajaksi:
väliaikaiseksi 1.8.1924
koevuosiksi     1.8.1925 - 3.7.1928
vakinaiseksi     1.8.1928 - 3. 7.1940
sotaa pakoon syksyllä 1939
viransijaisena Pihtiputaalla ja
                     Kajaanissa  l..4.1940
                     - 31.8.1943
Suvenmäelle,    vakinaiseksi 1.9.1943
sotaa pakoon kesällä 1944.

Sijaisena Pieksämäellä (E. Niska-
mäellä), Kangasniemellä (Hokka),
vakinaiseksi Asikkalaan (Vähälä-
Äiniö) v. -1945, mistä eläkevuosik-
si muutto Lahteen, ja lopulta lasten-
sa luokse Ruotsiin.

Äitinsä tekemän
kirjoituksen lähetti

Ulla Unrath Saksasta

Kangasvuokkoja.
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Välirauhan solmimisen jälkeen
maallamme oli ulkopoliittisesti ääri-
mäisen vähän liikkumatilaa. Tärkein
diplomaattinen kosketus meillä oli ja
tuli olemaan Neuvostoliittoon. Tämä
oli hyvin yksipuolista Neuvostoliiton
sanelemaa politiikkaa. Se rajoitti
meidän suhteita myös muihin voit-
tajavaltioihin. Esimerkiksi Englanti
ei puuttunut Neuvostoliiton politiik-
kaan maatamme kohtaan.

Jonkunlaista tukea saimme Yh-
dysvalloilta, joka katkaisi diplomaat-
tiset suhteet maahamme vasta
30.6.1944. Stalin halusi säilyttää
hyvät suhteet Rooseveltiin ja näin
yliarvioi USA:n halua auttaa Suo-
mea.

Ainoa maa johon meillä oli “läm-
pimät “ suhteet oli Ruotsi. Svea-
mamma auttoi meitä poliittisesti
sekä taloudellisesti. Sisäpoliittisesti
oli kysymys siitä, minkälaiseksi muo-
dostuisi kommunistien mukaantulo
uutena puolueena maamme poliitti-
seen kenttään, ja pystytäänkö täs-
sä tilanteessa säilyttämään meillä
parlamentaarinen demokratia?

Taloudellisesti Suomi oli erittäin
tiukoilla. Kysymys oli siitä miten
saadaan raha riittämään sotainvali-
deille, sotaorvoille ja -leskille sekä
siirtoväelle. Apua tarvittiin joka puo-
lelle. Onneksi meillä oli sodanaika-
na ollut asioita järjestämässä kaksi
kansantalouden kannalta tärkeää
henkilöä, presidentti Risto Ryti ja
valtionvarainministeri Väinö Tan-
ner. He toivat Suomen markan suh-
teellisen ostovoimaisena rauhan
palveluun.

Keskeiseksi menoeräksi muodos-
tui valtion budjettiin sotakorvauksi-
en maksaminen. Se oli alkuun 15
prosenttia maamme menoista. Sa-
manaikaisesti oli asutettava siirto-
laiset, korjattava sodan tuhot sekä
huolehdittava sosiaali- ja terveyden-
huoltoon liittyvistä kuluista.

Sodan jälkeen meillä syntyi käsi-
te “jälleenrakennussukupolvi”. Töi-
tä paiskittiin ronskisti, palkat ja hin-
nat kilpailivat keskenään. Säännös-
tely tasasi palkkaeroja. Kommunistit
pyrkivät lakkojen kautta valtaan.
Peruselintarvikkeita alkoi olla riittä-
västi. Korkean elintason hyödykkei-
tä ei ollut saatavilla. Tuonti oli sota-
korvauksiin liittyvää.

Sotakorvauksista etua
metalliteollisuudelle

Neuvostoliiton sotakorvaukset oli
maksettava pääasiallisesti metallite-
ollisuustuotteina. Tämä oli hallituk-
selle ensin kova pettymys, koska
kuviteltiin, että voimme maksaa kor-
vaukset metsäteollisuuden tuotteina
eli paperina, selluna ja puutaloina.

Myöhemmin ilmeni, että tästä oli
meille monenlaista etua. Pystyim-
me muuttamaan sotatarviketeolli-
suuden tuottamaan siviilitarvikkeita,
laajentamaan metalliteollisuutta ja
tarjoamaan kotiutuville sotilaille töi-
tä. Samalla säästyi vientimarkkinoil-
le paperiteollisuustuotteet.

Suomen poliittiset muutokset toi-
vat myös helpotusta sotakorvauk-
siin. Vuoden 1945 eduskuntavaali-
en jälkeen tarkistettiin sotakorvaus-
perusteita Suomen eduksi. Se liittyi
hallituksen vaihtoon, jolloin päämi-
nisteriksi tuli Juho Kusti Paasiki-
vi.

Samana vuonna syksyllä sotasyyl-
lisyyslain hyväksymisen jälkeen
Neuvostoliitto kevensi korvausehto-
ja. Tämä oli tuki Kekkoselle vai-
keassa sisäpoliittisessa ristiriidassa.
Samoin 1948 YYA-sopimuksen sol-
mimisen jälkeen puolitettiin jäljellä
oleva sotakorvaus. Se oli vaalivaltti
SKDL:lle.

Nämä samat tapahtumat meidän
ihmeeksemme avasivat lainojen
saannin Yhdysvalloista. Saatuja ra-

hoja ei käytetty sotakorvauksiin
vaan niitä käytettiin taloudellisen
perusrakenteen ja yleisen huoltoti-
lanteen korjaamiseen.

Heinäkuussa 1945 Potsdamin ko-
kouksessa liittoutuneet sopivat, että
Saksan Suomessa oleva omaisuus
piti siirtää Neuvostoliittoon. Välirau-
han sopimuksen mukaan oli jo pa-
lautettu laivoja ja rautatiekalustoa.

SKDL pyrki näissä korvausasiois-
sa sitomaan Suomen Neuvostoliit-
toon perustettavien suomalais-neu-
vostoliittolaisien sekayhtiöiden avul-
la. Paasikivi haukkui idean ja neu-
vottelijat sekä määräsi valtuuskun-
nan uudeksi johtajaksi Sakari Tuo-
miojan.

Ratkaisuksi tuli, että Neuvostoliit-
to sai korvauksena panssarilaiva
Väinämöisen, Jäniskosken voimalai-
toksen ja Niskakosken säännöste-
lypadon alueen Paatsjoelta. Suomi
siirsi Neuvostoliiton omistukseen
Leningradissa ja Tallinnassa omis-
tamat kiinteistönsä ja rakensi Neu-
vostoliiton lähetystön Tehtaan ka-
dulle.

Siirtoväen
asuttaminen

Hallituksen oli ratkaistava sota-
korvausten lisäksi taloudellisena ja
sosiaalipoliittisena kysymyksenä
siirtoväen ja rintamamiesten asut-
taminen sekä Lapin jälleenrakenta-
minen että pommitusten tuhojen
korjaaminen.

Evakkojen asiaa ajamaan oli pe-
rustettu Karjalan Liitto, jonka en-
simmäisenä puheenjohtajana toimi
Juho Niukkanen.

Hallitus asetti syyskuussa 1944
toimikunnan valmistamaan lainsää-
däntöä karjalaisten asuttamiseksi.
Maanviljelysneuvos Tatu Nissisen
johdolla työskentelevä komitea laa-
ti nopeasti laajan toimenpideohjel-

Toisen Maailmansodan päättyminen ja Suomi
Osa 3.
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man maan luovuttamiseksi siirtovä-
elle ja sen lisäksi myös rintamamie-
hille sekä sotaleskille ja -orvoille.

Hallitus ryhtyi komitean esityksen
pohjalta laatimaan lakiesitystä. Sii-
hen lisättiin pääministeri Paasikiven
esityksestä lisäpykälä ruotsinkielis-
ten alueiden kielisuhteiden turvaa-
miseksi. Lakiesitys annettiin edus-
kunnalle tammikuun lopussa 1945.
Maatalousvaliokunta ryhtyi sitä kä-
sittelemään kuumeisella kiireellä.

Maahankintalaki hyväksyttiin so-
danaikaisen eli pitkän eduskunnan
päättäjäispäivän aattona 3.4.1945.
Eroava eduskunta halusi estää vaa-
lien jälkeisen eduskunnan mahdolli-
suuden lykätä tämän tärkeän asian
toteuttamisen.

