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Venäjä vaatii EU:lta viisumiva-
pautta todellisen kumppanuuden
saavuttamiseksi. Hyvin todennä-
köistä on, että suomalaiset poliitikot
ovat jo tähän myöntyneet. Luulta-
vaa on, että vuonna 2015 viisumi-
vapaus on totta.

Mikäli Suomessa olisi todellisia
poliitikkoja, voisivat he nyt neuvo-
tella Karjalan kohtalosta. Viisumi-
vapauden hintana voisi olla Karja-
la. Sen jälkeen ryssäkään ei olisi
meille ryssä vaan todellinen ystävä.
Nykyinen “ystävä” seisotti helators-
taina kotiseutumatkailijoita yli seit-
semän tuntia 30 asteen helteessä.

Venäläisten matkailijoiden määrä
ylittää jo nyt rajavalvonnan kapasi-
teetin. Mitä se on viisumivapauden
tultua? Toki rahaahan se kyllä meil-
le tuo, mutta riittävätkö Suomen
muut resurssit vastaamaan kasva-
vaan liikkumiseen? Pelkästään 200
kilometrin päässä Suomen rajasta
asuu saman verran ihmisiä kuin
koko Suomessa.

Vankilassa istuva öljymiljardööri
Hodorkowski ennustaa Venäjälle
2915 tapahtuvaa vallankumousta.
Mikäli se tapahtuu, luulen jokaisen
suomalaisen toivovan silloin, että
olisimme aikanaan liittyneet Natoon.
Mikäli ennustus toteutuu, ja olem-
me yksin kuten talvisodan alkaes-
sa, niin on varmaa, että tämäkin
valtakunta on sekaisin.

Suomen poliitikot eivät usko en-
nustuksiin eivätkä tosiasioihin. Vuo-
desta toiseen vakuutellaan uskolli-
suutta ja ystävyyttä ja naapuri vie
meitä ko pässii narussa.

Mie kysyin Viljakaisen, o.s. Van-
hanen, Tyyneltä Rauvus käydessä,
et milt se siusta tuntuu näin pitkä
aja jälkee tää Karjala menetys. Tyy-
ne vastas, jot kyl se vielki kiukut-
taa! Nii minnuukii, sanoin mie!

Arvoisat Rautulaisten lehden lu-
kijat ja tilaajat. Viime lehdessä ilmoi-
timme avoimesta paikasta Rautu-
laisten lehden toimittajaksi pitkäai-
kaisen toimittajamme Seija Lipsa-
sen tilalle. Tehtävään olemme va-
linneet Marjo Ristilä-Toikan, pitkän
linjan toimittajan. Marjo toimittaa
tällä hetkellä mm. jo kahta pitäjä-
lehteä, Suvannon seutua ja Pyhä-
järveläistä.

Tämä lehti jää viimeiseksi Seijan
toimittamaksi lehdeksi, mutta toivon
ja uskon, että Seija jää meidän fani-
kerhomme jäseneksi ja tapaamme
häntä usein jatkossakin. Julkinen
kiitos Seijalle arvokkaasta työstä
Rautulaisten lehden ja karjalaisuu-
den parissa.

Uusi toimittajamme Marjo esittäy-
tyy lehtemme tässä numerossa. Sen
verran paljastan, et Marjo on Sak-
kolan tyttöjä ja niihä sitä enne Sak-
kolas sanottii: “et vain raukat Rau-
vusta naip ketkä ei saa Sakkolast!”
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Kuka minä olen? Mistä olen tullut?
Missä ja miten esi-isäni ovat eläneet?
Nämä ovat kysymyksiä, joita jokai-
nen sukututkija esittää itselleen. Ky-
symyksiä on varmasti enemmänkin.
Mitä pitemmälle sukututkimus etenee,
sitä enemmän nousee esille uusia
kysymyksiä.

Oman taustansa tunteminen on tär-
keää jokaiselle ihmiselle. Se on hyvin
mielenkiintoista. Historia saattaa tuo-
da esiin mitä ihmeellisimpiä asioita.
Tavallisen, arkisen elämän avautumi-
nen vuosien ja vuosisatojen takaa on
myös merkityksellistä. Enimmäk-
seenhän ihmiset ovat arkeaan eläneet.

