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Presidentti Martti Ahtisaari
aloitti Nobel-lehdistötilaisuutensa ja
-luentonsa tunteikkaalla muistelulla
evakkomatkastaan Viipurissa: “Olin
vain kaksivuotias kun sota syttyi…
…suurvaltapolitiikan seurauksena
entinen kotikaupunkini Viipuri jäi
Neuvostoliitolle. Tämä lapsuusajan
kokemus on vaikuttanut siihen, että
olen omistautunut konfliktien ratkai-
semiselle.”

Ahtisaari toi suuren yleisön tietoi-
suuteen Karjalan menetyksen ja
sen vääryyden, jota Suomi joutui
naapurivaltionsa taholta kokemaan.
Yllättyneenä ja varsin suurta mieli-
hyvää tuntien seurasin näitä Nobel-
juhlallisuuksista tulleita uusisointeja.

Viipurissa syntyneen Martti Ahti-
saaren juuret vievät vahvasti äidin
puolelta Karjalan kannakselle Vuok-
selaan. Punamusta kravatti kaulas-
sa ollut presidentti uskalsi olla kar-
jalainen, ylpeä omasta historiastaan
sekä juuristaan. Vastaavanlaista
uskallusta olla karjalainen toivoisin
myös muilta karjalaistaustaisilta po-
liitikoilta.

Ahtisaari on aiemminkin tuonut
esille merkittävällä tavalla karjalai-
suutta ja karjalaisten oikeuksia. 90-
luvulla Vaasassa pidettiin Karjalan
Liiton kesäjuhlat. Siellä puhunut
Ahtisaari totesi esillä olleeseen, voi-
makkaastikin käytyyn nk. Karjala-
keskusteluun, jota yritettiin niin täällä
Suomessa ja myös Venäjällä vaien-
taa, ettei hänellä ole oikeutta kiel-
tää kansalaisia käymästä keskuste-
lua tästä Suomea kohdanneesta
vääryydestä.

Puhetta eivät silloiset uutisvälineet
katsoneet aiheelliseksi uutisoida.
Todellisuudessa Ahtisaari antoi sil-
loiselle karjalakeskustelulle mahdol-
lisuuden, ja jopa rohkaisi siihen,
mutta sitä ei joko uskallettu tai ha-
luttu hyödyntää.

Kun Martti Ahtisaari Koiviston
jälkeen valittiin Suomen presidentik-
si, lähetin hänelle onnittelukirjeen,
jossa esitin toiveen, että jos mah-
dollista, hän ottaisi esille myös mei-
dän karjalaisten oikeudet omaan
maahamme. Kirjeen yhteydessä
lähetin hänelle juuri ilmestyneen lp:n
“Pannaan Karjalan kunnaat soi-
maan…”

Vuosia myöhemmin oli minulla kun-
nia tavata Eeva Ahtisaari eräässä
tilaisuudessa, tuolloin kysyin muistaa-
ko hän presidentin valinnan jälkeen
tullutta kirjettä, joka sisälsi levyn, jos-
sa oli P. Lauanteen sävellyksiä ja
sanoituksia Viipurista.

“Totta kai minä muistan.. Tekö
sen lähetitte… me usein Martin
kanssa kuuntelimme niitä kauniita
kappaleita, jotka kertovat Viipuris-
ta, joka on Martille hyvin läheinen.”

Venäläisiä Martti Ahtisaaren No-
bel -palkinto näytti kiukuttavan niin,
etteivät välittäneet paljoakaan on-
nitella, niin “hyviä” naapureita kuin
ollaankin! Meillä karjalaisilla lienee
syytä onnitella Viipurin poikaa ja olla
ylpeitä myös omasta karjalaisuu-
destamme.

Vuosi 2010 on Karjalan Liiton 70-
vuotis juhlavuosi. Presidentti Mart-
ti Ahtisaari on lupautunut Karjalan
Liiton juhlavuoden suojelijaksi.

Hyvät ystävät, mukavaa alkanut-
ta vuotta.

Loppiaisena käväisin Raudussa
sytyttämässä sankaripatsaalle sekä
Tikatsun toiselle muistomerkille
kynttilät. Paluumatkalla Sakkolan
Kiviniemen aseman luona näin, että
pajunkissat olliit jo puhjenneet. Piti
oikin pysähtyä jot näinks mie oikin.
Ja totta se ol, vahvat kevään merkit
olliit jo ilmas koton Karjalas…
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Suomen suurimman yksityi-
sen tilintarkastusyhtiön, Tuok-
ko Tilintarkastus Oy:n perus-
taja, kanslianeuvos Yrjö Tuok-
ko on julkaissut muistelmansa.
Joulukuussa ilmestyneen teok-
sen nimi on Reviisori Raudus-
ta.

Karjalan kannaksella Raudussa
syntynyt ja oppikoulun Mikkelin
Lyseossa käynyt Yrjö Tuokko va-
lottaa kirjassaan lyhyesti omaa hen-
kilö- ja työhistoriaansa ja kuvaa har-
rastuksiaan. Kirjan keskeisen annin
muodostavat kuitenkin Tuokon poh-
dinta 90-luvun laman aiheuttajista ja
siitä syntyneestä konkurssiaallosta,
joka upotti ison määrän suomalais-
yrityksiä. Sen jälkeen alkoi Atlantin
takana enronien vyöry.

Tuokko kyselee kirjassaan varsin
ajankohtaisesti, onko niistä opittu
mitään. Vahvan taustan Tuokon ar-
vioinneille antaa hänen toimintansa
ammattitilintarkastajana vuodesta
1971 alkaen sekä se, että hän on
ollut henkilökohtaisesti tekemässä
yli 1300 konkurssiyrityksen erityis-
tilintarkastusta.

Tuokko kertoo myös näkemyksi-
ään Valco Oy:n ja Wärtsilä Merite-
ollisuus Oy:n konkursseista, joita hän
on ollut tilintarkastajana seuraamas-
sa. Hän analysoi näiden Suomen
taloushistorian kannalta merkittä-
vimpiin kuuluneiden konkurssien
syitä ja seurauksia. Yhdysvalloista
viime vuonna alkaneen finanssikrii-
sin syihinkin hän on ehtinyt kirjas-
saan tarttua.

Yrjö Tuokko on arvostellut viime
vuosina kovin sanoin talouselämää
säätelevien lakien  muutoksia. Kir-
jansa loppuosassa hän jatkaa niiden
kriittistä tarkastelua. Loppuun hän
on vielä naulannut 10 teesiään Suo-
men tulevasta kehityksestä.

Unohdettiinko
laman opit

Yrjö Tuokko kertoo, että häntä
innosti kirjan tekemiseen halu kir-
joittaa omasta ja yrityksensä histo-
riasta lähimmilleen.

– Kun sitten nykyinen taloustilan-
ne kaikkine ongelmineen alkoi vyö-
ryä esiin, en malttanut olla laajenta-
matta kirjaa myös 90-luvun laman
ja nykyisten asioiden tarkasteluun.
Eniten palautetta kirjasta olenkin
saanut juuri nykyisten asioiden kä-
sittelystä. Samoja latuja taloudessa
mennään taas kuin 90-luvullakin.

Tuokko huomauttaa, että yrityk-
sille tuhoisia asioita ovat ahneus ja
suuruudenhulluus. Ne ovat olleet
keskeisiä, käynnistäviä voimia niin
90-luvun omassa kotikutoisessa la-

massamme kuin nykyisessä maail-
mantalouden kriisissäkin.

–  90-luvulla pankit ja yritykset oli-
vat ahneita, mutta nykyisin ahneus
on toista luokkaa. Se on tiettyjen
yksityisten ihmisten, yritysten joh-
don, ahneutta.

Tuokko suomii suorasukaisesti yli-
suuria johdon kannustinjärjestelmiä.
Hän varoittaa, että ahneudella on
järjenjuoksun sokaiseva voima. Jos
johdon valvonta pettää, optiojärjes-
telmät voivat kääntyä omistajia vas-
taan. He voivat menettää sijoituk-
sensa kuten enironit osoittavat.

Yrittäjänä
vuodesta 1971

Yrjö Tuokon yrityksen kehitys
omakotitalon ullakkohuoneen yhden

Yrjö Tuokko kirjoitti muistelmansa

Reviisori Raudusta iskee ajan hermolle

Yrjö Tuokon
teos Reviisori
Raudusta on
nimeä ja kansi-
kuvaa myöten
kunnianosoitus
kirjoittajan
karjalaisia
juuria koh-
taan.

Kuva: Seija Lipsanen
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miehen toimistosta yhdeksi Suomen
suurimmista tilitoimistoista on mel-
koinen menestystarina. Se ei ole
tullut hänelle ilmaiseksi.

– Se on vaatinut ympäri pyöreitä
päiviä, lomien uhraamista työnteol-
le, jatkuvaa paneutumista yrityksen
asioihin. Yritystä ei voi jättää mie-
lestään, kun sulkee työpaikan oven
perässään. Sen asiat kulkevat mu-
kana koko ajan.

Yrjö Tuokko puhuu painokkaasti
perheyritysten puolesta ja iloitsee
siitä, että hänen lapsillaan on ollut
aito halu ryhtyä yrittäjiksi.

– Kyllä yrittäjän suurin toive on
se, että omasta perheestä löytyisi
työlle jatkaja.

Tuokko Tilintarkastus Oy:ssä su-
kupolvenvaihdos toteutettiin vuosi-
en 2001–2006 aikana. Hänen po-
jastaan Timosta tuli yrityksen hal-
lituksen puheenjohtaja ja tyttäres-
tään Piasta hallituksen jäsen. Myös
Yrjö Tuokko itse jatkaa työtä yri-
tyksen hallituksessa varapuheenjoh-
tajana.

– Olen niin pitkään aktiivisesti mu-
kana kuin Luoja suo. Yrittäjä ei voi
katkaista työtään kertaheitolla.

Tuokko-ryhmään kuuluvat lisäksi
Tuokko Laskenta Oy ja Tallinnassa
toimiva Tuokko Oü. Yritysryhmä

työllistää noin 80 henkilöä.

Harrastukset työn
vastapainona

Kovaan työtekoon Yrjö Tuokko
oppi jo nuorena kotitilallaan Hirven-
salmen Lelkolassa. Maaseudulla
työtä riitti metsässä, pelloilla ja ra-
kennuksilla. Nuorena opituista tim-
purin taidoista tuli hänelle elinikäi-
nen harrastus ja vastapaino työlle.

Tuokon harrastuksiin kuuluvat
myös musiikki ja kirjoittaminen. Hän
on kirjoittanut monia omaan ammat-
tiinsa liittyviä kirjoja ja hänen kirjoit-
tamiaan artikkeleita on julkaistu lu-
kuisissa alan lehdissä.

Suomen Painiliiton puheenjohtaja-
na Yrjö Tuokko toimi vuodet 2000–
2008. Painia hän kuvaa perisuoma-
laiseksi, tavallisen ihmisen ajatus-
maailmaa lähellä olevaksi lajiksi.

– Sen kautta olen päässyt aivan
uuteen maailmaan, näkemään mitä
urheilu on sisältä päin.

Raasulista
maailmalle

Yrjö Tuokon koti Raudun Raasu-
lissa sijaitsi vain noin puolentoista
kilometrin päässä rajasta. Kodista
avautuivat näkymät aina Laatokal-

Yrjö Tuokko
• Syntynyt 1938 Raudun Raa-
       sulissa
• Ylioppilas Mikkelin Lyse-
       osta 1959
• KTM, KHT,
• Kanslianeuvos
• Ammattitilintarkastaja
       vuodesta 1971
• Tuokko Tilintarkastus Oy:n

       perustaja ja hallituksen
       varapuheenjohtaja
• Suomen Painiliiton puheen-
       johtaja 2000–2008
• Kansainvälisen Painiliiton
       markkinointi- ja pr-valio-
       kunnan jäsen 2009–

le asti.
Runsaan vuoden ikäisenä hän jou-

tui ensimmäisen kerran evakkoon.
Sieltä perhe palasi takaisin Raasu-
liin, mutta uusi lähtö tuli pian.

Yrjö Tuokko arvostaa  karjalaisia
juuriaan.

– Karjalaisuus merkitsee minulle
paljon. Kerron siitä ihmisille tietyllä
ylpeydellä.