Maan luovutuksessa ei ollut suu-
ria vaikeuksia, koska luovutus kos-
ki suhteellisen vähän yksityisiä
maanomistajia. Ensisijaisia luovut-
tajia olivat valtio, kunnat ja seura-
kunnat, yhteisöt, rappiotilojen omis-
tajat ja keinottelijat. Toissijaisia oli-
vat maanomistajat, joilla oli yli 25
peltohehtaaria viljeltyä maata. Tilan-
koon mukaan luovutusvelvollisuus
oli 10 – 75 prosenttia pellosta. Kor-
vaukset maksettiin valtion obligaa-
tioina.

Uusien tilojen muodostamisen ta-
voitteena oli tehdä niistä niin suuria,
että keskikokoinen perhe tulisi saa-
maan ainakin pääasiallisen toimeen-
tulonsa niillä. Lain perusteella hy-
väksyttiin noin 45 000 siirtoväkeen
kuuluvan anomukset.

Kylmät tilat
syntyvät

Muiden maansaajien, etupäässä
rintamamiesten, anomuksia hyväk-
syttiin 75 000. Viimeksi mainitut oli-
vat pieniä asuntotiloja ja -tontteja.
Näin syntyi asuntotiloja etenkin Itä-
ja Pohjois-Suomeen eri alueille, jos-
sa tarvittiin metsätyövoimaa ja jos-
sa oli runsaasti valtion ja metsäyh-
tiöiden maita. Näitä nk. kylmiä tilo-
ja perustettiin 16 000. Niiden omis-

tajat saivat erityisen uudistilan pe-
rustamispalkkion.

Veikko Vennamo johti asutta-
mistoimintaa. Asuntotontteja jaettiin
etenkin taajamien kaupunkien ja
kauppaloiden rintamamiehille. Syn-
tyi asevelilähiöitä suuriin kaupunkei-
hin. Talot rakennettiin yleensä Asun-
tohallituksen tyyppipiirusta hyväksi
käyttäen. Talon koko oli kaksi huo-
netta ja keittiö sekä kaksi vinttihuo-
netta.

Myöhemmin useat ovat rakenta-
neet niihin elintasosiiven. Ottaen huo-
mioon aikaisemman rakennuskulttuu-
rin, niiden avulla korjattiin huomatta-
vasti maamme asumistasoa. Kalle
Päätalo kuvaa tätä rakentamista kir-
jassaan “Nouseva maa”.

“Maata rakennettiin oiotuilla nau-
loilla ja paalilangan pätkillä, automies
haaveili uusista renkaista, raskaan
työntekijä täydestä mahasta, nuori
nainen kävelypuvusta ja vanhempi
kahvista, mutta Suomi on saanut
mahdollisuuden nousta jaloilleen it-
senäisenä kansakuntana, ja kaikki
muutokset ovat parempaan.”

Luovutetun alueen kuntien asioi-
denhoidosta ja kunnan viranomais-
ten täytäntöönpano- ja päätäntäval-
lasta annettiin laki syksyllä 1944.

Raudun kunnan
hoitokunta

Sitä ennen jo heinäkuussa kokoon-

tui ensimmäisen kerran Raudun
kunnan hoitokunta Pieksämäelle
puheenjohtaja Matti Pulakan joh-
dolla. Hoitokunnan tehtävänä oli
valita rautulaiset edustajat sijoitus-
kuntien eri lautakuntiin. Täten rau-
tulaiset pystyivät vaikuttamaan si-
joituskunnissaan asutustilojen maan-
hankintaan ja asunnon saantiin.

Rautulaisten sijoituskuntia olivat
Pieksämäen kauppala ja maalais-
kunta, Mikkelin maalaiskunta, Vir-
tasalmi, Joroinen, Kangasniemi, Jäp-
pilä, Hirvensalmi, Mäntyharju, Lei-
vonmäki, Luhanka, Pertunmaa,
Anttola ja Revonlahti.

Vuoden 1947 loppuun mennessä
oli 80 prosenttia maansaantiin oikeu-
tetuista siirtolaisista asettunut uusille
tiloille. Uusia asuinrakennuksia oli
rakennettu yli 70 000, ja peltoa rai-
vattu 120 000 hehtaaria.

Asutusohjelma tuli maksamaan
sotakorvauksiin verrattuna enem-
män kuin kaksinkertaisesti. Yhteis-
kunnallisesti oli tärkeää, että saatiin
ratkaistuksi karjalaisen maatalous-
väen ja rintamamiesten asuttami-
nen. Se oli osa Suomen sodanjäl-
keistä talousihmettä.

Elintarvikkeiden tuotanto saatiin
vastaamaan normaalia rauhanajan
kysyntää.

Aimo Tiainen
Artikkeli jatkuu seuraavassa nu-

merossa.

Paukkujen sukuseura järjestää
29.6.-2.7. sukumatkan Karjalan
kannakselle, Sakkolaan, Metsäpirt-
tiin, Rautuun ja mahdollisesti ym-
päristökuntiin, mikäli jonkun juuret
ovat sieltä. Ensimmäisen yön olem-
me Pietarissa.

Tavoitteena on järjestää kaikille
mahdollisuus tutustua suvun enti-
siin asuinsijoihin. Lisäksi on tilai-
suus osallistua 1. heinäkuuta met-
säpirttiläisten pitäjäjuhlaan Metsä-

pirtissä.
Ohjelma määräytyy osanottaji-

en toiveiden mukaan.
Matkalle voi ilmoittautua muita-

kin kuin Paukun sukuun kuuluvia,
mutta matka tehdään Paukkujen
ehdoilla.

Tiedustelut ja ilmoittautuminen suku-
toimikunnan puheenjohtaja Hannu J.
Paukku, Harjatie 5, 32210 Loimaa,
puh. 02-7628 152, gsm 0500-741 296.
E-mail. hannu.paukku@punkalaidun.fi

Paukkujen sukuseura tekee matkan
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Raudun olot Kostja Lebedevin tutkielman mukaan
Osa 2.

roita. Hän pääsi onnellisesti kylään,
otti tarpeellisen ja kiirehti pohjoi-
seen, yhdessä kohtaamansa naapu-
riperheen, Sidorovien, kanssa.
Täytyi päästä yli Vuoksen pohjois-
rannalle.

Naapurit ottivat tien päälle lehmät
ja sonnivasikan. Karja oli pelästy-
nyt laukauksista ja kieltäytyivät kul-
kemasta nopeasti. Kun tultiin ulos
kylästä, niin kaikki talot loimusivat
jo. Pysähdyttiin levähtämään Jous-
seilan naapurikylään, joka sijaitsi
puolessa matkassa ylimenopaik-
kaan. Kylä oli jo tyhjentynyt ja pa-
kolaiset majoittuivat yhden Simon
tuttavan taloon. Talo oli vielä läm-
min, koska isäntäväki oli vasta läh-
tenyt.

Piakkoin pohjoisrannalta palasi
emäntä yhden tuttavan kanssa ha-
kemaan vararuokaa ja karjan. Hä-
märsi. Vaikka tykistötuli ei lakannut,
päätettiin jäädä yöksi koko joukolla
ja mennä yli pohjoisrannalle seuraa-
vana aamuna. Mutta kuten sano-
taan “sodassa - kuin sodassa”, ti-
lanteet voivat yhtäkkiä muuttua.
Seuraavana aamuna, kun Simoja Si-
dorovien 15-vuotias poika Jussi,
kulkivat naapuritaloissa etsimässä
vielä mahdollisesti jääneitä ihmisiä,
kylään tulivat neuvostosotilaat.
Kymmenen ratsumiestä otti vangiksi
koko joukon.

Illalla lapset istutettiin autoon ja
vietiin takaisin Palkealaan. Kylä oli
täpötäynnä vihollisen kalustoa. Po-
jat siirrettiin tankkiin, joka veikin
vangit rajan toiselle puolelle, Lem-
bolovon asutuksen kasarmeihin.
Siellä heitä kuulusteltiin ja lähetet-
tiin seuraavana aamuna jo vallatul-
le Raudun asemalle. Yhden puna-
armeijalaisen avulla, joka puhui suo-
mea, pojilta kysyttiin siitä, missähän
ovat Raudun asukkaat, ja ovatko he
suojeluskunnan jäseniä?

Simo ja Jussi vastasivat tietämät-

Nykyinen Raudun asukas Kostja
Lebedev Palkealan kylästä on tut-
kinut Raudun kylien elämää sotien
jälkeisenä aikana venäläisistä tieto-
lähteistä. Alla oleva teksti on jatkoa
viime  numerossa alkaneesta Kost-
jan tutkielmasta.