10 vuotta sitten Suvannon seudun
sukuja tutkineet havaitsivat, että heil-
lä on paljon yhteistä. Tutkittiin samo-
ja sukuja. Elinolosuhteet tällä alueella
olivat samantapaiset jokaisen viiden
pitäjän alueella. Olisiko viisasta yh-
distää voimansa?

En tiedä, tietäneekö kukaan, kuka
ensimmäisen kerran esitti tämän aja-
tuksen. Joka tapauksessa se on ollut
viisas ajatus! Suvanto-järven ympä-
ristöpitäjien sukututkijat kokoontuivat
10 vuotta sitten 14. huhtikuuta 2002
kello 13 neuvottelemaan asiasta.

Metsäpirtin, Vpl. Pyhäjärven, Rau-
dun, Sakkolan ja Vuokselan sukutut-
kijat päättivät ryhtyä yhteistyöhön. -
Siitä se alkoi ja 10 vuodessa on saatu
aikaan paljon.

Kertoessaan sukututkimuspiirin his-
toriasta Kalevi Hyytiä ihmetteli, mi-
ten vuosien aikana sukututkimuksen
menetelmät ovat muuttuneet ja ke-
hittyneet. Aluksi juostiin arkistosta
toiseen. Muistitietoa oli perheissä ja
lähisuvun keskuudessa. Se kirjattiin
muistiin. Monet faktat piti kuitenkin
etsiä arkistoista. Nyt arkistot löyty-
vät olohuoneistamme. Tietotekniikka
on ihmeellinen asia. Mitä uutta tuo-
kaan sukututkimukseen DNA?

Vuosien aikana on kokouksissa
käsitelty monia asioita. Piirin jäsenet
ovat esitelleet omia sukututkimuksi-

aan. Erilaisia vihjeitä on jaettu toinen
toistemme kesken. On kuultu luento
muun muassa ortodoksisuudesta, kar-
jalaisista arkistolähteistä ennen 1700-
lukua sekä inkeriläisyydestä.

Monilla suvuilla on yhteyksiä rajan
taakse inkeriläisten asuma-alueille.
Olivathan rajat avoimia ennen vuotta
1917.

Alueemme kartta-aineisto on mie-
lenkiintoista. Kylien kehitys on näh-
tävissä verrattaessa esim erkiksi
1700-luvun lopun verotuskarttoja
1900-luvun karttoihin.

Ensimmäinen suuri, yhteinen pro-
jektimme oli vuoden 1818 henkikirjo-
jen puhtaaksikirjoitus. Lähes jokainen
ryhmämme jäsen oli työssä mukana.
Tuloksena olivat monisatasivuiset
monisteet, joista voidaan nähdä, kei-
tä on tuolloin asunut pitäjiemme eri
kylissä. Työ on myös nähtävissä pii-
rimme sivustolla
www.suvannonsuvut.net.

Sieltä löytyy muutakin kokoamaam-
me materiaalia. Erityisen mielenkiin-
toinen on kirjaluettelo, johon on koot-
tu pitäjiämme koskevaa kirjallisuutta:
yleisteoksia, historiaa, sukututkimuk-

sia, sotakirjoja jne.
Yksi suuri työllistäjä oli myös van-

hojen kirkollisten historiakirjojen saat-
taminen alueeltamme digitaaliseen
muotoon. Nyt ne ovat löydettävissä
Suomen sukuhistoriallisen seuran in-
ternet-sivuilta. Enää ei siis näiltä osin
tarvitse mennä arkistoon, vaan omalla
kotikoneella on löydettävissä tietoa.

Kalevi Hyytiän historiakatsauksen
aikana pyöri valkokankaalla kuvakol-
laasi piirin toiminnasta vuosien var-
relta. Sen oli koonnut Heikki Mal-
kamäki. Kuvakollaasi tuki Kalevi
Hyytiän esitystä. Kuvissa näkyi ko-
koustilanteita, retkikuviamme Kan-
nakselta, arkistokuvia Viipurin maa-
kunta-arkistosta yms. Paljon on eh-
ditty ja monia eri ihmisiä on ollut mu-
kana!