Karjalaista perintöä Tuokko on
siirtänyt myös jälkipolville.

– Pari, kolme kertaa olemme käy-
neet Raasulissa paikan päällä.

Pieksämäen ja Valkealan jälkeen
Väinö ja Ilmi Tuokon perhe aset-
tui Hirvensalmelle. Kansakoulun
alaluokat Yrjö Tuokko kävi Lahna-
niemessä ja oppikoulun Mikkelin
Lyseossa. Sinne hän kulki Hietases-
ta junalla.

Armeijan jälkeen hän lähti opis-
kelemaan Helsingin Kauppakorkea-
kouluun ja valmistui ekonomiksi
1963.

Perheen Yrjö Tuokko perusti
1962, tytär Pia syntyi 1964 ja poika
Timo 1965.

Seija Lipsanen

Kuva: Painiliitto
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Viipurin hiippakunnan perilli-
nen, Mikkelin hiippakunta, sai
kynttilänpäivänä uuden piis-
pan. Hiippakuntaa johtaa nyt
Seppo Häkkinen.

Viipuri sai piispanistuimen ensim-
mäisen kerran uskonpuhdistuksen
jälkeen, vuonna 1554.

Ruotsi menetti Viipurin Venäjälle
Suuren Pohjan sodan jälkeen ja piis-
panistuin siirrettiin sieltä, rajalinjan
takaa, vuonna 1724 Porvooseen.
Hiippakunta sai nimekseen Porvoon
hiippakunta.

Kun Suomi vuonna 1809, Suomen
sodan jälkeen, liitettiin kokonaisuu-

dessaan Venäjän keisarikuntaan,
niin Porvoon hiippakuntaan yhdis-
tettiin uudestaan vuonna 1812 ne
Vanhan Suomen alueet, jotka Uu-
denkaupungin ja Turun rauhanteois-
sa olivat jääneet Venäjän puolelle.

Uusi muutos hiippakuntajaossa
saatiin vuonna 1897, kun Savonlin-
nan hiippakunta aloitti toimintansa.
Se muodostettiin Porvoon hiippa-
kuntaan kuuluneista Viipurin ja Mik-
kelin läänin alueista.

Vuonna 1925 Viipuri sai taas oman
piispanistuimen, kun se siirrettiin
Savonlinnasta takaisin Viipuriin.

Suomen toisessa maailmansodas-
sa kokemien aluemenetysten takia

Seppo Häkkinen vihittiin Mikkelin
hiippakunnan piispaksi

Karjalaiset saivat uuden sielunpaimenen

Viipurin hiippakunnan tuomiokapituli
joutui evakkoon. Talvisodan jalois-
ta se pakeni ensin Savitaipaleelle ja
sieltä Korpilahdelle, josta se palasi
takaisin Viipuriin. Uusi lähtö oli
edessä jo vajaan vuoden kuluttua.
Se asettui ensin Valkealaan ja so-
dan loputtua, vuoden 1945 alusta,
Mikkeliin, jolloin sen nimi muutet-
tiin Mikkelin hiippakunnaksi.

Viipurin hiippakunnasta 41 seura-
kuntaa jäi kokonaan ja kahdeksas-
ta seurakunnasta suuria osia jäi ra-
jan taakse. Mikkelin hiippakuntaan
liitettiin myöhemmin viisi seurakun-
taa Kuopion ja kolmetoista seura-
kuntaa Tampereen hiippakunnasta.

Arkkipiispa Jukka Paarma luovuttaa piispansauvan Seppo Häkkiselle..
Kuva: KT/Markku Pihlaja
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Viipurista tuotuun piispankaapun tehtiin uusi hiippa

Mikkelin hiippakuntaan kuuluu 58
seurakuntaa.

Arkkipiispa Jukka Paarma vih-
ki Mikkelin hiippakunnan uudeksi
piispaksi teologian lisensiaatti, kirk-
koneuvos Seppo Häkkisen kynt-
tilänpäivänä, sunnuntaina 8. helmi-
kuuta Mikkelin tuomiokirkossa.
Häkkinen on Mikkelin hiippakunnan
kymmenes piispa. Hän on kotoisin
Kuopiosta.Ennen piispaksi vhkimis-
tään hän on toiminut Imatran seu-
rakunnan virallisena apulaisena vuo-
sina1983-1987,  Heinolan maaseu-
rakunnan kappalaisena vuosina
1987-2001 ja Kirkkohallituksen toi-
minnallisen osaston johtajana vuo-
sina 2002-2009.

Seija Lipsanen

Sodat ovat vaikuttaneet monin tavoin myös Viipurin kirkkoihin.
Keskiajalta oleva vanha tuomiokirkko, joka on palvellut myös ka-
tolisena ja ortodoksisena kirkkona, on raunioina. Vuonna 1893
valmistuneesta Viipurin uudesta tuomiokirkosta ei ole jäljellä niitä-
kään.

Kuva: Seija Lipsanen

Seppo Häkkisen piispanvih-
kimykseen tuomiokapituli teet-
ti Viipurista tuotuun messukaa-
puun sopivan hiipan. Hiipan to-
teutti useita kirkkotekstiilejä
suunnitellut Kati Pajunen.

Piispan juhlakaapu on vuodelta
1935. Se tilattiin Viipurin uudelle piis-
palle Yrjö Loimarannalle Suomen
Käsityön Ystäviltä. Kaavun kuvioin-
timallin suunnitteli Greta Strand-
berg ja kuviollisen pohjakankaan
silloinen kutomonjohtaja Laila
Karttunen. Kangas on kudottu vih-
reästä ja kuparinhohtoisesta paina-
vasta tekosilkkilangasta ja siinä tois-
tuvat ristikuviot.

Leveään reunukseen on kirjailtu
runsaasti erilaisia vaakunoita ja si-
nettejä. Edestä katsottuna on va-
semmalla ylimpänä Rajalinnan suo-
jelijan, Pyhän Olavin kuva. Sen ala-
puolella on Viipurin vanha sinetti ja
alimpana Knut Possen vaakuna.

Oikealla on ylhäältä lukien Suo-

men ensimmäisen piispan, pyhän
Henrikin kuva, Viipurin linnan pe-
rustajan, Torkkeli Knuutinpojan
sinetti ja alimpana Kaarle Knuu-
tinpojan vaakuna.

Kiinnityskaitaleessa on Paavali
Juustenin vaakuna sekä Viipurin
dominikaaniluostarin sinetti. Selkä-
kilpeen on kirjailtu Viipurin ja Porvoon
kuuluisa Sifridus-kalkki.

Kaavun raamatunlauseet ovat II
Moos. 6:6 ja Kol 1:12-20. Niiden li-
säksi on latinankielinen lause “Per
redemptionem Domini nostri Jesu
Christi haeredes vitae coelestis” -
Herramme Jeesuksen Kristuksen
lunastustyön perusteella olemme
taivaallisen elämän perillisiä.

Vanhaa juhlakaapua käytetään
ainoastaan tuomiokirkossa.

Uusi piispan
hiippa

Piispankaavun lisäksi hankittiin
Loimarannalle myös hiippa. Se oli

hiippakunnan papiston lahja uudelle
piispalle. Harmaapohjaisen, kulta-
koristeisen hiipan suunnitteli samoin
Greta Strandberg. Tämä hiippa on
ilmeisesti kadonnut kapitulin evak-
komatkalla.

Seppo Häkkisen piispanvihkimyk-
seen tuomiokapituli on teettänyt al-
kuperäistä hiippaa mukaellen Viipu-
rista tuotuun kaapuun sopivan hii-
pan. Hiipan on toteuttanut Kati Pa-
junen.

Piispansauvassa
edeltäjien nimet

Piispankaavun ja hiipan lisäksi
hankittiin vuonna 1935 myös piis-
pansauva, jonka lahjoitti Torkkelin
Kilta. Sauvan suunnitteli taiteilija
Gunne Gustafsson-Nyman ja sen
valmisti Heikki Juhana Kakso-
nen Helsingissä käyttäen materiaa-
leina tummaa puuta ja hopeaa, joka
on osittain kullattu.

Hopeakaaren varteen on kaiver-
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rettu: “Kaitse minun lampaitani.
Joh. 21:16” Kohdassa, jossa varsi
liittyy sauvaan, on neljä sinettiä: Vii-
purin kaupungin, tuomiokapitulin,
Torkkelin killan sekä Viipurin oppi-
neen fransiskaaniesimiehen Stefa-
nus Laurentin sinetit. Niiden lisäksi
on Viipurin vanhan piispansarjan
ensimmäisen ja viimeisen piispan
nimet eli Paavali Juusten ja Da-
vid Lund. Myöhemmin on sauvaan
kaiverrettu piispan viran haltijoiden
nimet: Erkki Kaila, Ilmari Salo-
mies, Yrjo Loimaranta, Martti
Simojoki, Osmo Alaja, Kalevi
Toiviainen ja Voitto Huotari.

Piispan risti
kuninkaalta

Piispanristi on vuodelta 1805.
Kuningas Kustaa IV Aadolf luo-
vutti itse arkkipiispa J.A. Lindblo-
mille sädekehällä varustetun ristin
erotukseksi muiden piispojen risteis-
tä ja viisi tavallista ristiä annettavak-
si edelleen niille piispoille, jotka oli-
vat tulleet kaupunkiin osallistuak-
seen piispanvihkimykseen. Tässä
vihkimyksessä 10. maaliskuuta 1805
piispat kantoivat uusia ristejään ja
myös piispaksi vihittävä sai sellai-
sen vihkimyksessä.

Kuninkaallisessa kiertokirjeessä
annettiin sitten tarkemmat ohjeet
ristien käyttöönottamisesta niissä
hiippakunnissa, joiden piispat eivät
tulleet Tukholmaan. Näihin poissa-
olleisiin piispoihin kuuluivat myös
Suomen molemmat piispat.

Piispanristi on säilynyt samanlai-
sena Ruotsissa ja Suomessa aina
vuodesta 1805. Suurta latinalaista
kultaristiä, jossa on raitakuvio, kan-
netaan kultaketjussa rinnalla. Piis-
panristi oli 1800-luvulla tärkein piis-
panvihkimyksessä annettava viran
merkki.

Tuomiorovasti Simo S. Salo ja piispa Helga H. Byfuglien pukevat
Seppo Häkkiselle piispan viitan

Kuva: KT/Markku Pihlaja

Piispa Häkkinen ja Herran siu-
naus. Kuvassa myös Risto T.
Nieminen, Jukka Paarma ja
Eija Juuma. Kuva: KT/Markku Pihlaja
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  Täs pit ruveta nyt kirjottammaa
sellasest asjast, mikä ei uokkoa iha
tuttuu monel nykyaja ihmisel, tai jos
on tuttuu ni on voint peästä unoh-
tummaa. Nimittäi siint ko talvel ote-
taa jäitä säilöö kessää varte, et sit
kesäkuumal voiaa jeähyttää niil kai-
kelaisii jeähytettävii. Ennevanhoa niil
jeähytettii enimmäkseen maituo, mut
voip niitä kyl käytteä muuhukii. Mie
sen tähe rupesin nyt jo kirjottammoa
täst asjast ko oattelin jot hyvinkin
joku soattas soaha täst ajatuksen,
mite ens kesän vois pitteä mökil ol-
lessoa makkarat ja maiot (ja siinhä
ne mänisiit oluetkin) kylmäs. Tietyst
jos siel o sähköt, ni eihä siin sillo
ookaa mittää ongelmoa; pannuo voa
jeäkoapi töpseli seinää ja sil hyvä.
Mut usottaks työ, et se on iha mu-

kava välist kokkeilla tälläsii luon-
nomänetelmiikii.