Grazhdanskaja (Palkeala)
ja Zamostje (Riikola)

Palkealan kylän historiasta (enti-
sen paikallisen asukkaan Ahti Hän-
nisen omaisten muistelmista):

Hämmästyttävä tarina tapahtui
Neuvostoliiton ja Suomen sodan
alussa yhdelle kylän asukkaista,
kahdekantoistavuotiaalle Simo Pir-
nesille. Ennen sodan alkua hän teki
työtä puolustusvarusteiden raken-
nuksella Orjansaaressa. Tuona aa-
muna, 30. marraskuuta, Simo lähti
kotiin talousasioissa, mutta silloin
alkoi sota. Hän päätti kuitenkin
päästä Palkealaan. Tiellä tapaaman-
sa sotilaat ilmoittivat, että pian tämä
suunta on vaarallinen, ja jos hän
haluaa yrittää onneaan, täytyy pi-
tää kiirettä.

Palkeala sijaitsi kaikkiaan kaksi-
kymmentä kilometriä rajalta, ja pää-
osa väestöstä oli lähtenyt hyvissä
ajoin evakkoon. Simon kotiväki oli
myös evakuoitu, mutta täytyi hakea
tärkeitä papereita ja joitakin tava-

töminä ensimmäiseen ja kieltävästi
toiseen kysymykseen. Sitten heitä
pyydettiin auttamaan olemaan op-
paina Puna-armeijalle. Simo vasta-
si, että kotikylänsä lisäksi hän ei
muita teitä ylipäänsä tunne. Seuraa-
van yön viettivät asemalla, rintama-
linjan vierellä. Vierellä jylisi tykistö-
tuli. Aamulla pojille annettiin pape-
rit, jotka antoivat luvan oleskella tällä
alueella, ja päästettiin kotiin, eli
Jousseilan kylään.

Kun he kävelivät, piti pysähtyä
monta kertaa ja näyttää asiapape-
ria kiväärinpiippujen alla. Koko tien
olivat täyttäneet erilaiset armeijan
kuljetusvälineet. Poikien onnistui
palata vahingoittumattomina siihen
taloon, josta heidät pari päivää ai-
kaisemmin oli otettu vangiksi. Tupa
oli tyhjä, mutta lämmin.

Naiset löydettiin perunakellarista,
mihin he piiloutuivat päivällä am-
musten räjähdyksiltä, ja illalla me-
nivät yöpymään taloon. Myös heitä
kuulusteltiin, mutta ei esitetty mitään
vaatimuksia ja annettiin asiapaperit
asumiselle.

Niin he alkoivat asua yhdessä en-
simmäisen kuukauden. Yöllä siirtyi-
vät kellarista taloon. Vaikka tupa
tärisi tykistön jyskeestä niin, että
sängyt hyppelehtivät, täällä oli kui-
tenkin lämpimämpää. Koska lohko-
tila sijaitsi neljäkymmentä metriä
tiestä, venäläisiä sotilaita kävi siellä
jatkuvasti ja katselivat suuresti ih-
metellen suomalaisia. Jotta jäisi jo-
tenkin rauhaan kutsumattomilta vie-
railta, ripustivat tien viereen lappu-
sen siitä, että käynti lohkotilalle on
kielletty.

Sen jälkeen partiot ottivat tavaksi
käydä tarkastuksella. Venäläiset
luulivat, että taloon jäljellejääneet ta-
lonpojat auttavat omia tiedusteluryh-
miään. Itse asiassa toisinaan hiih-
topartiot kulkivat ohi läheltä taloa ja
havaitsivat, että joku asuu siellä,

Kuva: Ahti Hänninen
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mutta ei heillä ollut ajatusta, että tän-
ne oli jäänyt siviiliväestöä. Muuten
venäläiset suhtautuivat pakolaisiin
täysin hyväntahtoisesti, auttoivat
jopa elintarvikkeilla.

Heti kylän valtaamisen jälkeen
tänne määrättiin asumaan erityis-
joukko hoitamaan sotasaaliskarjaa.
Joukko koostui kolmesta miehestä
ja kahdesta naisesta, jotka asuivat
säilyneessä naapuritalossa ja hoiti-
vat lähikylien karjaa. Suomalaisille
antoivat lisäksi heidän oman karjansa
ja naiset hoitivat sitä. Toisinaan ve-
näläiset kutsuivat heitä kylään kah-
ville ja näyttivät neuvostoliittolaisia
sotaelokuvia.

Simo muistelee: “Pidettiin meitä
kuin pastoreita. Koko sodan huoleh-
tivat meistä oikein hyvin, vaikka pat-
ruunoita tarvittiin vähän, että tehdä
meistä kerralla loppu”.

Venäläisten tykistöasemat, joilta
tulitettiin Taipaleen suuntaan, sijait-
sivat siellä täällä pitkin kyläteitä. He
ampuivat erittäin paljon, ja piakkoin
koko maa patterin ympärillä kimal-
teli pronssisena ammutuista hylsyis-
tä. Kylässä avattiin sairaala. Pahoi-
na päivinä tänne tuli jokaisena päi-
vänä 300-400 haavoittunutta vuoro-
kaudessa. Täällähän kuolleita kuo-
pattiin avoimeen suureen veljeshau-
taan.

Simo ja Jussi kävivät joskus yh-
dessä neuvostoliittolaisten lääkintä-
huoltajien kanssa partioretkillä hiih-
täen. He voivat liikkua vapaasti heil-
le luovutetulla paperilla alueella, jon-
ka vihollinen oli vallannut. Kerran
käytiin Palkealassa. Melkein koko
kylä oli palanut. Palattiin Jousseilaan
ja jatkettiin tasatahtista elämää. Rin-
taman suuntaan ei rohjettu mennä.
Erään kerran naapurit tulivat ilmoit-
tamaan siitä, että sota on päättynyt.

Sodan aikana politrukit käyttivät
kuitenkin suomalaisia propaganda-
tarkoituksiin. Lentolehtisiä, joissa oli
valokuva naisista talon taustalla
Jousseilassa, sanoja, ikään kuin hei-
dän sanomanaan, “että täällä on
kaikki hyvin ja kutsumme kaikki

omankyläläiset palaamaan kotiseu-
dulle”, heiteltiin lentokoneista eri
paikoissa Suomessa.

Sodan jälkeen koitti pitkä odotuk-
sen aika. Ehdotettiin jäämään Neu-
vostoliiton puolelle ja asumaan omis-
sa taloissaan, mutta kaikki pakolai-
set toivoivat, että heidät lähetettäi-
siin Suomeen.

Se tapahtui vuoden 1940 kesä-
kuussa. Aluksi koko joukko muutet-
tiin sotavankien asemaan, ja sitten,
yhdessä, vielä yhden sedän kanssa,
annettiin Suomen puolelle Vainikka-
lan asemalla. Tämä oli laatuaan ai-
noa tapaus Karjalan kannaksella,
ainakin, palanneiden joukossa.

Aliska (Aliska)
tai Dudenitsa

Pieni kyläpahanen Aliska, joka
myös kuului Palkealan koulupiiriin,
sijaitsi metsässä, neljä kilometriä
tästä asutuksesta. Sinne johti kylä-
tie, metsätie, joka erkani maanties-
tä Palkealassa jyrkästi itään.

1930-luvun vuosina Aliskassa oli
yhteensä kuusi taloa. Kaupat, pos-
ti, semstvo-laitos (maasäädyt) ja eri

yhteiskunnalliset organisaatiot sijait-
sivat Palkealassa.

Kylän asukkaat harjoittivat etu-
päässä maataloutta. Tämän lisäksi
Aliskaan kuului vesimylly, joka si-
jaitsi metsässä, yhdellä puroista,
puolitiessä Huhdin kylästä. Syvään
rotkoon, missä virtasi puro, raken-
nettiin korkea pato (5-6 metriä kor-
kea). Myllyn omisti Tahvo Nuija.

 Toisena yrittäjänä kylässä pidet-
tiin Matti Oravaa. Hän rakensi ai-
kanaan metsään tervanpolttimon ja
tuotti maaseutuväestölle tarpeellisia
tuotteita tervasta. Ammattitaitoisesti
tiilistä kokoonpantu tervanpolttimo
muistutti leivinuunia, vain valtavan
kokoinen ja kahdessa tasossa. Ylä-
kerrokseen aseteltiin pihkasarvet,
tiivistettiin ja aukot tukittiin tiilillä.
Tervan ulosvalumiseksi alas vedet-
tiin erityinen pieni putki. Alakerrok-
sessa paloi tuli, joka lämmitti uunin
yläosan ja sulatti tervan. Kun terva
virtasi alas, täyttäen tynnyrin, uuni
jätettiin jäähtymään, ennen sitä pu-
rettiin tulipesän aukko.