Osmo Tuokko kertoi suurimmas-
ta projektistamme, työnimeltään ”so-
tasurmaprojekti”. Jokaisesta pitäjäs-
tä on projektin työryhmässä edusta-
ja. He kokoavat materiaalia vuosien
1917–1921 tapahtumista pitäjiemme
alueella.

Näistä vuosista on pitäjiemme his-
torioissa kerrottu varsin vähän. Näi-

Suvannon seudun sukututkijoiden 10-vuotisjuhla

”Suloisessa Suomessamme oisko maata armaampaa…”
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tä aikoja koskevat asiat ovat myös
olleet varsin arkoja sekä vaiettuja. Työ
alkoi vaatimattomasta ajatuksesta
tutkia, kuinka paljon miehiä kuoli alu-
eeltamme vapaussodan aikana. Pian
huomattiin, että tuolta ajalta on hyvin
vähän tutkittua materiaalia. Tiedot on
koottava eri arkistoista, sanomaleh-
distä ja muista lähteistä. Tietoa löy-
tyy paljon, mutta sen keruu vie aikaa.

Mielenkiintoisia asioita on tullut esil-
le. Tiesitkö, että tuohon aikaan:

nälänhätä uhkasi sekä ihmisiä että
karjaa. Tällöin ihmisiä kehotettiin ke-
räämään jäkäliä ravinnoksi sekä ih-
misille että karjalle.

inkeriläisiä pakolaisia saapui run-
saasti Suomen puolelle pitäjiemme
alueelle.

Pyhäjärven Noitermaalla, Sakkolan
Kiviniemessä sekä Raudussa on ol-
lut vankileirit.

Sakkolan naiset leipovat kahdessa
päivässä 15 000 piirakkaa, kun Rau-
tuun oli pyydetty lähettämään sotilaille
pääsiäiseksi jotain.

Lotta Svärd -järjestöä ei vielä ollut,
mutta sotamartat toimivat vaatehuol-
lossa, sairaanhoidossa sekä ruoanlai-
tossa.

Monet tiedot täsmentyvät vielä pro-
jektin edetessä. Mitä mielenkiinoista
vielä löytyykään?

Työryhmä on jo tehnyt suuren työn.

Materiaalin kokoaminen jatkuu vie-
lä. Muun muassa Käsisalmen sano-
mat on oiva lähde. Lehdistä löytyy
esimerkiksi vuosittain erilaisia katsa-
uksia pitäjiemme tilasta koskien juuri
tätä sota-aikaa ja siitä johtuvia olo-
suhteita.

Työryhmän tuloksista on tarkoitus
julkaista kirja. Ennakkotiedot kerto-
vat, että sitä odotetaan suurella mie-
lenkiinnolla ja osittain juuri siksi, että

alueeltamme ei tällaista tietoa ole ai-
emmin koottu.

Nyt 10 vuotta myöhemmin on kii-
tosten aika. Kiitokset kuuluvat jokai-
selle, joka näiden vuosien aikana on
ollut mukana ja siten tuonut oman
panoksensa yhteiseen työhön suku-
tutkimuksen saralla.

teksti ja kuvat
Leena Repo

Varpu-Leena Sumsa oli tuonut näyttelyyn valokuvia Raudun Sir-
kiänsaaren koulusta sekä kengät, jota oli käytetty Sirkiänsaaren
laajennetun koulun vihkiäisissä 1937.

Tervehdys teille kaikille Rautulainen
lehden lukijoille ja lehden tekoon osal-
listuville. Kevättalvella silmiin sattui
tieto, että lehti etsii uutta toimittajaa,
kun viime vuodet tehtävää hoitaneel-
le Seija Lipsaselle etsitään seuraajaa.
Päädyin puheisiin Rautulaisten pitä-
jäseuran puheenjohtajan, lehden pää-
toimittaja Markku Paksun kanssa, ja
hakuprosessin jälkeen sain tiedon, että
tervetuloa Rautu-lehteä toimittamaan.

Rautulaisten lehden uusi toimittaja odottaa
yhteistyötä ja lukijoiden aktiivisuutta

– Kiitos, otan haasteen vastaan hei-
näkuun alusta lukien.