   Täs pari vuotta sit kesäl ko myö
Lipen kans mietittii mökil tätä as-
joa, ni siin sama tie tehtiikii sillei, et
kaivettiin vähä moata pois pienelt
alalt ja kyörättii siihen ympäril kivi-
löi oikei sellaseks valliks. No teä
rakennelma sai sit uottoakii talvii. Sit
ko jeät olliit kaiki paksummilla jos-
kus moaliskuus, ni mie kävi tuolt
yhest rautakaupast ostamas sella-
se sahan mil soap jeätä sahattuu
halki. Niit ko ei täs välil soant ensi-
kää, mut nyt näit on toas kaupoin.
Sit tehtii kairal reikä jeähä ja siint
voa sit saha kans viiruu tekemää.
Ko soatii sahattuu sopivii könttylöi,
ni ne pit tietyst soaha sielt järvest
poiskii. Mie olinkii tehnt kahest kaks-

nelosest valmiiksi jo “kelkan”, mis
ol toises peäs pystys niiko sellaset
“kynnet”. Siihe avanno laitoa pit ens
hakata tuural sellane luiska ni siint
sit soatto työnteä teän kelkan sin
jeäkömyrä al nii jot neä kelka kyn-
net männiit sin kömyrä toisel puo-
lel. No sit voa pit vetteä teä kömy-
rä sielt avannost pois. Sillo enneai-
koaha se tehtii hevosel. Hevone ol
valjastettu voa kakkula-aisoihin,
minkä koukku pantii siihen kelka
nokkaa ain ko jeäkiiju ol kelkas. Nyt
ko meil ei olt hevosta, ni mie laitoin
tuollase tavallise venevinssin ranta-
puuhu kii ja sil soatii sit jeäpalat nos-
tettuu avannost pois. Toisen talven
ko jeät olliit  ohkasempii, ni soatii ne
veettyy moal Lipe kans iha kahteen
pekkaa. Lopu matkoa sit ne vietii

Jäihe nostos

Jäiden nostoa vanhaan malliin. Antero Määttänen näyttää mallia sahauksessa. Jäälohkareita voi
“jääkaapin teon” lisäksi käyttää vaikkapa jääveistosten materiaalina (toim. huom.)

Kuvat: Määttästen albumi
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veskelkal sin varsinaisee säilytys-
paikkaa. No sit ko ne kasattiin sin,
ni siihen keskel jätettiin sellane kan-
nellise muoviloatiko kokone kolo. Sit
sattu nii jot siin kyläl olkii sirkkelsa-
ha, ni myö soatiikii siint hyväst sa-
hajauhoo nii paljo ko tarvittiin siihen
jäihe peäl. Kylhä siihe loatikon peäl
pit kehitellä sellane “kuilu”-systee-
mi, et sit peäs siistist sin niitä ruo-
katarpeita laittamoa ja ottamoa. Mut
sekkii onnistu. Ja usottaks työ et siel
ol viel elokuu alkupäivin sitä jeätä,
ja meil kyl säilyit hyväst maiot ja
makkaratkii.

    No kylhä teä homma ol miul
tuttuu jo iha lapsest ast, ko myö isä
kans käytii Palkolammest muihe no-
apurloihe keral näitä kömyröi moal
vetämäs. Sit niit ajettii hevose kans
kottii. Siin matkal ol viel yks oikei
pitkä ja jyrkkä ylämäk, nii jot hevo-
ne ei jaksant sitä yhtä peätä vetteä
yllää ast. No seko pysähty siihen
vähäks aikoa ni sitä pitkii kangi kans
vähä nytkähytteä liikkeel, ko paina-
va ree al rupes lunta tarnettummaa
jalaksii.

   Silleihä se män mukavast talkoil
ain koko jäihe nosto. Koval pakka-
sel käytii Eitomaa tuvas siin likel
evväät syömäs ja kohvil.Kylhä siin
ain vitsailtiin, et kukas se tänä vuon

Jäiden nostoon Antero oli kehitellyt oman laitteen kakkosnelosista.

 Jääpala nousee ylös avannosta.. Jos hartiavoi-
mat eivät vetämiseen riitä, voi avuksi ottaa vins-
sin.

Vesikelkalla siirtyvät pienet lohkareet rakennus-
paikkaan.
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männöö sin jeä alapuolel sahhoa
vetämeä!

Sit viel yks juttu; ko meil ol sillo
sellane tavallinen pystykorvakoira ja
nii ol Eitomaa Matilkii. Neä olliit
molloot nii vihasii toisillee et kävviit
ain tappelemmaa ko yhtee sattuit.
Sit kerra ne tulliit sammoa aikoa sin
jeäavannol, ja kävviit toas toisiisa
kurkkuu kii.

A myö ko visattii se koirakerä sin
jäihi sekkaa avantoo, ni kylpähä er-
kaniit. Mut het paikal ko heiät sielt
nostettiin, ni toas alko sama ärinä.
Ko ol kova pakkane, ni vietiikii heiät
siint sama tie Eitomaa navettaa kui-
vattelemmaa, etteivät iha köntäksi
jeätyniet, ja pantii viel er nurkkii kii,
etteivät peässeet toisiisa kimppuu.
Koirat olliitkii sit vähä korvat luimus,
ko heiät sielt  pois peästettii.

   Kylhä meil nykyää on kaiken-
laiset pelit, mil soahaa kuumat ja
kylmät, mut jos kel ei oo sähköi
mökil eikä roatsi koasukoappiikaa

hankkii, ni teä on kyl iha hyvä kons-
ti, ja tulispaha vähä kokkeiltuu mil-
viisiihyö enne vanhaa tekkiit kylmeä,
ja mist sitä tietää jos vaik sähkökii

kui männyö viel kortil, ni ei uo iha
het hätä käes.

Antero

Muutin pariksi vuodeksi USA:n,
Wisconsiniin expatiksi. Suomessa
on aika kallista hankkia helposti
muistettavat henkilökohtaiset kilvet,
mutta täällä se maksaa vuositasolla
15 dollaria (USD), toisin sanoen
reilun kympin euroissa.

Kilvissä ei ole väliä onko nume-
roita tai kirjaimia, mutta max seit-
semän merkkiä pitää olla (1-7).

Syntymäkotikunta on Mäntyhar-
ju, joten se ei olisi mahtunut, mutta
isän syntymäkunta Rautu sopi hy-
vin ja siinä ei ollut ääkkösiä, joten
otin sen käyttöön.

Varmuudella ainakaan Wisconsi-
nissa ei ole samaa, mutta muissa
osavaltioissa se voi löytyä…

Karjala on käytössä ainakin Ohi-
ossa.

Pentti Mörsky

Tervehdys USA:sta

Jäälohkareet peitettiin sananpuruilla. Väliin sijoitetussa laatikossa
pysyivät maidot ja makkarat koko kesän kylmänä.

Kuva: Pentti Mörsky

Pentti Mörskyn auton rekkari kertoo hänen siteistään Karjalan
kannakselle Rautuun.
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Joulupukki oli muistanut minua
oikeilla suksilla. Sopivasti opastet-
tuna aloitin harjoitella suksien käyt-
töä. Vanhimmat pojat kertoivat las-
ketteluretkistä Keripadan palteille.
Minutkin luvattiin ottaa mukaan kun
opin hiihtämään. Parin kuukauden
harjoittelun jälkeen pääsin mukaan
retkelle sinne.

Katson tapahtuman muistoksi
otettua vanhaa valokuvaa. Siinä pik-
kupojan “rääpäle” laskee hajareisin
mäkeä alas. Se oli retki, joka avasi
minulle suksimiehen maailman.

Parin vuoden päästä pääsin ko-
keilemaan hiihtotaitoani koulussa.
Vuosittain ratkaistiin luokan mesta-
ruus. Se edellytti, että sukset huollet-
tiin hyvin tervalla paahtamalla ja käyt-
täen omatekoisia voiteita. Ne keitet-
tiin tervasta, kynttilästä, pihkasta ja
palasesta kumia. Keitos kovetettiin
tulitikkuaskiin tai purkkiin.

Hiihdon esikuvina eli idoleina oli-
vat ennen sotia olympiavoittajat, ja
ennen muita Lahden MM-kisojen
1938 voittoisat suomalaiset: Pauli
Pitkänen ja Kalle Jalkanen, 18
sekä 50 kilometrin hiihtojen voitta-
jat. Samojen hiihtojen Suomen vies-
tikulta nostatti lisäksi isänmaallista
ylpeyttä.

Raudussa liikuntaa harrastivat
monet kylien voimistelu- ja urheilu-
seurat. Raudun Nuorisoseuran ur-
heilijat ja suojelukuntajärjestö. Nuo-
risoseuroissa panostettiin kuitenkin
ensi sijaisesti henkiseen kasvatuk-
seen. Keskeisenä toimintana olivat
ohjelmalliset iltamat, näytelmät ja
lukupiirit. Liikunnassa olivat voimak-
kaasti mukana voimistelu, kansan-
tanssit ja yleisurheilu.

Nuorisoseuran Urheilijat toivat
kuvaan mukaan pesäpallon. Hiihto-
ja ammunta löysivät näkyvimmin
sijansa suojelukuntatyössä. Kansa-
koulujen puitteissa kilpailtiin myös-

kin kunnan mestaruudesta. Oma
kouluni ei pärjännyt erinomaisen
hyvin.

Muistissani “kovia” kouluja olivat
Suenmäki ja Vepsä. Karjalasta ja
Käkisalmen lehdestä saatiin seura-
ta kotimaisia- että ulkomaalaisia kil-
pailuja. Siellä kerrottiin hiihtäjien li-
säksi mäkimiehistä.

Nuo ilmojen kotkat alkoivat kiin-
nostaa meitä poikia. Oma hyppyri
rakennettiin sopivaan rinteeseen, ja
niin me kiidimme ilmojen halki muu-
taman metrin. Nopeammin, pitem-
mälle ja korkeammalle pyrittiin, haa-
veessa.

Haavettamme vahvisti Leinikkä-
län järven lentonäytös kolmekym-
mentäluvun alkupuolella. Yleisöllä-
kin oli mahdollisuus päästä lyhyelle
maksulliselle lennolle. Kateellisena
kuuntelimme heidän kertomuksiaan
kokemuksestaan.

Kun meillä ei ollut rahaa lennolle,
päätimme rakentaa oman koneen.
Se olikin komea kone. Siinä olivat
siivet, pyrstö ja ropeli sekä ohjaajan
istuin. Se oli sijoitettu suksien pääl-

Hiihtäjä Raudussa
Minun Rautuni -kirjoituskilpailun satoa

le kuten Leinikkälän järven kone-
kin!

Porukalla se hinattiin mäen pääl-
le. Siellä sovittiin lentojärjestys.
Aatteen isänä sain kunnian olla en-
simmäisenä. Istuin ohjaajana, ja
syöksyin moottorin “jyristessä” kohti
hyppyriä. Humahdus, ja hetken äl-
listelyn jälkeen nousin romujen seas-
ta ylös.

Nousukiito oli epäonnistunut. Ehkä
onneksemme. Puuttuihan meiltä len-
tosuunnitelma laskupaikkoineen.
Myöhemmin tutustuttuani ilmailun his-
toriaan huomasin, että omat vaikeu-
tensa uranuurtajilla oli muuallakin
maailmassa kuin Raudussa.

Lentohommat jäivät, mutta hiih-
dosta tuli ikuinen harrastus. Minä
hiihtelen hankia hiljalleen, ja muis-
telen lapsuuden palteita noita!

Nimimerkki
Hiihtäjä Raudussa

Nimimerkkiä käytti
Aimo Tiainen

Keripadan maisemaa vuonna 1938.
Kuva: Rautuseuran arkisto.
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“Entinen Rautu” -kirjassa on
jossain määrin kuvattu Raudun
apteekkioloja. Kun kirjan tie-
dot ovat kuitenkin hyvin vähäi-
set ja osittain väärätkin, on syy-
tä kerrata menneisyyttä hie-
man tarkemmin.

Lääkemyynnille Raudussa saatiin
mahdollisuudet ensimmäisen kerran
helmikuussa 1907, kun lääkintöhal-
litus myönsi Sakkolan apteekkari
Emil Studdille luvan haara-aptee-
kin avaamiseen Raudussa. Jotain
ongelmia matkaan lienee tullut, kos-
ka haara-apteekki avattiin vasta
keväällä 1909. Studd ei itse toimi-
nut Raudussa, vaan haara-apteek-
kia hoiti proviisori. Esimerkiksi si-
sällissodan aikaan apteekin itsenäis-
tymiseen asti haara-apteekin hoita-
jana toimi proviisori Paavo Hämä-
läinen (1.1.1918 - 15.5.1919).

Kuntalaiset ehtivät kuitenkin her-
mostua haara-apteekin avaamisen
pitkittyessä ja anoivat itsenäistä ap-

teekkia Rautuun helmikuussa 1908.
Lääkintöhallitus ei kuitenkaan suos-
tunut esittämään senaatille itsenäi-
sen apteekin perustamista.