1900-luvun alussa ilmaantui vielä
yksi tervanpolttimo, polttaen tervaa
koivuhaloista. Omistajana oli Ter-

Kostja Lebedev soittaa Suomesta Rautuun piipahtaneille kotiseutu-
matkalaisille kotonaan Palkealassa. Äiti on vieressä katettuaan
pöydän yllätysvieraille

Kuva: Ahti Hänninen
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va (käännettynä - sanasta “smola”
=terva) Taavetti.

Aliskan ja Korteen kylän välissä
oli suuri suo. Täällä muutamilla kui-
villa saarekkeilla kylän asukkaat
keräsivät paljon marjoja.

Kylän yhteiselämän järjestelmä
edellytti tervettä mikroilmastoa yh-
teisön keskuudessa ja keskinäinen
auttamisen tunnetta, joiden kehityk-
senä oli yhteistyö laajamittaisissa
töissä, vaikkapa talojen ja patojen
rakentaminen, teiden remontointi,
peltojen kuivaus ja monta muuta.

Sotavuodet eivät ohittaneet tätä-
kään pikkukylää, joka oli piilossa
syvällä Raudun metsissä. Ensim-
mäinen evakuointi, palaaminen ja
uudestaan evakkoon.

Neuvostoaikana Aliskaan oli sijoi-
tettuna Sisäministeriön 9536 sotilas-
osaston aputalous. Vuonna 1948
kylä sai jopa uuden nimen, huolimat-
ta säilyneestä vanhasta venäläises-
tä Dudenitsa-Studenets -nimestä.
Nyt sitä alettiin nimittää Losevkak-
si, vierellä virtasi pieni Tuusnanoja
- Lososevkan joki.

Läpivietyjen sotatoimien jälkeen
kylien yhdistämisessä Aliska, tai
Losevka, hävisi Karjalan kannaksen
kartalta. Pitkään siellä sijaitsi met-
sänvartijan tila ja nyt maasto puron
seudulla rakennetaan täyteen uusia
huviloita

Historia
kiinnostaa

Yhä kauemmas meistä menee
Suuren Isänmaallisen sodan ajan-
jakso. Kuitenkin se elää jatkuvasti
ihmisten sydämissä.

Sota - se on sairaus. Sota - se on
ihmisten katkeroittamista, vihaa, vi-
hanpitoa. Sodan sytyttäminen on
mitä raskain synti, harhauttamista,
parjausta, valhetta. Sodan sairaus
voitetaan ja parantuu hitaasti ja kau-
an, sillä edellytyksellä, että on käy-
tössä objektiivista informaatiota.
Nykyään ilmestyy vuosittain suuri
määrä sodalle omistettua tieteellis-

tä kirjallisuutta, näin ollen on jäljellä
tärkeät aiheet, joita eivät historioit-
sijat ole riittävästi paljastaneet.

Niin sivuutettiin tietoja pitkän ai-
kaa vaikenemalla Neuvostoliiton ja
Suomen sodan todellisesta kulusta.
Nyt on ilmennyt mahdollisuus koo-
ta tarvittava materiaali aidon histo-
rian kirjoittamiseksi niistä tapahtu-
mista.

Minua haluttaa tutkia tarkemmin
Suomen ja Venäjän kansan elämän
murheellisia ajanjaksoja Neuvosto-
liiton ja Suomen sodan sekä Suuren
isänmaallisen sodan aikoina.

Tämä työ on auttanut minua ym-
märtämään totuuden v. 1939 Talvi-
kamppailusta. Vilkaista tuon kauhe-
an ajan tapahtumia niin neuvosto-
valloittajien puolelta kuin suomalais-
kylien kanta-asukkaiden puolelta.
Ihmisien, historiallisesti näillä paikoil-
la asuneiden, täytyi yhdessä tunnis-
sa jättää kotinsa ja maansa. Aikai-
semmin täällä asuivat rauhassa ja
tekivät työtä maallaan karjalaiset ja
venäläiset, ortodoksit ja luterilaiset,
solmivat seka-avioliittoja, luterilai-
nen pastori, ja sitten ortodoksi-pap-
pi vihkivät aviopareja. Suvaitsevai-
suus ja hyvätahtoisuus olivat esi-
merkkeinä. Poliittisten riitojen tulok-

sena aina kärsii kansa, joka asuu
kyseisellä alueella.

Viranomaiset siirsivät neuvosto-
kansaa asumaan vuosina 1945-
1947 näille paikoille. Ei siirtolaisille-
kaan ollut helppoa. Kuitenkin he
suhtautuvat syvällä kunnioituksella
edeltäjiinsä, suomalaisiin talonpoi-
kiin, lohkotilojensa työtä rakastaviin
isäntäväkiin.

Minua, nykyistä Karjalan kannak-
sen uudisasukasta, kiinnostaa sen
historia. Saatuani perinnöksi Karja-
lan ja Suomen kansalta tämän kor-
vaamattoman maankolkan, haluttaa
imeä itseeni entisajan henkeä, lukea
Kalevalan runot, löytää se lanka,
joka yhdistää kaikki kolme kansaa,
jotka ovat asuneet näillä mailla: kar-
jalaiset, suomalaiset ja venäläiset.

 Tämähän on meidän yhteistä
omaisuutta, yksi maa, yksi luonto.
Ehkä silloin seuraava Karjalan kan-
naksen asukkaiden sukupolvi voi
nostaa ja viedä eteenpäin kulttuuri-
perintöä, jonka ovat jättäneet meil-
le menneet kansat. Tulevat ennal-
leen historialliset nimet, joet tulevat
puhtaammiksi, metsät kauniimmik-
si ja ihmiset henkisesti rikkaammik-
si.

                       Kostja Lebedev

Vasemmalla Kostja Palkealassa Hännisten entisellä pihalla nykyis-
ten asukkaiden Ivanovien ja Suomesta käymään tulleiden seurassa
v. 2004

Kuva: Ahti Hänninen
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Mikkeli 4.4. 2006

Arvoisa Rautulais-
ten lehden tilaaja, pa-
hoittelemme tietojär-
jestelmässä ollutta vir-
hettä, jonka seurauk-
sena moni tilaaja on
saanut aiheettoman
maksuhuomautuksen
vuoden 2005 lehtitila-
uksesta, ja myös siitä,
että vuoden ensimmäi-
nen numero on jäänyt
tulematta.

Välist on vaikeaa ko kannakselaisel sial: Kons on maa
jääs, kons kärsä kipiä!

Tämän vuoden tilausmaksu oli vuoden ensimmäisen
lehden välissä. Kun maksat tilauksesi, huolehdithan, että
käytät siinä olevaa viitettä. Silloin on varmaa, että maksu
kohdistuu oikeaan osoitteeseen.

Lehdellä ei nykyisen käytännön mukaan ole enää ni-

mettyjä asiamiehiä, joten kutsunkin jokaisen teistä leh-
titalkoisiin, elikkä toimimaan lähipiirissäsi asiamiehenä
tiedustelemalla onko sellaisia, joille lehti ei vielä tule.
Tilaushinta tälle vuodelle on vain 23 euroa.

Rautulaisten lehti luokitellaan yhdeksi parhaimmista
luovutetun alueen pitäjälehdistä. Me lehden asioista ja
sen toimittamisesta vastaavat haluamme, että lehti voi
jatkossakin ilahduttaa lukijoitansa. Se on myös paras
yhteydenpitoväline hajallaan olevien Rautulaisten sekä
heidän ystäviensä kesken. Riittävän suuri levikki taas
takaa sen, että lehteä pystytään kohtuullisella hinnalla
toimittamaan tilaajille.

Lehden toimittaja toivoo teiltä edelleenkin sitä samaa
aktiivisuutta mitä tähänkin asti olette osoittaneet.. Ilah-
duttakaa toimitusta kirjoituksilla, perhetapahtumilla,
valokuvilla ynnä muilla asioilla. Lehden kautta voitte
lähettää avoimen kirjeen vaikkapa kauan kadonneelle
koulukaverille tai heilalle, melkeinpä mitä tahhaa, mitä
mielee juolahtaap.