Rautulainen on minulle ennestään
tuttu jo monien vuosien ajalta. Posti
tuo muitakin karjalaisia pitäjälehtiä
laatikkooni. Hyvältä on tuntunut se-
lailla karjalaisia paikallislehtiä, vaikka
näissä vanhoissa kotipitäjissä ei vuo-
sikymmeniin ole ollut mahdollista
asua. Karjalaiset pitäjälehdet ovatkin

laatuaan ainutkertaisia: lehtiä tehdään
yhä pitäjistä, vaikka niitä ei enää ole
olemassa suomalaisina paikkakunti-
na.

Haluan jatkaa kanssanne tätä kult-
tuurityötä. Kaikki rautulaiset ystävi-
neen ovat avainasemassa siinä, että
pitäjälehtemme ilmestyy nyt ja tule-
vaisuudessa. Jokainen lehden lukija
voi olla myös lehden tekijä. Lähettä-
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kää kuvia ja kirjoituksia, muisteluksia
ja tämän päivän kuulumisia karjalai-
suudesta, nuoremman polven ajatuk-
sia ja vanhemman polven tietämys-
tä. Näillä eväillä tehdään yhteistä leh-
teä, siirretään perinnettä ja Karjala-
aatetta eteenpäin.

Rautua olen pari kertaa saanut kier-
tää asiantuntevien oppaiden kera, vii-
meksi nyt toukokuussa Suvannon seu-
dun pitäjäyhteisöjen matkalla.

Sukujuuret ovat äitini puolelta Rau-
dun naapuripitäjä Sakkolassa. Äidin-
äiti Helena Karvanen oli Petäjärvel-
tä, äidinisä Edvard Raaska Kivinie-
mestä. Sakkola-Säätiön julkaisemaa
pitäjälehti Suvannon Seutua (Sakko-
la, Metsäpirtti ja Vuoksela) olen saa-
nut toimittaa yli 20 vuotta, ja Vpl.
Pyhäjärvi-lehteä pian viisi vuotta.
Yhteisiä piirteitä on, mutta jokainen

lehti on myös omanlaisena omine ta-
rinoineen ja kuvineen.

Tarvitsen ja toivon saavani teiltä
rautulaiset tukea ja apua uudessa toi-
messa Rautulaisten lehden parissa.
Olen freelancer-toimittaja, ja työhuo-
neeni on kotini yhteydessä Pirkan-
maalla, Tampereen kupeessa Lem-
päälässä. Paljon asioita voidaan hoi-
della nykyisen tietotekniikan avulla,
mutta varmasti välillä on hyvä tavata
kasvokkainkin.

Hyvää kesää ja kesäjuhlien odotus-
ta kaikille, terveisin

Marjo Ristilä-Toikka
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

p. 040 730 2622
Rautasemantie 375,

37570 Lempäälä

Rautulaisjuurisille naisille SM-kultaa jotoksella
Juuret Karjalassa -joukkue voitti

Maanpuolustusnaisten Liiton 23. val-
takunnallisen maastovaelluksen Ha-
rakka-jotoksen Jämijärvellä 5. -
6.5.2012. Kisaan oli ilmoittautunut
yhteensä 46 joukkuetta.

Joukkueesta löytyy kolme rautulais-
juurista samaan sisarusparveen kuu-
luvaa naista: Eeva Väätäinen, Sir-
pa Väisänen ja Eija Vasenius, joi-
den äiti Sanna Väisänen, o.s. Mon-
to, on Raudusta Potkelan kylästä
Monnonmäeltä. Joukkueen neljännen
jäsenen Pirjo-Liisa Räsäsen juuret
ovat VL Pyhäjärveltä.

Naisille suunnattu jotos on vuosit-
tainen eri alueiden maanpuolustus-
naisten järjestämä keväinen yön yli
kestävä maastovaellus, jonka varrel-
la on erilaisia rastitehtäviä.

Vaelluksella tarvittavat varusteet ja
päivän muonat kannetaan itse muka-
na ja edetään partiona tehtävärastilta
toiselle.