Alku lienee ollut hankala, sillä haa-
ra-apteekki oli välillä avoinna, välil-
lä suljettuna. Osasyynä lienee ollut
vakinaisen lääkärin puute. Sakko-
lan lääkäri kävi Raudussa vain 1 - 2
kertaa kuukaudessa.

Haara-apteekin toiminta vakiintui
vasta vuoden 1910 loppupuolella.
Silloin haara-apteekki sijaitsi ap-
teekkari Studdin omistamassa puu-
rakennuksessa aivan kirkon luona
maantien varrella. Siihen kuului ap-
teekkihuoneen lisäksi asuinhuoneet ja
keittiö sekä varasto- ja lasisuojat.

Sakkolassa apteekkarit vaihtuivat,
mutta haara-apteekki toimi ilmeises-
ti hyvin aina vuoden 1918 alkupuo-
lelle. Sisällissodan taisteluissa, jot-
ka Raudussa alkoivat helmikuun lo-
pulla, haara-apteekki vaurioitui niin
pahoin, että se jouduttiin sulkemaan.
Se avattiin korjattuna 15. heinäkuu-

ta 1918 (toisten tietojen mukaan
18.7.).

Haara-apteekin ollessa kiinni pää-
tettiin 22. kesäkuuta 1918 pidetys-
sä kuntakokouksessa uudelleen
anoa Raudun kuntaan omaa itse-
näistä apteekkia. Samalla päätettiin
pyytää lääkintöhallitusta velvoitta-
maan Sakkolan apteekkaria heti
avaamaan väliaikaisen apteekin.

1. heinäkuuta 1918 päivätyssä
anomuskirjeessä todettiin mm., että
haara-apteekki ei ollut voinut tyy-
dyttää kunnan lääketarpeita, koska
se oli usein omistajavaihdosten ai-
kaan ollut suljettuna. Kun kirkonky-
lästä, jossa haara-apteekki sijaitsi,
oli lähimpään Sakkolan apteekkiin
matkaa 21 kilometriä, ja kelirikon
aikaan kaksinverroin enemmän, oli
apteekin kiinnipidosta aiheutunut
kuntalaisille suuria hankaluuksia.

Hiitolan-Raasulin välisen rauta-
tien valmistuttua oli Rautu tullut ai-
kaisempaa vilkkaampaan yhteyteen
Venäjän kanssa ja muutenkin suu-

Raudun apteekki

Luovutetun alueen apteekkien historia tutkimuskohteena
Internetissä surffatessa eteen

putkahtaa välillä mielenkiintoista lu-
ettavaa. Kun sattumalta hakusano-
jen avulla löysin Alajärven Aptee-
kin sivuille, niin en voinut olla otta-
matta yhteyttä apteekkineuvos
Marcus Olliin.

Alajärven apteekin sivuilta nimit-
täin löytyy artikkeli, jossa kerrotaan
luovutetun alueen apteekeista. Pyy-
sin lupaa artikkelin julkaisuun, kos-
ka siinä on tietoja myös Raudun
apteekista. Arvelin niiden kiinnos-
tavan Rautulaisten lehden lukijoita.

Marcus Olli antoi julkaisuun luvan,
mutta sanoi samalla, että hänellä olisi
enemmänkin tietoja Raudun aptee-
kista, jos kiinnostaa.

Tietysti kiinnosti. Niinpä sovimme,
että hän tekee vuoden 2009 ensim-
mäiseen lehteen artikkelin Raudun
apteekin historiasta niiden tietojen
pohjalta, joita hän on löytänyt luo-
vutetun alueen apteekkien histori-
aa tutkiessaan.

– Raudun tietojen kanssa on ollut
ongelmia. Lääkintöhallituksen pöy-
täkirjoista puuttuvat merkinnät Rau-
dusta, sillä sen piirilääkärin, jonka
olisi pitänyt käydä tarkastamassa
Raudun apteekin toimintaa ei käy-
nyt siellä koko 20-luvulla.

Luovutetun alueen apteekkien his-
torian tekoon Ollia on innostanut se,
ettei aiheesta ole kukaan aikaisem-
min tehnyt tutkimusta. Nyt historia

on valmisteilla, mutta siitä puuttuu
vielä aineistoa.

Marcus Olli toivookin, että ne
Rautulaisten lehden lukijat, joilla on
omakohtaisia muistoja tai tietoja
Raudun apteekista ja apteekkareis-
ta, ottaisivat häneen yhteyden. Olli
kaipaa myös valokuvia apteekista.
Yksi ulkokuva apteekista löytyy
Raudun nettisivuilta, mutta sisäku-
via hänellä ei ole tiedossa yhtään.
Kateissa on myös signatuuri, eli se
kapea pitkulainen lappu, joka oli lii-
mattu lääkepakkauksiin. Sellaisen-
kin hän toivoo löytävänsä. Marcus
Ollin yhteystiedot löytyvät hänen kir-
joittamansa artikkelin lopusta.

Seija Lipsanen
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remmaksi kauttakulku- ja asutuspai-
kaksi. Varsinaisen apteekin tarvet-
ta katsottiin kirjelmässä kuitenkin
eniten todistavan se, että haara-ap-
teekin reseptien lukumäärä oli jo
suurempi kuin Sakkolan pääaptee-
kissa.

Tällä kertaa lääkintöhallitus
myöntyi rautulaisten anomukseen ja
esitti senaatille itsenäisen apteekin
perustamista Rautuun. Eräänä pe-
rusteluna se totesi haara-apteekin
kasvaneen niin suureksi, että se
kannattaisi itsenäisenäkin.

Ensimmäinen apteekkioikeus an-
nettiin 3. maaliskuuta 1919 provii-
sori Arthur Hall’ille. Hän avasi it-
senäisen Raudun apteekin 25. huh-
tikuuta 1919. Haara-apteekki suljet-
tiin samana päivänä.

Apteekki sijaitsi vuokratussa ta-
lossa kirkonkylässä. Siihen kuului
apteekkihuoneen lisäksi varastohuo-
ne, laboratorio, keittiö, kellari ja ul-
lakko sekä kaksi ulkovarastoa. Ap-
teekkarilla oli kuitenkin aikomus siir-
tää apteekki omaan taloon, mikä

toteutuikin jo marraskuussa 1919.
Uudessa apteekkirakennuksessa oli
apteekkihuoneen lisäksi laboratorio-
huone, varastohuone, kellari, apulai-
sen huone ja ulkovarasto.

Apteekkari Hallin siirryttyä ap-
teekkariksi Rantasalmelle apteekki-
oikeudet annettiin 20. maaliskuuta
1930 apteekkari Eino Mustakal-
liolle, joka luopui kuitenkin apteek-
kioikeudestaan jo 17. kesäkuuta
1931. Syynä on voinut olla sairaus,
mutta asiasta ei ole varmaa tietoa.

Kolmannet ja samalla viimeiset
apteekkioikeudet sai 13. elokuuta
1931 proviisori Helmi Holgers,
joka aloitti Raudun apteekkarina 1.
lokakuuta 1931.

Hänen apteekkariajastaan ei ole
säilynyt mitään tietoja ennen loka-
kuuta 1939. Silloin apteekista otet-
tiin YH:n aikana 10. lokakuuta 1939
apteekkarin lausuman mukaan
“suuri määrä lääkkeitä pataljoona
Ingeliuksen tarpeisiin”. Todelli-
suudessa lääkkeet evakuoitiin Soti-
lasapteekki 2:een Lappeenrantaan.

Apteekki sulki samalla ovensa.
YH:n jälkeen tilanne rauhoittui,

osa rautulaisista palasi takaisin ja
apteekki avattiin uudelleen 24. mar-
raskuuta 1939. Kuusi päivää myö-
hemmin rauhan aika loppui ja ap-
teekki suljettiin lopullisesti 30. mar-
raskuuta 1939.

Moskovan rauhan seurauksena
apteekki päätettiin 20. kesäkuuta
1940 siirtää Vaasan 4. (nyk. Palo-
saaren) apteekiksi. Apteekki avat-
tiin Vaasassa 13. marraskuuta 1940.

Jatkosodan aikana Raudussa ei
ollut järjestettyä lääkehuoltoa.

P.S.
Raudun aptekista on kateissa pait-

si valokuvat myös apteekin resepti
eli se pitkänomainen paperi, joka lii-
mattiin lääkepakkaukseen käyttöoh-
jeiden kera. Ottakaa yhteyttä, jos
jotain löytyy. Puhelinnumeroni on
06-5571 084.

Marcus Olli
Apteekkineuvos

Kuva: www.rautu.fi/Karjalan Liiton arkistoRaudun apteekki
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Suomen poliittinen johto oli jo va-
kuuttunut Stalingradin taistelun jäl-
keen 1943, että saksalaiset tulevat
häviämään sodan. Tämän johdosta
Suomen hallitus alkoi etsiä erillisrau-
han mahdollisuutta Neuvostoliiton
kanssa.

Suurin osa suomalaisista uskoi
edelleen Saksan voittoon. Keskus-
telu erillisrauhasta oli yllättävän jul-
kista, ja herätti pahennusta saksa-
laisissa, koska se antoi mahdollisesti
kuvan Saksan heikkoudesta.

Suuttuneena suomalaisten asevel-
jiensä pyrkimyksistä erillisrauhaan
saksalaiset alkoivat kiristää meitä
sekä poliittisesti että kaupallisesti.
Suomi oli täysin riippuvainen Sak-
san taloudellisesta ja sotilaallisesta
tuesta. Jotta Saksa voisi tehok-
kaammin valvoa suomalaisten luo-
tettavuutta, toimitettiin elintarvikkei-
ta ja aseita vain pienissä erissä.

Tässä erittäin kriittisessä ulkopo-
liittisessa tilanteessa suomalaiset
joutuivat  ratkaisemaan helmikuus-
sa 1943 presidentin valinnan. Istu-
va presidentti Risto Ryti oli valittu
vakavasti sairaana olevan Kyösti
Kallion sijaiseksi 19. joulukuuta
1940. Hän oli jo pääministerinä Tal-
visodan jälkeen hoitanut presiden-
tin tehtäviä.

Vaihtoehtoisena ehdokkaana oli
marsalkka Mannerheim. Hän kui-
tenkin kieltäytyi ehdokkuudesta, jo-
ten valituksi tuli Risto Ryti. Hänen
ja Marsalkan välillä vallitsi koko
sodan ajan hyvä yhteistyö. Manner-
heim johti sodankäyntiä ja president-
ti siviilihallintoa. Ulkopoliittisissa
kysymyksissä heillä oli kiinteä yh-
teistoiminta.

Risto Rytin tehtäväksi jäi Suomen
irrottaminen sodasta. Sen vuoksi
hallituksen saksalaissuuntausta rei-
vattiin suopeammaksi Länsivalloil-
le henkilövalinnoilla.  Pääministerik-

si tuli professori Edwin Linkomies
ja ulkoministeriksi Henrik Ram-
say. Hallituksen sisäryhmään tuli-
vat lisäksi puolustusministeri Wal-
den, maalaisliiton Tyko Reinikka
sekä sosiaalidemokraatti Väinö
Tanner. Rintamamiesten ja  -nais-
ten edustajaksi saatiin hallituksen
maatalousministeriksi N.A.Osara.

Aseveliliitto oli perustettu Talviso-
dan yhteishengen vaalimiseksi. Sen
toiminnan kohteena olivat sodasta
kärsimään joutuneet aseveljet ja
heidän perheensä sekä siirtoväki.
Varojen hankkimiseksi  järjestettiin
erilaisia talkoita, keräyksiä ja avus-
tettiin maataloustöissä.

Kun omat korsut oli rakennettu,
veistettiin siirtoväelle ja  sotaleskil-
le omia taloja. Näitä rintamamies-
taloja tehtiin eritäin runsaasti, jopa
useita kortteleita. Aseveliliittoon
kuului noin 200 000 aseveljeä ja 40
000 asevelinaista muodostaen 710
paikallisyhdistystä.

Niillä oli tärkeä tehtävä suoma-
laisten yksimielisyyden ylläpitäjänä.
Liiton puheenjohtajana toimi ken-
raali Paavo Talvela. Hallituksen
muut jäsenet olivat nuoria politiikas-
ta kiinnostuneita rintamamiehiä.