Onneksi vesi tuntuu tippuvan räystäältä. Sehän mer-
kitsee yhtä mukavaa asiaa, jota mie ainakin uotan ko
lehmä, nimittäin kessää. Ja sitä, et kohta Karjalan koi-
vikot tuuhettuu ja käk kukkuu, vaik Kurosen Topi sano,
ettei sitä seil aina kuule, ko se nykysi kukkuu vennäiks,
mut männäähä taas kuuntelemmaa.

Terveisin

Miltä tuntuu pakkolähtö omasta kodista ja pako kohti
tuntematonta? Kesäkuussa ensimmäisen kerran järjes-
tettävä Evakkovaellus haluaa saada tunnekokemuksen
tasolla yhteyden talvi- ja jatkosodan aiheuttamaan ko-
tiseudun menettämiseen.

Evakkovaellus toteutetaan lauantaina 10. kesäkuuta
Virolahdella ja se kulkee pitkin vanhaa museotietä.
Samaa reittiä kulkivat myös evakot ensin talvisodan
kuukausina 1939–40 ja sitten kesäkuussa 1944, kun
Neuvostoliitto oli aloittanut suurhyökkäyksen Karjalan
kannaksella, mikä pakotti karjalaiset jättämään kotinsa
toisen kerran.

Vaellus on kunnianosoitus Suomen noin neljälle sa-
dalle tuhannelle evakolle. Tapahtuma on tarkoitettu
kaikille evakoille ja heidän jälkeläisilleen sekä jokaisel-
le historiasta kiinnostuneelle, sillä vaellus on myös his-
torian oppitunti.

Evakkovaelluksesta tehdään vuosittain kesäkuun
alussa toistuva valtakunnallinen tapahtuma. Käveltävä
matka on noin 15 kilometriä Virojoelta Harjun oppimis-
keskukseen maastoltaan vaihtelevaa museotietä pitkin.
Tapahtuman järjestävät Evakkolapset ry yhteistyössä

Ensimmäinen Evakkovaellus Virolahdella 10. kesäkuuta
Virolahden karjalaisten kanssa.

Evakkovaellus jatkaa osaltaan Virolahden karjalais-
ten järjestämää Evakkotiellä tapahtumaa, joka huipen-
tui kesäkuussa 2004 Harjun oppimiskeskuksessa jär-
jestettyyn tilaisuuteen.

Vaellus alkaa kello 11 yhteishetkellä, jonka aikana
johdatellaan evakkoon lähdön tunnelmiin. Tavoitteena
on saada vaellukselle myös sotavuosien kalustoa ja
muuta varustusta. Vaellukselle voi osallistua evakko-
ajan asuissa, mutta tärkeintä on varustautua oikeilla jal-
kineilla. Koko matkaa ei ole liioin pakko kävellä, sillä
voimien uupuessa tarjolla on kyytiapua, voi kiivetä kär-
ryihin tai ainakin autoihin.

Evakkolapset ry on perustettu 2002. Ajatus Evakko-
vaelluksesta syntyi, kun yhdistyksen puheenjohtaja Iris
Saloranta ja toimittaja Anne Kuorsalo kokosivat syk-
syllä 2005 ilmestyneen kirjan “Evakkolapset”.

Evakkovaellus on maksuton eikä pakollista ennak-
koilmoittautumista ole. Ruokailu on reitin päätepisteessä
Harjun oppimiskeskuksessa ja siitä peritään maksu.

Vaellukselle on avattu omat verkkosivut
www.evakkovaellus.fi
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Niilo Pusan muistelmat

Suurlähettiläs Niilo Pusan
elämänkerta jatkuu. Yhdek-
sännessä osassa hän kertoo
isänsä kuolemasta, valmistumi-
sestaan lainopin kanditaatiksi
ja työskentelystään Kajaanis-
sa käräjätuomarina.

.Ylioppilaskunnan ja Osakunnan
tehtäviin innostuminen ja niiden
hoitaminen merkitsivät monelle
ylioppilaalle Teinilaulun sanojen
toteutumista:

Pojat, tenttiin emme me ehtineet
kera veljien uurastaneitten.
Meill’eivät laakerit lehtineet
akateemisten seppeleitten.
Mutt’ LAULU on meidän -
ja laulupuu
se kukkii,kun laakerit  lakastuu.

Me saavuimme kerran Helsinkiin
hyvin nuorina, voittoisina.
Pian palattais taas, niin päätettiin
joka ainoa maisterina.
Muut tulivat silloin ja
tekivät niin,
me jäimme jäljelle Helsinkiin.

Toki meillekin riemu ja
huumaus työn
oli tuttua - koimme sen kyllä.
Mutt’ valkeus yhden keväisen yön,
yks’ Annikki syleilyllä
tuhat kertaa suuremman
riemun toi
- luvut jäivät ja kirjoja nakersi koi.

Kun tulin Viipurilaisen Osakunnan
isännäksi, menin tapaamaan sillois-
ta Etelä-Suomalaisen Osakunnan
isäntää. Harald Sundbergiä. Sain
häneltä paljon hyviä neuvoja tehtä-
vien hoitamiseen. Hän oli myös lai-
nopin ylioppilas, mutta häneltä luvut

jäivät kesken.
Näin kävi myös kahdelle muulle

hyvälle ystävälleni, jotka molemmat
olivat erittäin ansioituneita jäseniä
HYY:n hallituksessa. Muistan, kuin-
ka juuri he olivat usein laskemassa
suomalaisten merkkimiesten pat-
saille seppeleitä näiden vuosipäivi-
nä.

Isä kuolee
yllättäen

Isäni yllättävä kuolema tammi-
kuun alussa 1955 koski minuun sy-
västi. Peruutin tenttiohjelmani ja jäin
Jaalaan hoitamaan asioita. Minulla
ei ollut rahaa ruumisauton tilaami-
seen, mutta hyvä ystäväni, sittem-
min pitkäaikainen Jaalan kunnanval-
tuuston jäsen ja sosiaalilautakunnan
puheenjohtaja, maanviljelijä Sigurd
Vainio tuli avukseni.

Olimme 1940-luvun loppupuolel-
la kiertäneet yhdessä hänen omis-
tamallaan Tähti-merkkisellä moot-
toripyörällä Jaalan ja lähitienoon

Evakkopojasta suurlähettilääksi
seuratalot ja tanssilavat sekä osal-
listuneet erilaisiin nuorten rientoihin.
Elimme sitä nuoruutta, jonka olim-
me sotien vuoksi menettäneet.

Tämän ystäväni kanssa lähdimme
nyt noutamaan isääni Kuusankos-
ken aluesairaalasta. Sijoitimme hä-
nen arkkunsa Vainion pakettiautoon
ja tulimme Jaalan kirkolle.

Ylähautausmaalle johtava tie oli
niin liukas, etteivät auton pyörät pi-
täneet ollenkaan. Satanut vesi oli
jäätynyt tammikuussa peilikirk-
kaaksi.

Kävin hakemassa suntio Takojal-
ta vesikelkan, sijoitimme arkun kelk-
kaan ja lähdin vetämään sitä mäen
päällä olevalle ruumishuoneelle. Jal-
kani eivät tahtoneet pitää millään.
Tämä oli minulle siihenastisen elä-
mäni raskain ylämäki sekä ruumiil-
lisesti että henkisesti.

Itkin ponnistellessani mäkeä ylös.
Hautajaisten jälkeen jäi kotimme
isännyys hoitooni, mutta palasin vielä
Helsinkiin suorittamaan jäljellä ole-
vat finanssiopin ja hallinto-oikeuden

Isän arkkua kantamassa.
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tenttini. Valmistuin lainopin kandi-
daatiksi toukokuussa 1955.

Tutustuminen MRA:n
toimintaan

Olimme Jaakko Tuomisen ja
Tatu Tulenheimon, nykyisen Hel-
singin seurakuntien kirkkovaltuuston
puheenjohtajan, kanssa kutsutut vie-
raiksi Moraalisen varustautumisen,
MRA:n (Moral R-Armament)
Amerikan päämajaan Mackinac
Islandille syksyllä 1957. Tulenheimo
edusti Kokoomuksen Nuorten Lii-
ton hallitusta. Tuominen ja minä
olimme silloin HYY:n hallituksessa.
MRA:n valinta oli kohdistunut mei-
hin.

Saimme yllättäen kutsun lounaal-
le hotelli Seurahuoneelle ja kaikille
kolmelle tarjottiin ilmainen amerikan-
matka pariksi viikoksi MRA:n ko-
koukseen ja sen jälkeen tilaisuus
tutustua New Yorkiin.

Emme lähtiessämme tienneet juu-
ri mitään MRA:sta, eikä se meitä
liioin kiinnostanutkaan. Nuorina mie-
hinä meitä kiinnosti lähteä Amerik-
kaan, joka oli siihen aikaan uutta ja
suurta.

Niin tulimme Mackinac Islandille
ja seurasimme käynnissä olevaa
MRA:n kokousta, joka osoittautui-
kin erittäin antoisaksi ja mielenkiin-
toiseksi. Moraalisen varustautumi-
sen liike oli suoranaista jatkoa Ox-
ford-ryhmän nimellä tunnetulle kris-
tilliselle herätysliikkeelle, joka oli 20-
ja 30-luvuilla levinnyt voimakkaasti
kaikissa englantia puhuvissa mais-
sa sekä Pohjois-Euroopassa.

Suomessa Oxford-ryhmä vaikut-
ti syvästi kirkon piirissä, jossa sen
aktiivisimpia hahmoja olivat Suomen
Settlementtiliiton perustaja Sigrid Si-
renius, Tampereen piispa Elis Gulin
ja freskomaalari Segerstråle.

MRA:n perustaja oli amerikkalai-
nen luterilainen pappi, tohtori Frank
Buchman. Hänen näkemyksensä
yksilön muuttumisen ratkaisevasta
merkityksestä perustui syvään hen-

kiseen kokemukseen. Hänel le val-
keni, että hänen omassa elämässään
oli ristiriita hänen opetuksensa kans-
sa. Kun hän oli valmis rehellisesti
ja avoimesti myöntämään ja selvit-
tämään omat virheensä, hän koki,
että Jumala muutti hänen elämänsä
radikaalisti. Ensimmäistä kertaa hän
pystyi auttamaan muita ihmisiä
muuttumisessa. “Kun ihminen
kuuntelee, Jumala puhuu”, hän
opetti. “Kun ihminen tottelee, Juma-
la toimii.”

Moraalisen varustautumisen yk-
sinkertainen haaste meille kaikille
on: “Jos haluat toisen ihmisen tai
maailman muuttuvan, parasta on
aloittaa itsestäsi.”  Lähtökohtana on
vertaus Vuorisaarnan ehdottomiin
moraalinormeihin, rehellisyyteen,
puhtauteen, epäitsekkyyteen ja rak-
kauteen.

Tapasimme kokouksessa huippu-
johtajia eri puolilta maailmaa. Yri-
timme parhaan taitomme mukaan
selvitä osaamillamme kielillä mie-
lenkiintoisista keskusteluista.

Sain MRA:sta hyviä eväitä mat-
kalleni maailmalla.

Tulomatkalla tutustuimme kolmen
päivän ajan New Yorkiin. Palasim-
me Loftleiderilla ja saimme tutus-
tua Islantiin. Muistan lämmöllä kaik-
kea sitä ystävyyttä, mitä tällä mat-
kalla saimme osaksemme MRA:n
taholta.

Moraalisen varustautumisen pää-
määrä on tänään sama kuin aina
ennenkin, ihmisten yhdistäminen
rotuun, ihonväriin, kansallisuuteen,
luokkaan tai uskontoon katsomatta.
Se ei merkitse omasta uskonnolli-
sesta näkemyksestä luopumista,
vaan haastetta elää täydemmin sen
mukaan.

Moraaliseen varustautumiseen ei
voi liittyä jäseneksi, se on elämän-
tapa. Kuitenkin lukuisat ihmiset, jot-
ka sen innoittamina ovat kokeneet
muuttumisen ihmeen omassa elä-
mässään ja tietävät, että se toimii,
muodostavat tehokkaan maailman-
laajuisen yhteistyöverkoston.

 MRA:n johtavia periaatteita on
neljä: ehdoton rehellisyys, ehdoton
rakkaus, ehdoton puhtaus ja ehdo-
ton epäitsekkyys.  Näitä voimme
koettaa pitää johtotähtinä elämäs-
sämme.

Käräjätuomarina
Kajaanissa

Valmistuttuani lainopin kandidaa-
tiksi aloitin käräjien seuraamisen Ii-
tin tuomiokunnassa kihlakunnan tuo-
mari Eino Kahanpään johdolla.
Kiersin kaksikielisessä tuomiokun-
nassa Loviisaa myöten pitämässä
pöytäkirjaa yli vuoden ajan. Siihen
aikaan oli Etelä-Suomessa mahdo-
tonta päästä istumaan käräjiä, ellei
ollut toiminut vähintään vuoden no-
taarina. En halunnut lähteä Kaup-
paministeriöstä Iittiin notaariksi. Sain
ystävieni kautta kuulla, että Kajaa-
nissa saattoi hyvällä onnella olla
mahdollista päästä istumaan kärä-
jät kolmen kuukauden palkattoman
palvelun jälkeen.

Lensin Kajaaniin tapaamaan kih-
lakunnan tuomari Tauno Rissas-
ta. Hän oli Kajaanissa erittäin an-
karan tuomarin maineessa ja kajaa-
nilaisilla juristinaluilla oli suuria vai-
keuksia päästä hänen tuomiokunta-
ansa istumaan käräjiä.

Ojensin kihlakunnan tuomarille
Reino R. Lehdon suosituskirjeen.
Hän vilkaisi sitä ja totesi: “Te olette
jo huomattavassa asemassa Kaup-
pa-ja teollisuusministeriössä. Ilman
muuta teillä on paikka tuomiokun-
nassa. Tervetuloa.” Meistä tuli Tau-
no Rissasen kanssa ystävät. Hän
valmisteli huolellisesti käräjillä istu-
mani jutut ja antoi hyviä, isällisiä
neuvoja kaikissa tuomiokunnan hoi-
toon liittyvissä asioissa.

Käräjien päättymisen jälkeen hän
järjesti juhlat, joihin hän kutsui Ka-
jaanin seurapiirien korkean tason
rouvia. Kihlakunnan tuomarin kotiin
tilattiin ruoka Seurahuoneelta ja ti-
laisuudessa tarjottiin parhaita viine-
jä. Kun asessori Rissanen, joka oli



Rautulaisten lehti  2/200622

vanhapoika, ei sallinut minun osal-
listua päättäjäispäivällisten kustan-
nuksiin, yritin kompensoida asiaa
tuomisillani ulkomaanmatkoilta, joi-
ta siihen aikaan pääsin työni puo-
lesta tekemään.

Kajaanin tuomiokunnan notaarina
oli silloin lahjakas ja taitava hovioi-
keuden auskultantti Pirkko K.
Koskinen. Tuomiokunnassa ei ol-
lut sellaista asiaa, jota Koskinen ei
olisi osannut hoitaa.

Vuoden 1957 lopulla sain käräjät
istutuksi ja Itä-Suomen oikeus
myönsi minulle varatuomarin arvon.
Käräjiä istuessani tulin entistä va-
kuuttuneemmaksi siitä, ettei tuomi-
oistuinjuristin ala sopinut minulle.
Siinä näin, miten pelottavan kova lain
kirjaimen ja hengen täyttävä oikeu-
denmukaisuus voi olla.

Vanhentunut rikoslakimme oli mie-
lestäni suorastaan epäinhimillinen ja
johti vähäistenkin omaisuusrikko-
musten seuraamuksena usein koh-
tuuttomiin rangaistuksiin. Kärsin itse

tuomioita määrätessäni, mutta laki
ei antanut minulle muuta mahdolli-
suutta.

Tunsin, ettei minusta ole lähimmäi-
seni tuomitsijaksi. Olisin mieluum-
min halunnut vapauttaa lähes kaik-
ki syytetyt. Omatuntoni vaati ar-
mahtamista, mitä laki ei sallinut.
Lain edellyttämä oikeudenmukai-
suus oli usein inhimillisesti armoton.

Näin oli esimerkiksi silloin, kun
eräs pitkäaikaiseen ehdonalaiseen
vapauteen päässyt vanki oli solmi-
nut avioliiton kansakoulun opettajan
kanssa ja aloittanut uuden elämän.
Hän oli tietyömaalla työttömyystöis-

Vastavalmistuneet lainopin kandidaatit (kuvasta löytyvät mm. Keijo Liinamaa, Jermu Laine ja Antero
Jyränki).

Kuva: Heikki Kupiainen

sä ottanut toiselta työttömältä yh-
teisellä saunamatkalla taskukellon.
Hänet tuomittiin kellon varastami-
sesta ja hän menetti ehdonalaisen
tuomionsa. Samalla sortuivat avio-
liitto ja uusi elämä.