 Rauhanneuvottelut osoittautuivat
erittäin vaikeiksi, koska oli huomi-
oitava Neuvostoliiton kovien rau-
hanehtojen lisäksi saksalaisten jouk-
kojen vallankaappausmahdollisuus
Suomessa. Moskovan ja Teheranin
neuvotteluissa Länsivallat olivat an-
taneet Stalinille vapaat kädet Itä-
Euroopan valtioiden suhteen, joihin
luettiin varauksella myöskin Suomi.

Tässä tilanteessa luovuttiin erillis-
rauhasta ja Suomi vakuutti saksa-
laisille jatkavansa taistelua kommu-
nismia vastaan. Samalla kuitenkin
tehtiin sotilaallisia valmisteluja sak-
salaisvaaran poistamiseksi. Myös

saksalaiset varautuivat tilanteen
mahdolliseen muutokseen Lapissa
ja Itämeren alueella.

Suomen rintamalla elettiin niin
kutsuttua asemasodan vaihetta.
Varsinaiset taistelut olivat vähäisiä
kahakoita ja partiotoimintaa. Uute-
na sodankäynnin piirteenä  tuli de-
santti- ja partisaanitoiminta.

Desanteiksi kutsuttiin Neuvosto-
liiton pudottamia laskuvarjomiehiä.
Heidän tehtävinään olivat sabotaa-
si ja vakoilu. Heitä pudotettiin kaik-
kiaan noin 450, joista ilmasuojelu-
joukot tavoittivat 368.

Ilmasuojelujoukot vastasivat  de-
santtitorjunnan lisäksi kulontorjun-
nasta, teollisuuden sekä väestön
että omaisuuden suojelusta ja häly-
tystoiminnasta. Se sai myöskin uu-
tena tehtävänä partisaanien torjun-
nan. Neuvostoliitto lähetti 50 - 200
hengen vahvuisia sissiosastoja rin-
tamalinjan taakse Ilomantsin tasal-
ta Inariin ulottuvalle alueelle. Kaik-
kiaan näitä joukkoja oli 18  osastoa,
joiden yhteinen henkilövahvuus oli
1 700.

Niiden tavallisina kohteina olivat
syrjäiset kylät Pohjois-Karjalassa,
Kainuussa ja Lapissa. Kylien van-
hukset, naiset ja lapset surmattiin
sekä rakennukset poltettiin. Kaik-
kiaan partisaanit tappoivat 190 hen-
kilöä. Niitä vastaan käytettiin ilma-
suojelujoukkoja, joita vahvistettiin
sotilailla. Partisaanijoukot olivat hy-
vin koulutettuja ja vaikeasti tuhot-
tavia. Sodankäynnin kannalta niillä
ei ollut suurempaa merkitystä, mut-
ta herättivät kyllä levottomuutta
raja-alueella.

Kesäloma 1943 kouluissa alkoi
hieman aikaisemmin, jotta saatiin
koululaisista työvoimaa maa- ja
metsätalouteen. Olimme saaneet
vuokratuksi asevelipientilan läheltä

Myrskyä odotellessa
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kauppalaa Kynsiniemestä. Sen
omistajan ajoi kotiseuturakkaus ta-
kaisin Laatokan rannalle Salmiin.
Lumen sulettua alkoi maanmuokka-
us. Kyntäessä auran varressa oli isä.
Minä olin oppipoika. Hänen kesä-
lomansa satutettiin heinäntekoon ja
sadonkorjuun aikaan. Niittämiseen
ja haravointiin saatiin naapurilta ko-
neet ja talkoohengessä autoimme
toisiamme.

Vapaa-ajan vieton ongelmia ei ol-
lut. Syksyllä jatkoimme vielä asu-
mista Kynsiniemessä kunnes koulu
alkoi syyskuun lopussa.

Pimeinä syksyn iltoina ahersimme
koulukirjojen parissa. Kauppalassa
oli himmeä sotavalaistus, joten ul-
kona saattoi seurustella toisten poi-
kien ja tyttöjen kanssa. Parina ilta-
na viikossa saatiin koululla harjoi-
tella telinevoimistelua ja pallopele-
jä. Valvontaa suorittivat isommat
pojat ja järjestyksen suhteen ei ollut
huomauttamista.

Kauppalassa oli myös vanha vaa-
timaton elokuvateatteri, jota talvel-
la lämmitettiin isolla peltikaminalla.
Ilmasen lipun saattoi hankkia, kun
auttoi vahtimestaria lämmittämises-
sä. Filmit vaihtuivat harvoin. Eloku-
vaa edellytti aina joko suomalainen
tai saksalainen sotakatsaus.

Kotimaisena uutena tähtiparina
olivat Tauno Palo ja Ansa Ikonen,
joskin Lapatossun alias Aku Kor-
hosen voittanutta ei löytynyt. Tuu-
lahduksen Saksasta toi Marlene
Diedrich. Muistaakseni hänen
menestyselokuvansa oli “Sininen
Enkeli”. Toinen salaperäinen nainen
oli Sara Leander, joka lauloi tum-
malla äänellään “Ich stehe im Re-
gen” - Seison sateessa ja odotan
sinua.

Syksyn synkeyttä lisäsi äidin pa-
heneva sairaus. Rintasyöpänsä
vuoksi hän joutui Helsinkiin leikat-
tavaksi. Sieltä hän palasi kotiin, ja
näytti, kuten myös toivoimme, pa-
rantuvan. Edessä oli hänen viimei-

nen joulunsa.
Olin käynyt hakemassa joulukuu-

sen lähimetsästä. Siihen aikaan ei
tarvinnut kaatolupaa. Se katsottiin
vielä silloin jokamiehen oikeudeksi.
Kuusen jalka ja koristeet olivat tal-
letettu edellisiltä vuosilta. Jostakin
oli saatu villalankaa sen verran, että
joulupukki toi perinteelliset sukat ja
vanttuut. Kirjoista ei ollut puutetta,
ja paketilla myös muistettiin rinta-
malla olevia veljiä.

Sieltä odotettiin kirjeitä hartaasti.
Ne luettiin useamman kerran, ja
ymmärrettiin, että siellä olevilla per-
heellisillä oli joululomaan etuoikeus.
Leikkauksestaan väsyneenä äiti
vetäytyi aikaisin levolle meidän lu-
kiessamme vielä joululahjakirjojam-
me.

Talvella äiti joutui sairaalaan.
Myöhemmin hänet palautettiin ko-
tihoitoon parantumattomana. Alkoi
hänen viimeinen raskas taipaleen-
sa, joka päättyi 10. maaliskuuta
1943.

Äidin kotihoidossa isä oli tehnyt
raskaan työn. Joudimme häntä aut-
tamaan kykyjemme mukaan. Kipu-
jen lievittämiseksi lääkkeeksi oli
määrätty hänelle ooppiumia. Päivit-
täin kävi terveyssisar katsomassa,
mutta muutoin vuorottelimme isän
poissa ollessa. Hän oli vuorotyössä
konduktöörinä.

Vielä tätä kirjoittaessa kyynelet sil-
missä näen äitini siirtymisen täältä
iäisyyteen. Edellisenä iltana isä pyy-
si minua veljeni kanssa äidin vuo-
teen luo. Ilokseni huomasin hänen
olevan rauhallisen ja katseen kirk-
kaan. Hän pyysi ojentamaan käden
ja tarttui siihen hyvästellen meidät
ja sanoi - auttakaa isää sekä kutsu-
kaa isä tänne.

Aamulla isä herätti meidät ja il-
moitti äidin kuolleen. Kokoonnuim-
me hänen vuoteensa luokse. Hän
näytti nukkuvan valkean lakanan
alla. Vuoteen vieressä paloi kyntti-
lä. Naapurit pistäytyivät jäähyväis-

käynnillä päivällä. Myöhemmin au-
toin isää äidin siirtämisessä saunaan
odottamaan hautajaisia.

 Hautajaiset olivat vajaan kahden
viikon päästä. Valmisteluissa oli suu-
rena apuna vanhin siskoni Terttu,
joka asui Nurmeksessa. Hautajai-
sia varten kansanhuollosta sai joi-
takin lisäannoksia, ja minulle onnis-
tuttiin ostamaan elämäni ensimmäi-
nen tumma puku. Se ei istunut ko-
vin hyvin, mutta ajoi asiansa hyvin
kymmenen seuraavaa vuotta, jolloin
säännöstelykin päättyi.

Veljeni pääsivät rintamalta hauta-
jaisiin. Samoin sukulaisia ja naapu-
rit oli kutsuttu. Siunaustilaisuuden
jälkeen illalla oli päivällinen sukulai-
sille. Se oli viimeinen yhteinen per-
hetilaisuus. Myöhemmin huoma-
si kuinka  tärkeä rooli äidillä oli per-
heen koossapitämisessä.

Puna-armeija oli onnistunut tam-
mikuussa 1944 murtamaan saksa-
laisten Leningradin piirityksen. Suo-
men sotilaallinen tilanne oli muuttu-
nut merkittävästi.

Neuvostoliitto teki 6. päivä helmi-
kuuta ilmahyökkäyksen Helsinkiin
200 lentokoneen voimin. Pommituk-
sia jatkettiin myös muihin maamme
suurimpiin kaupunkeihin. Ulkominis-
teri Molotovin mielestä pommituk-
sen tarkoituksina oli saattaa Suomen
itsepäinen kansa järkiinsä sen kiel-
täydyttyä rauhasta.

Meillä nämä hyökkäykset saivat
nimen ”rauhanpommitukset”. Nii-
den johdosta sallittiin Helsingin ja
eräiden muiden kaupunkien vapaa-
ehtoinen henkilökohtainen evak-
koonlähtö. Niinpä meidänkin kou-
luun saapui muutama uusi oppilas
sopeutuen hyvin joukkoomme.

Aimo Tiainen
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Rautulaisten pääkaupunkina
jo sadan vuoden ajan olleesta
Pietarista tuli kaksisataa vuot-
ta sitten kaikkien Pohjanlahden
itäpuolella asuvien suomalais-
ten pääkaupunki.

Haminassa syyskuun 17. päivä-
nä vuonna 1809 allekirjoittivat Ve-
näjän ja Ruotsin rauhanneuvotteli-
jat sopimuksen, joka jätti Tornionjo-
en länsipuolisen suomenkielisen vä-
estön Ruotsin hallintaan. Aluksi
Venäjä vaati rajalinjaksi Pohjois-
Ruotsissa Kainuunjärvestä Pohjan-
lahteen laskevaa jokilinjaa.

Suomen kansalta jäi silloin kysy-
mättä neuvoa näistä kuntaliitoksis-
ta. Ylin hallintovalta oli aiemmin ul-
koistettu Tukholmaan, josta se sil-
loisten eurooppalaisten kilpailutta-
misdirektiivien mukaisesti ulkoistet-
tiin. Aleksanteri I:lle Pietariin.
Aleksanteri ensimmäisen valtaraja
siirtyi silloin Mäntyharjulta Tornioon.

Euroopan mahtitekijät tuona aika-
na olivat Ranskan Napoleon ja Ve-
näjän keisari Aleksanteri I, jotka
vuonna 1807 Tilsitissä, Itä-Preussis-
sa, pitivät huippukokousta, aiheena
olivat Euroopan valtiorajat. Mikke-
liläisen EU:n laajentumista hoitavan
Olli Rehnin syntymistä ei oltu edes
ennustettu noille tulevaisuutta ajat-
televille mahtimiehille.

Tilsitissä päästiin sopimukseen
sutjakkaasti. Venäjän piti vain hyö-
kätä Ruotsiin ja ottaa koko vuonna
1917 itsenäistyvä Suomi hallintaan-
sa. Näin sitten tapahtuikin nuoren
Aleksanterin toimesta.

Venäläistä hyökkäystä johti yli-
päällikkönä vironmaalainen, saksa-
laista aatelissukua edustava von
Buxhoevden, joka voitokkaiden
sotatoimiensa päätteeksi teki oma-
valtaisen aselevon Lohtajalla syys-

kuussa 1808, josta teosta seurasi läh-
töpassit ylipäällikkyydestä. Hän kuo-
li kolmisen vuotta myöhemmin ko-
titanhuvillaan Virossa. Georgialainen
ruhtinas Pjotr Ivanovitch Bagra-
tion johti kenraalina joukkonsa
Tampereelle, Turkuun ja Ahvenan-
maalle.

Sodan loppupuolella Suomen ken-
raalikuvernöörinä ja Venäjän jouk-
kojen ylipäällikkönä ansioitunut
skotlantilais-liivinmaalainen de Tol-
ly kutsuttiin sodan päätyttyä keisa-
rikunnan sotaministeriksi.

Karjalainen Olli Tiainen saavutti
todellisen torjuntavoiton paikallisis-
ta asukkaista koostuneella sissijou-
kollaan. Nämä sissit estivät Venä-
jän armeijan ruhtinas Dolgorukin
sekä kenraali Aleksejevin sotilas-
osastojen etenemisen Pohjois-Kar-
jalassa. Nuori ruhtinas Dolgoruk sai
surmansa Koljonvirralla komento-
paikallaan taistellessaan Sandelsin
johtamia Ruotsin joukkoja vastaan.
Tapahtuman muistoksi on pystytet-
ty patsas kaatumispaikalle.

Haminassa vuonna 1809 sovittiin

Venäjän rajan siirto Mäntyharjulta
Tornionjoelle. Venäjän keisarikun-
taan kuuluneiden rautulaisten elä-
mään tuo rajansiirto vaikutti vasta
kolme vuotta myöhemmin, jolloin
keisari muokkasi vanhan hallintoalu-
eensa uuteen uskoon, ottaen siihen
mukaan Ruotsilta vallatut alueet
Tornionjoelle saakka. Keisari Alek-
santeri I:n teki Venäjälle uuden kan-
sallisen hallintoalueen, Suomen
suurruhtinaanmaan, johon ruotsin-
kielinen Ahvenanmaakin liitettiin.

Venäjä oli Euroopan mahtivaltio,
jonka aroille hyytyivät viimeisetkin
Napoleonin sotajoukot, jotka aiem-
min olivat työntyneet Pariisista läpi
keskisen Euroopan ja saavuttaneet
Riianlahdella laskevan Väinäjokilin-
jan. Ruotsin kuningas Kustaa IX
Adolf hylkäsi ajatukset neuvonpi-
dosta Napoleonin kanssa. Tätä
Ruotsin ylimystö piti virheenä, josta
seurasi kuninkaan vangitseminen ja
kruunun menetys.

Ennen Aleksanteri I:n hyökkäys-
tä kävi Ruotsin kuningas Kustaa IV
Adolf suunnittelemassa vastahyök-

Armeijat ja rajat liikkuivat 1809
Rautulaiset pysyivät aloillaan

Kuva: Ilkka Niskanen
Iisalmen Koljonvirralla esitettiin  viime kesänä vuoden 1808 Kol-
jonvirran taistelun tapahtumia mukailevia taistelunäytöksiä.
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käystoimia rajamaastoissa. Eräänä
näistä tärkeistä maastokohteista oli
pieni savolainen kirkonkylä Savilah-
den rannalla, joka ennen varhaisem-
pia Ruotsin hyökkäyssotia oli ollut
osa tiheästi asuttua karjalaista Sa-
vilahden pogostaa (kuntaa).

Sotilaallisesti tärkeimmät Venäjän
armeijan sotatiet suuntautuivat Sa-
vilahden ja Kuopion kautta Ouluun.
Näillä reiteillä käytiin ratkaisutais-
telut.

Venäjä perusti 1800-luvulla Savi-
lahden rannalle nimikkokaupungin
Pyhälle Mikaelille. Mikkelistä kehit-

tyi Venäjän sotaväen kaupunki, jos-
sa Nikolai II:n aikana oli vakinais-
ta varusväkeä jokseenkin yhtä pal-
jon kuin muita kaupunkilaisia. Mik-
kelin kasarmit alkoivat tyhjentyä
sodan sytyttyä vuonna 1914. “Tsaa-
rin hymni” ja venäläisiä sotilasmars-
seja soitettiin poislähteville.

Mikkelistä lähteneen junan vau-
nujen kyljessä luki sotilaitten mää-
ränpää “Berliiniin”. sinne saakka
keisarivallan armeija ei edennyt.
Koko Venäjän sotamahti romahti
Tyyneltä mereltä alkaen.- Saksaa ja
Itävalta-Unkaria vastaan taistellut

Mannerheimin johtama Venäjän
armeijakunta hajosi muiden tavoin.

 Viimeisinä Mikkelin kasarmeissa
olleet kaukasialaisen ratsastavan
vuoristotykistöpatteriston osastot
poistuivat 20. päivä joulukuuta 1917.
Kasarmeita käyttivät seuraavassa
kuussa Suomessa alkaneen vallan-
kumouksen torjuntaan osallistuneet
suomalaiset. Kajaanista Savonran-
taa pitkin Mikkeliin kasarmeille tul-
leiden mukana oli silloin Urho Kek-
konenkin.

Ahti Hänninen

Suomen puolustusvoimat häpäisi-
vät monin tavoin vuonna 1908 vihi-
tyn Mikkelin sotilaskirkon. Kullatut
tornit tuhottiin räjäyttämällä ja vii-
kinkiaikaisten karjalaisten linnavuo-
relle rakennetun kirkon ympäristö
tuhottiin.

Suomen puolustusvoimain toimes-

ta kaivettiin ylös haudastaan “Ber-
liiniin” lähtenyt ja sodassa kaatunut
vainaja, joka oli haudattu Venäjän
lipun peittämänä Mikkelin sotilaskir-
kon viereen.  Kaivettiin ylös ja siir-
rettiin muualle. Suomen Puolustus-
voimat kohtelivat tasapuolisesti up-
seerivainajan vaimoa, joka oli syn-

tyjään Mikkelin kappalaisen tytär.
Hänenkin maalliset jäännöksensä
poistettiin sotilaskirkon vierestä.

Sotilaskirkkoa käytettiin itsenäi-
sessä Suomessa ammusvarastona
ja muussa uskontoa pilkkaavassa
tarkoituksessa. Häpäisevä kirkon

Epäinhimillinen ikuinen muisto jäi jäljelle
Mikkelin kauniista sotilaskirkosta

Mikkeliin vuonna 1908 valmistunut venäläinen
sotilaskirkko oli pyhitetty Pyhälle Suurmarttyyri
Georgios Voittajalle.

Kuva: Seija Lipsasen albumi Kuva: Seija Lipsasen albumi
Ortodoksinen kirkko purettiin  vuonna 1958.
Kuva on otettu päivä ennen purkutöiden aloitta-
mista.
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käyttö osoittaa puolustusvoimain
toiminnasta päättävän johdon oman
arvostuksen itsensä julkaisemiin is-
kulauseisiin, koti-uskonto ja isän-
maa. Parempi olisikin pitäytyä ny-
kyisen puolustusministerin sanon-
taan Venäjä, Venäjä, Venäjä.

Venäjälle jääneissä Tverin karja-
laiskylissä kirkkoja tuhottiin kylän
asukkaiden toimesta Stalinin vaino-
jen aikaan. Suomessa kirkkoja hä-
vitti ja häpäisi itsenäisen Suomen
puolustusvoimat.

Putin otti kristinuskon koko Ve-
näjän kansalliseksi yhdyssiteeksi.
Venäjän armeija kunnioittaa nykyi-
sin suuresti kirkon toimesta pyhiksi
julistettuja sodissa menestyneitä.
Hiljattain järjestetyssä Suurin venä-
läinen-mielipidekisassa suurimmaksi
äänestettiin pyhäksi julistettu Alek-
santeri Nevski. Karjalaisten ja in-
keriläisten ansiosta voittajana Ne-
vajoella vuonna 1240 selvinnyt Nov-
gorodin valtiota hallinnut ruhtinas
Aleksanteri. Lisänimi nevalainen
(venäjäksi Nevski) tuli tuosta voi-
tosta, jossa rautulaisetkin olivat voit-
tajien joukoissa.

Karjalan ja koko Suomen arkki-
piispa papistoineen on rukoillut litur-
giapalveluksissa Mikkelin sotilaskir-
kon häväisseiden ylipäällikkönä toi-
mineen presidentin puolesta.

Rautulaisten porsasjuhlat ja Rau-
dun esittely on saanut sijaa näissä
Venäjän rakennuttamissa sotilasra-
kennuksissa. Kiitos näistä onnistu-
neista juhlapuitteista nykyiselle jal-
kaväkimuseon väelle.

Suomen Suuriruhtinaanmaan pe-
rustajalle Aleksanteri I:lle ja viimei-
selle Venäjän keisarille ja Suomen
suurruhtinaalle Nikolai II:lle voim-
me osoittaa omassa mielessämme
kiitollisuutta suomalaisten saattami-
sesta pois sorron alta häpäisemättä
kenenkään ihmisarvoa uskonnon
takia.

Ahti Hänninen

Ruhtinatar haudan levossa Mikkelissä. Loppuelämänsä rutiköyhänä
Mikkelin seudulla elänyt Mannerheimin tuttu jo Pietarin ajoilta, jol-
loin Demidoffin omaisuus oli mahtavan suuri ja asema keisarin lähi-
piirissä.

Kuva:Ahti Hänninen

Tverin kaupungissa naisluostarin kirkon kunnostus on käynnissä
vuonna 1999. Heinolasta lähtöisin olevan suomalaissyntyisen luos-
tarinjohtajan aikaansaannos on koko luostari.

Kuva:Ahti Hänninen
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- Tässä synnyinkotini Monnonmäen pihapenkillä
istun kesällä 1996 Nikolai ja Jekaterina Nikola-
jevnan vieressä ja laulan heille venäjäksi Kat-
juushaa. Soitin heille myös huuliharpulla muun
muassa Volga, Volgan. Olin opiskellut venäjää
monta vuotta kansalaisopistossa, joten keskuste-
lukin sujui venäjäksi, kertoo kuvasta vasemmalla
istuva Selma Salo, o.s. Monto.

Nikolajevnan perheen kaksi poikaa olivat kaatu-
neet sodassa ja isä Nikolai haavoittunut. Selma
Salon laulua kuunnellessa Nikolai iloitsi, kun
kuuli lauluja oman maansa kielellä.

Jekaterina (Katja) Nikolajevna Monnonmäellä
kesällä 1996.

Kuva: Selma Monto

Kuva: Selma Monto

Kuva: Selma Monto

Monnonmäen historiasta Rautulaisten lehti kertoi
jatkokertomuksessaan vuosina 2007-2008. His-
torian oli kirjoittanut Sosnovossa asuva Ilona Ki-
zill ja sen oli venäjästä suomeksi kääntänyt Alvar
Loponen.

Lallukan Sukuseura
 20 vuotta

Lallukan Sukuseura juhlii
20-vuotista taivaltaan 6.6.2009

Karjalatalossa Helsingissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:

Sinikka Lallukka,
gsm 050 514 6010,

sinikka.lallukka@kolumbus.fi
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Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta Suurlähettilääksi

Suurlähettilään tehtäviin sisältyi-
vät myös “valtiovierailut” Kanadan
provinsseihin. Suoritin tällaiset vie-
railut kaikkiin yhdeksään provins-
siin. Ohjelman aloitti esittäytymis-
käynti provinssin kuvernöörin luo-
na ja sen jälkeen oli provinssin pää-
ministerin tapaaminen.

Keskustelimme kunkin provinssin
ajankohtaisista asioista ja provins-
sin taloussuhteiden kehittämisestä
Suomeen. Usein nämä keskustelut
antoivat virikkeen lisäneuvotteluihin
ja taloudelliseen yhteistyöhön “joint
venturen” eli yhteisyrityksen poh-
jalla.

Suurlähettilään virallinen vierailu
provinssien pääkaupunkeihin oli
yleensä tapahtuma, joka sai liikkeel-
le paikalliset tiedotusvälineet. Käyn-

ti huomattiin TV:ssä ja lehdistössä.
Tämä merkitsi Suomen esille tuloa
ja myönteistä julkisuutta.

Annoin TV:lle ja lehdistölle lukui-
sia haastatteluja ja lausuntoja. Niis-
sä käsittelin Kanadan ja Suomen
välisiä suhteita, maamme geopoliit-
tista asemaa ja ulkopolitiikkaa sekä
kanadalaisten erityisen mielenkiin-
non kohteena olleita suhteitamme
Neuvostoliittoon.