Eräs kunnansihteeri, joka oli pal-
vellut vuosikymmniä täysin nuhteet-
tomasti oli lisännyt kunnan valtion-
apuanomukseen kansakoulujen
menoihin miljoona markkaa saadak-
seen kunnalle ylimääräistä tuloa.
Vanha, muutoin nuhteeton mies, sai
lainmukaisen kaksi vuotta vankeut-
ta ehdottomana minimirangaistukse-
na.
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Olipa aikoinaan Mustamäen rau-
tatieasema Pietarin radan varrella;
Terijoen, Tyrisevän ja Raivolan jäl-
keen keski-Kannakselle päin men-
täessä. Varsinkin kesäisin asema oli
hyvinkin vilkasliikenteinen aivan niin
kuin useimmat muutkin radan var-
rella sijaitsevat asemat. Silloin nimit-
täin tuli Pietarista paljon herrasvä-
keä huviloille tavaroineen kesää
viettämään. Elettiin vielä aikaa, jol-
loin Suomi kuului autonomisena
maana Venäjään ja Kannas oli vä-
littömästi suuren Pietarin vaikutuk-
sen piirissä.

Asemalle olivat vossikat pysäköi-
neet hevosten vetämät nelipyöräi-
set kuomukärrynsä riveihin odotta-
maan Pietarista tulevaa junaa. Tuo-
hon aikaan autoja ei vielä ollut käy-
tössä eikä takseista näin ollen voi-
nut puhua. Puhuttiin vain vossikois-
ta, sama asia, mutta eri kehyksissä.
Juna saapui aikanaan ja vossikat
palvelivat ja kuljettivat vieraat tava-
roineen huviloille. Samalla sovittiin
paluukuljetuksen aikataulusta. Jos ei
vielä tiedetty tarkkaa paluupäivää,
voitiin käydä myöhemmin lähimmän
vuokra-ajurin luona sopimassa tar-
kemmasta noutoajasta.

Kuljetusta oli siis myös päinvas-
taiseen suuntaan asemalle päin. Oli
ehdittävä Pietariin menevään ju-
naan, joskus meni viime tippaan,
mutta onneksi ehdittiin. Mutta toisi-
naan, vaikka kuinka yritettiin ja vaik-
ka kuinka olisi luvattu hyvät natsa-
jut, niin myöhästyttiin. Juna oli jo
ehtinyt lähteä. Ei auttanut huvilavie-
raan muu kuin odottaa parin tunnin
päästä lähtevää seuraavaa junaa.
Mustamäen vuokra-ajurit yrittivät
yleensä kuljettaa ja palvella kesä-
vieraitaan niin hyvin kuin taisivat,
sillä tiesihän se hinnan lisäksi jos-
kus natsajua eli juomarahaa enem-

män kuin toisen mokoman. Venä-
läiset kesävieraat olivat reiluja mak-
samaan hyvästä ja kohteliaasta pal-
veluksesta.

Aina ei tullut eikä lähtenyt junia.
Oli luppoaikaa, joka piti jollakin ta-
voin saada kulumaan ennen kuin
seuraava juna saapui. Onneksi ase-
malla oli Sidrovan sainoi eli teetu-
pa, jonne vossikat kokoontuivat viet-
tämään vapaa aikaansa. Silloin ei
vielä tiedetty radioista ja jukebok-
seista mitään, puhumattakaan tele-
visioista ja digibokseista. Mutta sai-
noissa oli hauskuuttajana oma kuk-
ko. Sanotaan ettei kukko käskien
laula, mutta Sidrovan kukko oli poik-
keus. Se nimittäin lauloi käskystä.

Sidrova itse puhui venäläisittäin
murtaen suomea. Hän ei milloin-
kaan tarkemmin kertonut, mistä hän
oli kotoisin vaan sanoi tulleensa
Valko-Venäjältä köyhistä oloista.
Valkovenäläinen syntyperä toi var-
maankin suomalaisten asiakkaitten
silmissä enemmän lisäarvoa kuin
venäläinen syntyperä ja sen myös
Sidrova itse vaistosi.

Vuokra-ajurit kokoontuivat vapaa-
hetkinään sainoihin juomaan sajua
ja laulattamaan kukkoa. Kukon nimi
oli Peta ja se ymmärsi vain venä-
jää, joten komentokielenä käytettiin
venäjää. Kun kastoi pienen pulla-
palasen kuppiin, jossa oli miestä
väkevämpää, antoi sen kukolle ja
sanoi:” Peta poi” eli Peta laula, sil-
loin kukko hyppäsi pöydälle, nosti
oikean jalan ylös ja pisti vasemman
silmän kiinni ja kiekui kovalla äänel-
lä. Tämä hauskuutti aina miehiä ja
heillä olikin tapana sanoa, “jos ei ole
tässä muuta tekemistä, niin lähetään
laulattamaan vähän kukkoa”.

Sidrovan sainoista sai paitsi sajua

ja pullaa myöskin keittoa ja jotakin
pataruokaa. Kerran eräs vuokra-
ajuri oli pitkän ajopäivän jälkeen erit-
täin nälkäinen ja hän tilasi suuren
ruukun uunissa valmistettua kaali-
pataa. Kaalipata tuotiin saviruukus-
sa pöytään, mutta padan keskelle oli
jossakin vaiheessa tipahtanut torak-
ka. Ruokailija huomasi tämän heti
nähtyään ruokansa ja huusi Sidro-
valle “ei tätä voi syödä, kun padas-
sa on russakka”. Silloin Sidrova otti
heti lusikan mukaan ja meni sala-
man nopeasti asiakkaansa luo ja
ratkaisi ruokailijan ja hänen välisen
ongelman nopeasti omalla varmalla
tavallaan. Hän otti nimittäin lusikal-
la russakan kaalipadasta, pisti sen
suuhunsa, pureskeli ja imeskeli sitä
ja lopuksi maiskutteli suutaan ja sa-
noi: “Ei tämä olla russakka, tämä olla
siiru, paistettu siiru“ eli paistettu ras-
van pala.

Kun näin sainoin omistaja oli ai-
dosti ja rehelliseen tapaansa todis-
tanut, että paistettu russakka olisi
ollutkin paistettu siiru, niin ei siinä
auttanut vossikan muuta kuin syö-
dä kaalipatansa loppuun. Ruuan
vaihtaminen ei olisi missään tapa-
uksessa tullut silloin kysymykseen.

Reino Pekkanen
(Sanakirjasäätiön kyselystä

vuonna 1950 tietonsa saanut)

Mustamäen asemalla



Rautulaisten lehti  2/200624

Vuonna 1950 tutustuin Rova-
niemellä porilaiseen pankkineitiin,
joka oli lähtenyt pääsiäiseksi Lap-
piin hiihtämään. Illalla lähdimme
katsomaan kaupunkia ja neiti kysyi
minulta: “Ethän vain ole naimisis-
sa?”. Kerroin hänelle tapauksen.
Olin ollut naimisissa, mutta vaimoni
kuoli Aavasaksassa ja minulle jäi
viikon vanha poika. Nyt poika on jo
neljä vuotta vanha ja asuu tilapäi-
sesti Lappeenrannassa.

Seurusteluni pankkineidin kanssa
johti naimisiin menoon joulukuussa
vuonna 1951. Otimme poikani mu-
kanamme Poriin. Tänä päivänä poi-
kani on myös naimisissa ja hänellä
itsellään on kaksi poikaa, jotka mo-
lemmat työskentelevät autoliikkees-
sä.

Muistan kun lapsuudessani isäni
sanoi meille kolmelle veljekselle,
että älkää viinan ja tupakan kanssa
vehkeilkö. Minulla on vaimo, tytär
ja kolme poikaa, eikä kukaan polta
eivätkä tietääkseni juo. Jokainen
lapseni on naimisissa ja minulla on
yhdeksän lastenlasta ja neljä lasten-
lastenlasta. Töissä on jo 14 henkeä
eri firmoissa ja heillä jokaisella on
oma huusholli. Olen kiitollinen että
minulla on heihin jokaiseen hyvät
välit.

Palaan takaisin vuoteen 1950. Jäin
Poriin vaikka minulle tarjottiin töitä
Helsingin Käpylästä, Olympiakylän
rakentamiseen. Vaimoni sanoi, et-
tei lähde reissuhommin, koska hä-
nellä oli vakituinen työpaikka pan-
kissa.