Vierailuun liittyivät tavallisesti pro-
vinssin pääministerin tarjoamat illal-
liset, joilla suurlähettiläs tapasi pai-
kalliset vaikuttajat.

Käynti
Kitimatissa

British Columbiaan suorittamani
virallisen vierailun yhteydessä kä-
vin myös Kitimatissa. Suomalaisy-
ritykset Enso, Kymi ja Tampella pe-
rustivat sinne 1960-luvulla suursa-
han. Hanke ei tuottanut taloudelli-
sesti sitä, mitä siltä odotettiin.

Kitimatin alueella on vaikeakulkui-
sessa vuoristossa paljon suuria iki-

puita, joiden ympärysmittaa on Suo-
messa vaikea edes kuvitella. Mitä
kauemmaksi puiden hakkuu siirtyy,
sitä vaikeammaksi kuljetusolosuh-
teet muodostuvat.

Seurasimme puiden korjausta
vuoristossa. Näytti aina suurelta ih-
meeltä, miten rekkakuski selvisi
huonokuntoisilla metsäautoteiltä ras-
kaan kuormansa kanssa vuorilta
alas. Suurikin auto vaikutti pieneltä
leikkikalulta jättiläiskokoisiin puun-
runkoihin verrattuna.

Näimme ensimmäisen kerran
myös levysahausta. Ymmärsin, että
itse sahalaitos kaikkine erikoistumi-
sineen oli rationalisoitu äärimmäisen
pitkälle.

Kitimat on ollut sen omistajille pit-
kään suuri ongelma. Omistuspohja-
kin on alkuperäisestään muuttunut.

Euroopan turvallisuus-
ja yhteistyökokous

Helsingissä odotettiin keväällä
1975 kuumeisesti tietoa siitä, milloin
Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-

Niilo Pusa muistelee tutustu-
mistaan Kanadan provinssei-
hin, Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyökokouksen ETYK:in
vaiheita, sekä Kanadan päämi-
nisterin vierailua Jaalassa.

Poliisit turvasivat Kanadan pääministeri Trudeaun vierailua Jaalan Kimolassa 2. elokuuta 1975.
Kuva: Niilo Pusan albumi
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kokous ( ETYK) voisi alkaa. Ulko-
asiainministeriö oli varannut touko-
kuun alusta lähtien kaikki Helsingin
tärkeimmät hotellit ETYK:ia varten.
Tasavallan presidentti käveli adju-
tantin kertoman mukaan hermostu-
neena Tamminiemessä ja odotti tie-
toa kokouksen alkamisesta.

Seurasin Ottawassa ETYK:n ti-
lannetta ja odotin kanadalaisten tie-
toa kokouksen alkamisajankohdas-
ta. Tiesin tämän olevan ensi sijassa
kiinni amerikkalaisista.

Kun Yhdysvaltain ulkoministeri
Henry Kissinger oli tulossa vie-
railulle Ottavaan toukokuun alku-
puolella, tiesin hänen keskustelevan
ETYK:stä Kanadan pää- ja ulko-
ministerien kanssa ja saatoin odot-
taa edes joitakin tietoja myös koko-
uksen alkamisesta.

Olin sopinut tätä silmällä pitäen ta-
paamisen Kanadan pääministerin
kanssa. Sain häneltä tietää, että Eu-
roopan turvallisuus- ja yhteistyöko-
kous voisi alkaa “late summer” eli
heinäkuun lopulla.  Tasavallan Pre-
sidentille lähettämäni sähke laukai-
si tilanteen Helsingissä. ETYK:n
valmistelut saivat uutta puhtia.

Kanadan pääministerin mukaan

Kissinger oli edelleen suhtautunut
skeptisesti turvallisuuskonferens-
siin. Hän oli pitänyt sitä lähes yk-
sinomaan Neuvostoliiton pyrkimyk-
senä status quon vahvistamiseksi
Euroopassa ja oli ihmetellyt euroop-
palaisten liittolaisten suurta innostus-
ta asiaan. Hän ei myöskään usko-
nut, että se voisi tuoda merkittäviä
helpotuksia Itä-Euroopan kansojen
asemaan.

Yhdysvalloille oli keskeistä
ETYK:ssä entistä vapaampaan liik-
kumiseen ja vuorovaikutukseen pää-
seminen ihmisten kesken (ETYK:n
3. kori).

Kanadan pääministerin
vierailu Jaalassa

Kuuluin Ottawassa niihin harvoi-
hin lähettiläisiin, joille Kanadan pää-
ministerillä Pierre Trudeaulla riit-
ti mielenkiintoa ja aikaa. Pierre Tru-
deau oli terävä, älykäs, monipuoli-
sen yliopistokoulutuksen saanut per-
soonallisuus. Hän oli pääministeri-
nä koko sen viiden vuoden ajan, jon-
ka olin Kanadassa.

Pääministerin hallitseva asema oli
lähes ehdoton. Trudeau-mania val-

tasi äänestäjät. Hänen henkilökoh-
taisella charmillaan liberaalit pysyi-
vät vallassa.

Trudeaun olemuksesta säteili val-
lastaan tietoisen pääministerin ja
puoluejohtajan voima sekä itse-
luottamus. Hän johti suvereenisti
Kanadaa, hänen veroistaan ei sil-
loin siellä ketään ollut.

Saatuani häneltä tietää ETYK:n
huippukokouksen alkamisajan, esi-
tin hänelle kutsun vierailla kokouk-
sen jälkeen kesäasunnollani Jaalas-
sa. Hän otti kutsun vastaan ja niin
sitten ETYK:n kokouksen jälkeise-
nä aurinkoisena kesäaamuna Tru-
deau saapui Koskenkylän ja Kuu-
sankosken kautta Jaalan Kimolaan.

Kesäinen Etelä-Suomi, vanha
Porvoo ja Elimäen kauniit vilja-au-
kiot tarjosivat matkalla silmänruo-
kaa. Suomen suvi oli parhaimmil-
laan, lämpötila lähes 30 astetta ja
järvemme Musta-Ruhmas peilityy-
ni.  Suomen ja Kanadan liput olivat
liikkumatta saloissaan.

“Jaalassa on jalo elämä” -sanon-
ta oli  mielissämme, kun kunnanval-
tuuston puheenjohtaja ojensi Kana-
dan pääministerille tervetuliaisiksi
Jaalan viirin ja Suomen Olympiako-
mitea lahjoitti hänelle, tunnetulle ul-
koilijalle, Suomen olympiajoukkueen
edustusasun Montrealin olympialai-
sissa.

Tässä kesän juhlassa oli tunnel-
maa. Tervetulotoivotusten jälkeen
tutustuimme saunaan, joka oli aina
Pierre Trudeaun erityisen mielen-
kiinnon kohde.

Kesäasuntomme on piilukirveellä
veistetty hirsihuvila koivikkoisessa
Musta-Ruhmaan niemessä. Siellä on
Saunaseuran tarkkojen piirustusten ja
ohjeiden mukaan laadittu puulämmit-
teinen, tilava sauna, jonka kiukaan ra-
kennusyhtiö Polarin vuorineuvos
Kauko Rastas mitoitti kaksinkertai-
seksi saunan kokoon verrattuna.

Tämä on erittäin suositeltava rat-
kaisu. Kun saunan ilmastointi ja kiu-
as ovat riittävän tehokkaita, sauna
pysyy kuivana ja sieltä on aina riit-

ETYK-vieraita Helsingissä. Yhdysvaltojen presidentti Gerald Ford,
presidentti Urho Kekkonen ja Kanadan pääministeri Pierre Trude-
au.

Kuva: Niilo Pusan albumi
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tävästi happea.  Se on helppo läm-
mittää, kun isoa kiuasta ei tarvitse
kiusata viimeisen päälle. Sauna on
parhaimmillaan 80-100-asteisena.

Saunan ikkunat on suunniteltu si-
ten, että lauteilta aukeaa näköala
Musta-Ruhmaalle.  Lauteet on ra-
kennettu jykevästi 18 tuumaa pak-
suista lankuista.

Pierre Trudeau kiinnostui aidosta
suomalaisesta saunasta niin paljon,
että hän halusi sen rakentamisoh-
jeet. Vein hänelle Ottawaan Sauna-
seuralta ja Mecrastorilta saamani
englanninkieliset saunan rakenta-

misohjeet.
Kanadan pääministerin virka-

asunnon sauna rakennettiin näiden
ohjeiden mukaisesti uudelleen. Koe-
kylvettyamme totesimme: “Kana-
dan pääministerin virka-asunto on
nyt saanut aidon suomalaisen sau-
nan”. Siellä oli riittävästi happea ja
lämpöä.

Trudeau kertoi rentoutuvansa kii-
reittensä keskellä saunomalla vähin-
tään kerran viikossa.  Saunan yhte-
ydessä oli tilava uima-allas ja kun-
tosali.

Lounasvieraiksi niemeen saapui-

vat ETYK:n ulkoministeri Olavi J.
Mattila ja häntä edeltänyt ulkomi-
nisteri Ahti Karjalainen, molem-
mat puolisoineen.

Pierre Elliot Trudeau ihastui lou-
naalla suomalaisiin rapuihin. Luukan
kalaliikkeen toimitusjohtaja oli valin-
nut kauppahallissa meille suurim-
mat ja parhaimmat ravut.  Suurena
herkkusuuna Kanadan pääministe-
ri ymmärsi antaa niille arvon.

Vaikka rapuja tarjottiin hänelle en-
simmäistä kertaa, oli hän pian mes-
tari rapuveitsen käytössä ja nautti
niistä silminnähden.  Jälkiruokana oli
omalta maalta poimittuja metsäva-
delmia.

Lounaan jälkeen oli lyhyt tilaisuus
lehdistölle. Suomen Kuvalehden
Kalle Kultala ja Kouvolan Sano-
mien Matti Jokiniemi toimivat
kuvaajina.

Pukeuduimme kaikki Montrealin
olympialaisten verryttelypukuihin ja
lähdimme juoksulenkille. Sieltä pa-
lattua saunoimme ja uimme. Sau-
nakahvin jälkeen hyvästelimme
Mattilat ja Karjalaiset.

Ohjelmassa oli vielä vesihiihtoa.
Pääministeri oli tässä erittäin taita-
va. Hän hiihti yhdellä suksella Mus-
ta-Ruhmaata ristiin rastiin. Rannoilla
oli lukuisia pääministerin naisihaili-
joita kameroineen ikuistamassa hiih-
toamme. Hiihdon jälkeen saunoim-
me uudelleen ja uimme illan mittaan
pitkiä lenkkejä. Illalliseksi söimme ke-
vyesti riekkoa ala Marski. Ilta oli läm-
min ja pääministeri viihtyi Jaalassa.

Seuraavana aamuna saunoimme
vielä lähtölöylyt ja kello 11 vesitaso
tuli noutamaan meidät Helsinki-Van-
taan lentokentälle, jossa pääminis-
teri Trudeaun kone oli lähtövalmii-
na Kanadaan. Kiittäessään käyn-
nistään hän muisti suomalaiset ra-
vut ja metsävadelmat.

Ruotsi-Suomi
-maaottelussa

Saatettuani pääministerin koneel-
leen lähdimme ulkoministeri Matti-

Pääministeri Trudeau vierailulla Kimolassa.
Kuva: Niilo Pusan albumi
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lan ja kauppaneuvos Kaiharin kans-
sa Tukholmaan edustamaan Suo-
mea Ruotsi-Suomi -maaottelujen
50-vuotisjuhlaotteluun. Tasavallan
Presidentti oli lupautunut osallistu-
maan tähän tilaisuuteen vanhan ys-
tävänsä ja taistelutoverinsa, Ruot-
sin urheiluliiton entisen pitkäaikaisen
puheenjohtajan, silloisen kunniapu-
heenjohtajan, Bo Ekelundin kut-
susta, mutta välittömästi ETYK:n
jälkeen matkustaminen olisi ollut lii-
an rasittavaa. Hän oli pyytänyt ul-
koministeriä edustajakseen juhla-
maaotteluun. Ulkoministerillä oli
käytössään yksityiskone. Osallis-
tuimme Ruotsin Urheiluliiton tarjo-
amalle juhlalounaalle Oopperakella-
rissa ja seurasimme sen jälkeen
maaottelua Tukholman olympiasta-
dionilla.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavassa numerossa

Rautuseura ry:n

Kevätkokous ja tarinailta
keskiviikkona  4.3.2009 klo 18.00

Karjalatalon Sortavala-salissa
Tervetuloa!

Rautuseura ry.           Hallitus

Orjansaaren koulupiirin kesäjuhla
 pidetään Pieksämäen Naarajärvellä

16.5. 2009.
Lähemmät tiedot huhtikuun lehdessä.

Pauli Jantunen, puh. 015 335 970.

Palkealan koulupiiri kokoontuu
6. kesäkuuta 2009 Kouvolassa (Jaalassa).

Tarkemmin seuraavassa lehdessä.

        Jänisemo
On talvinen paksuluminen pakkasyö
Jänisemo nukkuu metsässä kuusen alla
On häipynyt jo kaikenlainen häly ja työ
Kuu kirkas paistaa vian taivahalla

Jänisemo herää venyttelee ja tuumaa
On aika lähteä ruuan ja eineen hakuun
On mielessä edellisen talven ruokahuumaa
On jänisemo päässyt omenapuun kuoren makuun

Jänisemo loikkii pitkillä loikilla omenapuun luo
Katsoo ihmeissään puun ympärys suojaa
Kas kummaa mikäs olla voi tuo.
Siunaa ja moittii taivaan ja maan luojaa

On ihminen laittanut suojaverkon ympäri puuta
Niin ettei lähellekään sitä päästä voi
Jänisemo maiskuttelee vain ristisuuta
Kun ei muutakaan asialle tehdä voi

Jänisemo loikkii takaisin kuusen alle
Kuopii paikan itselleen paksun lumen sisään
Nukkuu niin kuin vanha karhu nalle
Ennen kevättä ei sitä herätä mikään

Heimo Kiuru
Joutsa (Leivonmäki)

RUNONURKKA
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Täsä pari kuvaa, johon Terttu Tatti kaipaa tietoja.
Kuvat on otettu 1910-luvulla. Ne lienevät kuvat säh-
köpostitse  lähettäneen Terttu Tatin arvelujen mukaan
otettu Raudun Kaskaalan kylässä.

“Isoäitini Hilja Korpelainen syntyi Kaskaalan ky-
lässä vuonna 1904. Hän on isossa kuvassa takaa kat-
sottuna toisessa rivissä seitsemäs oikealta ja toisessa,
tyttöjen kuvassa toinen oikealta. Samoista henkilöistä
ja asuista päätellen kuvat on otettu samassa yhteydes-
sä.

Kukaan tuskin enää tunnistaa kuvissa olevia henki-
löitä. Lähinnä minua kiinnostaisi tietää, onko ison ku-
van taustalla oleva rakennus todella Kaskaalan kylän
kansakoulu, kuten arvelen, ja keitä mahtavat olla opet-
tajat? Opettajista kai voisi olla olemassa joku luettelo.
Ellei kyseessä sitten ole rippikuva?

Alkuperäiset kuvat omistaa Raimo Tatti.”

Tietääkö lukijoista kukaan kuvauspaikan, kuvanotto-
tilanteen ja kuvissa näkyviä henkilöitä? Tietoja kuvista
ottaa vastaan Rautulaisten lehden toimitus sähköpos-
titse, kirjeitse ja puhelimitse.

Mieluusti julkaisisimme myös muita vanhoja Raudussa
otettuja kuvia. Olisi kuitenkin mukavaa, jos kuvat pys-
tyisi sijoittamaan oikealle vuosikymmenelle ja niistä löy-

Vanhoista kuvista kaivataan tietoja

tyisi jnkinlaisia tietoja. Henkilöt kuvissa voivat olla vai-
keasti tai mahdottomia tunnistaa, jos kuvien alkuperäi-
set omistajat ovat jo edesmenneitä eikä tietoja ole ku-
kaan huomannut kirjata ajoissa ylös.

Vielä nyt, kun Raudussa syntyneitä henkilöitä on kes-
kuudessamme, heidän muistitietonsa myös Raudusta
kertovan kuvamateriaalin suhteen kannattaa kerätä tal-
teen. Ne antavat arvokasta tietoa jälkipolville Raudus-
ta ja kunkin suvun historiasta.

Seija Lipsanen
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KIHUJUHLILLE
 RAUTUUN
24. - 26.7.

Reitit: 1  Varkaus-Joroinen-
           Mikkeli-Lappeen-
           ranta-Rautu

   2  Pieksämäki-Mikkeli-
           Lappeenranta-Rautu

   3  Mäntyharju-Kouvola-
           Vaalimaa-Rautu

   4  Lahti-Helsinki-
           Vaalimaa-Rautu

Hinnat:    Reitit 1,2,3    255,00
                 Majoitus Kiviniemessä
                 uusissa tiloissa
                Reitti 4          265,00
                 Majoitus Kiviniemessä
                 uusissa tiloissa
                Reitti 1,2,3    275,00
                 Majoitus Hotelli Igora
                 Reitti 4          285,00
                 Majoitus Hotelli Igora
Ilmoittautuminen:  Markku
                            Puh. 040 523 9645

Raudun Kaskaalassa syntyneet Topi Loponen
(vas.), Aune Hänninen, (o.s. Loponen), Esteri Lo-
ponen, (o.s. Siitonen), Taimi Ramstedt, (o.s. Lopo-
nen) ja Aaro Sappinen Pekka Loposen 50-vuotis-
päivillä. Pekka on Esteri ja Tauno Loposen poi-
ka.

Kaskaalassa syntyneitä yhteispotretissa

MATKOJA RAUTUUN
KESÄLLÄ 2009
RAUTU 5.-7.6.

 Majoitus Repinskaja / Igora

Matkahinta 250,00 €
puolihoito/2 hlöä huoneessa
Reitti: Joroinen-Pieksämäki-

Mikkeli-Lappeenranta
Lisämaksusta mahdollisuus
Kronstadtin kiertoajeluun
Ilmoittautuminen:  Markku

Puh. 040 5239645

Rautulaisten pitäjäseura r.y.

VUOSIKOKOUS
25.4.2009 klo 14.00

Ravintola Pruuvi
Raatihuoneenkatu

Tervetuloa
Hallitus

RAUTU 21.-23.5.
Sirkiänsaari-Huhti-Palkeala

Lähtö Leivonmäeltä
Ilm. Heimo Kiuru,

puh. 050 357 5523
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Aino Martta Ukkonen, o.s. Virolainen, kuoli 4.
marraskuuta 2008 Kouvolassa. Hän oli syntynyt
7. tammikuuta 1936 Raudussa.

Anna Liisa Lankinen,
o.s. Kuoppa, syntynyt
07. heinäkuuta 1911
Raudun Huuhdissa,
nukkui rauhallisesti vii-
meiseen uneen Hollolan
vanhainkodissa 21. jou-
lukuuta 2008.

Elli Hatara, o.s. Lemmetty, syntynyt Raudun
Huhdin kylässä 30. marraskuuta 1912, nukkui pois
2. tammikuuta Joroisten sairaalassa.

Meeri Marjatta Hyökkäri, o.s. Paakkinen, kuoli
21. marraskuuta 2008 Kouvolassa. Hän oli synty-
nyt 12. heinäkuuta 1928 Raudussa.

Jenny Ester Hännikäinen, o.s. Puranen, kuoli 11.
joulukuuta Ulvilassa. Hän oli syntynyt 25. loka-
kuuta 1916 Raudun Orjansaaressa.

70 vuotta
 täytti 3. helmikuuta

Heljä-Tellervo Niemen-
suo. Hän on syntynyt
Raudussa Palkealan
kylässä karjalaiseen
perheeseen, perheen
toisena tyttärenä.  Hä-
nen äitinsä oli omaa
sukuaan Rapo ja syn-
tyisin Lumivaarasta, isä
Emil (ent. Sidorow) Niemensuo oli Raudun Palkea-
lasta. Evakkoperhe asettui lopulta Tampereelle.

Tellervo Niemensuo opiskeli ja palveli seurakun-

70 vuotta
täytti Reijo Antero Loponen Mikkelissä 10. jou-

lukuuta 2008. Reijo on syntynyt Raudun Vepsän
kylässä.

80 vuotta
täytti 13. tammikuuta Helli Paajanen, o.s. Korpe-

lainen Kaskaalasta.

nan nuorisotyössä ja lähetyssihteerinä. Vuodesta
1964 hän työskenteli eläkkeelle siirtymiseensä,
vuoteen 1999 asti, Loimaalla. Hänelle rakkaita
harrastuksia ovat lähetystyö, karjalais- ja kuoro-
toiminta sekä erilaiset järjestötoiminnat, erityisesti
Eläkeliiton parissa.

Tellervo Niemensuo on palkittu lukuisilla ansio-
merkeillä, muun muassa Suomen valkoisen ruusun
1. luokan mitalilla kultaristein, Suomen Kuntalii-
ton kultaisella ansiomerkillä ja Suomen Seurakun-
tatyön Keskusliiton kultaisella ansiomerkillä.

Merkkipäiväänsä Tellervo Niemensuo vietti 7.
helmikuuta Kanta-Loimaan seurakuntatalolla.

Uusi neljännen polven
rautulainen on syntynyt!

17. syyskuuta 2008 syntyi Siiri Sofia Olin, kuva
kastetilaisuudesta 22. marraskuuta.2008. Siiri on
Anni Mäkisen (omaa sukua Orava) esikoistyttären
esikoistyttären esikoistytär. Anni oli kotoisin Sir-
kiänsaaren kylästä Raudusta ja hänen vanhempan-
sa olivat Martti ja Loviisa Orava.

Suku on sittemmin levittäytynyt Leivonmäeltä, jos-
sa Anni asui miehensä Oskarin kanssa, maailmal-
le, aina Ilomantsista Irlantiin saakka. Siiri syntyi
Vihdin Otalammelle, jossa hänen vanhempansa Sari
ja Sami Olin sekä veljensä Veeti asuvat.
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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.

Tapahtumakalenteri

24.–26. 7. Kihujuhlat Raudussa.

14.–15.3. Karjalan Liiton Hengelliset päivät Loh-
jalla.

19.3. klo 10–18 Karjalan kirkot -näyttely Mik-
kelin kaupunginkirjaston Mikkeli-salissa.

21.5.–23.5. ja 5.–7. 6. matkat Rautuun.

25.4. klo 14 Rautulaisten pitäjäseura r.y:n vuo-
sikokous ravintola Pruuvissa (Mikkelin Liikemies-
ten seura).4.3. klo 18 Rautuseura ry:n kevätkokous ja tari-

nailta Karjalatalon Sortavalasalissa. 16.5. Orjansaaren koulupiirin kesäjuhla Piek-
sämäen Naarajärvellä.

6.6. Palkealan koulupiirin kokoontuminen Kou-
volassa (Jaalassa).

18.4. klo 14–17 Suvannon seudun sukututkimus-
piirin kokoontuminen Helsingissä Karjalatalon
Laatokkasalissa. Klo 12.30 –14 vapaata tarinoin-
tia. Kokoontumisen isäntinä toimivat rautulaiset.

12.–14.6. Karjalaiset kesäjuhlat Kuopiossa.

28.2. klo 12 Kalevalan ja karjalaisuuden päi-
vän juhla Karjalatalolla Helsingissä koko perheel-
le.

28.2. klo 14–17 Kalevalan ja karjalaisuuden päi-
vän juhla Jyväskylän ammattikorkeakoulun kama-
rimusiikkisalissa (Pitkäkatu 18-22).

28.3.klo 11–15 Karjalaiset ruokamarkkinat Kar-
jalatalolla Helsingissä.

18.4.klo 11–16 Pitäjä- ja sukumarkkinat Karja-
latalolla Helsingissä.

Kesällä lähdetään taas joukolla kihuille Rautuun. Kuva Äyräpäästä kihumatkalta 2007.
Kuva: Seija Lipsanen
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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., 25.3., 29.5., 30.7., 25.9. ja 27.11.2009
Kestotilaus 25 eur / vuosikerta
Irtonumero 5,0  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: Raili Lameranta,
Yläkiventie 6B 24, 00920 Helsinki, puh. (09) 785 192,
050-3644 213
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

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Niittytie 17 D 44, 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. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Kymenlaaksonkatu 18 B 48, 48100 Kotka
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, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 177144
Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti,
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
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
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