Olemme asuneet kohta 55 vuotta
Porissa. Kirjoitan tässä, kun muisti
ja järki pelaa jotenkin. Olen ollut
Porin Sotaveteraanien jäsenenä 35
vuotta ja kahdeksan vuotta Veteraa-
nikuorossa. Viimeksi tämän vuoden
keväällä olimme Joensuussa laula-
massa 50 miehen voimin.

Tämän lisäksi olen myös urheilu-
hullu. Tässä muutamia urheiluseu-
roja joihin olen kuulunut; Lappeen-
rannan urheilumiehet, Aavasaksan
urheilijat, Ounasvaaran hiihtoseura.

Muistan, kun mäkimiehet Luiro,
Mömmö ja Rautioaho hyppelivät
Ounasvaaran mäessä.

Porissa olen ollut Porin veteraa-
niurheilijaseurassa, kansallisissa elä-
keläisissä olin senioreidenjumpanve-
täjänä viisi vuotta.

20 vuotta olin Rauman Repolas-
sa työnjohtajana Porin konepajalla.
Eläkkeelle siirryin vuonna 1983.

Vilho Murron muistelmia

Seuraavaksi haluan vielä mainita
muutaman sanan vaimostani. Hän
toimi pankkivirkailijana 43 vuotta, ja
jäi eläkkeelle 1.1.1986. Hän on
Mannerheimin lastensuojeluliiton
Porin osaston rahastonhoitaja 46
vuotta ja vuodesta 1987 hoitanut
Sotaveteraanin Naisjaoston ja piirin
Naistoimikunnan rahastoja.

Toivotan hyvää kevään jatkoa
kaikille Rautulaisille.

Terveisin Vilho Murto,
Raudun poika ja sotaveteraani.

Murron perhe 15.12.2001 Laila ja Vilho Murron kultahääpäivä-
nä. Vanhempien seurassa lapset Marja (s. 1955), Ylitorniolla 1947
syntynyt Veli Juhani sekä kuopus Markku (s. 1960).

MATKOJA RAUTUUN
KESÄLLÄ 2006
28.-30.7. RAUTU

(Korleelaiset kohtaavat)
Ilm. Markulle

puh. 040 5239 645
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Kuvassa ovat Elvi, o.s. Orava ja Sulo Kiuru Sir-
kiänsaarelta, poikansa Raimo Kiuru ja hänen tyt-
tärensä Miia Kosunen sekä juuri kastettu Moona
Miia Amanda Kosunen. (Selvennykseksi Raimo on
se äijä.) Kuva on otettu tällä hetkellä nuorimman
lapsenlapsenlapsen ristiäisissä helmikuussa 2004.

Onnittelut isälle, joka täytti 92 vuotta 6. huhti-
kuuta ja äidille, joka täytti 87 vuotta 4. tammikuu-
ta.

Onnittelijana tytär Seija sekä koko Kiurun ja
Oravan suku.

“Äijän polvi”

LA ILTAJUHLA
HOTELLI SAVONSOLMU

RAUTULAISTEN
PITÄJÄJUHLAT

PIEKSÄMÄELLÄ
1. - 2.7.2006

SU JUHLA
KULTTUURITALO

POLEENI

Sanna (o.s. Monto) ja Lauri Väisänen viettivät
60-vuotishääpäiväänsä Joutsassa. Heidät vihittiin
avioliittoon 7. huhtikuuta 1946. Sanna on synty-
nyt Raudussa Potkelan kylässä Monnonmäellä.

täyttää Lyyli Helena Peltola o.s. Leppänen. Hän
on syntynyt Raudussa 19. huhtikuuta 1921 ja viet-
tää eläkepäiviään Tuusulassa. Neljän polven mum-
mo ja uskollinen Martta on juhlapäivänään mat-
koilla.

85 vuotta

Timanttihäät

17. - 20.7. TERIJOKI-RAUTU
               -KONEVITSA

ilm. Markulle
puh. 040 5239 645

MATKOJA RAUTUUN
KESÄLLÄ 2006
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Armas Nallin maallinen vaellus päättyi Kyyhky-
län kuntoutussairaalassa 6. helmikuuta 2006. Hän
oli syntynyt Raudussa 10. syyskuussa 1920.

Aune Maria (Maija) Franssila o.s. Pekkanen
kuoli 2. maaliskuuta 2006 Helsingissä. Hän oli
syntynyt Raudussa 12. marraskuuta 1924.

Teuvo Johannes Sojakka kuoli 27. lokakuuta
2005 Pieksämäen terveyskeskuksessa. Hän on syn-
tynyt 4. huhtikuuta 1939 Raudun Kärsälän kyläs-
sä.

Toini Ester Elisabet Mikkelinen kuoli 23. helmi-
kuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt Raudussa 7.
tammikuuta 1926.

Tapahtumakalenteri

Rautulaisten pitäjäjuhlat Pieksämäellä 1. - 2.
heinäkuuta. Lauantaina iltajuhla ravintola Savon-
solmussa. Sunnuntaina juhla kulttuuritalo Polee-
nissa.

Matka Rautuun 28 - 30.7.2006 (korleelaiset koh-
taavat).

Karjalaiset kesäjuhlat Haminassa 16. – 18. ke-
säkuuta.

Juhlat:

Matkat:
Matka Rautuun 9. - 11.6.2006

Matka Terijoki - Rautu - Konevitsa 17 -
20.7.2006.

Pietiäisen Sukuseura ry:n perustamiskokous Lah-
dessa 20. toukokuuta  klo 11 Lahden NMKY:n juh-
lahuoneistossa, Vapaudenkatu 8.

Sukuseurat

Paukkujen sukuseuran sukumatka 29.6.-2.7.
Karjalan kannakselle, Sakkolaan, Metsäpirttiin ja
Rautuun.

täyttää toukokuussa
Markku Kalervo Orava.
Markun isä Seemi on syn-
tynyt Raudun Aliskan ky-
lässä. Markkua onnittele-
vat äiti, sisko ja veljet.

Lailalle, joka
täyttää 60 vuotta
1 8 . h u h t i k u u t a
sekä Raimolle,
joka täytti 65
vuotta 20. tammi-
kuuta.

Onnit te l i jana
nato-sisko Seija
ja koko Kiurun
ja Oravan suku.

50 vuotta
 täytti 4. huhtikuu-

ta Raudun pitäjä-
seuran puheenjoh-
taja Markku Paksu.
Hänen isänsä Arvi
Paksu on syntynyt
Raudun Vehmaisten
kylässä. Markun
syntymäpäiviä juhlit-
tiin iloisesti Viipuris-
sa 8.-9. huhtikuuta
runsaan ystäväjou-
kon kanssa.

täytti 2. joulukuuta 2005 Helsingissä Pekka Par-
tanen. Hän on syntynyt Raudun Orjansaaressa.

täytti 26. maaliskuuta Matti Kuparinen Mikkelin
Vehmaskylässä. Hän on syntynyt Raudun Vakkilan
kylässä.

50 vuotta

Onnittelut

70 vuotta

75 vuotta
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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.

Raudun pitäjän Vehmaisten kylän äitienpäivillä
1937. Kuva:Markku Paksun albumi.

Oikealla: Palkealan seurakunnan rippikoululai-
sia vuonna 1935. Kuva Anneli Kuparisen albumi.

Martat Imatralla huvireisulla 1933. Kuva: Mark-
ku Paksun albumi.
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puh. 040-547 7115
e-mail: toimitus@rautulaistenlehti.net
Vastaava toimittaja: Mauri Maisonen
Tykkimiehenkatu 11, 50100 MIKKELI
puh. (015) 213 608,  0400 650 975
Julkaisutoimikunta:
Mauri Maisonen, Markku Paksu, Seija Lipsanen, Jaana
Matikainen, Kauko Olkkonen ja Ilona Kopakkala

Markkinointi:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 213 608, 0400 650 975
Markku Paksu, Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli, puh.
(015) 211 588, 176 245, GSM 040-5239 645
Ilmoitushinnat:  1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
Etelä-Savon OP 527104-4169978
Painopaikka:
Kopiopiste, Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011, e-mail: tulostus@kopiopiste.net

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:
31.1., 31.3., 31.5., 30.7., 30.9. ja 30.11.2006
Kestotilaus 23 eur / vuosikerta
Irtonumero 3,5 eur + toimituskulut

Kannatusjäsenmaksu 10 eur

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

YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

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

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa,
puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

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

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Reinolankatu 5 C 24, 48600 Karhula,
puh. (05) 263 356

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 50670 Otava,
puh. (015) 418 403
Jaana Matikainen, Karjalantie 13, 50600 Mikkeli, puh. (015) 177144
Sirpa Koskela, Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. 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