Rasteilla on tehtäviä ja joskus har-
voin saadaan matkatehtäviä. Tällä
kertaa Jämillä oli matkatehtävänä

kutoa sukka viisivuotiaalle lapselle.
Lauantaina sateisessa kelissä kuto-
minen ja samalla matkan eteneminen
paikoittain veden alla olevia pitkospui-
ta pitkin oli aika haasteellista. Päivän
jälkeen maalissa sukka arvosteltiin ja

pisteytettiin.
Usein joukossa on nokkeluutta ja

nopeutta vaativia tehtäviä, sekä jos-
kus järjestäjien keksimiä hupitehtäviä-
kin piristämässä päivää. Tällä kerral-
la rasteilla mitattiin maanpuolustus- ja

Vasemmalta lukien Pirjo-Liisa Räsänen, Eija Vasenius, Eeva Vää-
täinen ja Sirpa Väisänen.

Marjo Ristilä-Toikka on Rautu-
laisten lehden uusi toimittaja.
Hänet tunnetaan myös Suvan-
non seudun ja Vpl. Pyhäjärvi-
lehden toimittajana.
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Yksi matkan kohokohtia oli, kun 86-
vuotias Tyyne Viljakainen, o.s.
Vanhanen, yllättyi kotipaikallaan
Raudun Potkelan kylässä, Maljamä-
en tilalla: Vanhasen talon kivijalan
äärellä huhki mies raivaussahan kans-
sa. Kävi ilmi, että kyseessä on tilan
uusi omistaja, Keripadassa kauppaa
pitävä Andrey Makarju, joka on
aloittamassa paikalle talontekoa. Tyy-
nen ja tyttärensä Raili Lamerannan
suunnittelema samppanjan juonti ko-

tipaikalla sai näin uuden käänteen –
mutta erittäin hyvässä hengessä ja
käyntikortteja vaihtaen mahdollista
tulevaa yhteydenpitoa varten.

Entä mitä tuumaili Tyyne, joka oli
matkalle lähtiessään arvellut, että oli
viimeistä kertaa reissussa Raudun
maisemissa – miltä tuntui tavata
oman kotipaikan tuleva asuttaja?

– Ei se tuntunt oikei miltää, vaik olin
mie sitä kyl etukättee arvelt, tuumasi
nykyisin Helsingissä asuva Tyyne

Peräti kuuden tunnin odotus
Venäjän tullissa kohti Karjalaa
harmitti, mutta ei vienyt kotiseu-
tumatkailun iloa, kun Suvannon
seudun pitäjäyhteisöjen väki teki
jo perinteeksi tulleen kevätret-
kensä Kannakselle 17.-20. tou-
kokuuta. Päätutustumiskohteet
olivat tällä kertaa Metsäpirtti ja
Rautu, ja muitakin pitäjiä ehdit-
tiin reissussa sivuta.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt
tutustuivat Rautuun ja Metsäpirttiin

ensiaputaitoja sekä kansalaistaitoja ja
yleissivistystä. Matkalla vaadittiin
sekä psyykkistä että fyysistä kestä-
vyyttä unohtamatta yhdessä tekemi-
sen ja toimimisen sujuvuutta joukku-
eessa. Koko joukkueen panos oli siis
erityisen tärkeä.

Rastitehtävistä löytyi muun muas-
sa armeijan kenttäradion kokoamista

käyttökuntoon ja yhteyden ottamista
samalla taajuudella toiseen radioon,
etäisyyksien ja koordinaattien tulkit-
semista kartalta, ampumista, harjoi-
tuskäsikranaatin heittoa, suunnistus-
ta, pienen lapsen elvytystä, eläimen
nahkojen ja sarvien tunnistamista,
joukkueviestihiihto Jämin hiihtoput-
kessa, muistitehtäviä sekä veteraani-

järjestöihin ja Suomen itsenäisyyteen
liittyviä kysymyksiä.

Samalla kokoonpanolla joukkue on
jo kahdesti aiemmin osallistunut nais-
ten valtakunnalliseen jotokseen sijoit-
tuen vuonna 2010 kymmenenneksi ja
vuonna 2011 kahdenneksitoista. Nyt
kolmas kerta toden sanoi, KULTAA.

Kuvat: Marjo Ristilä-Toikka
Matkalla mukana olleet ryhmittyivät yhteiskuvaan Keljan patsaan vierelle.
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Viljakainen.
Kuten moni matkaseurueesta arve-

li, tapaamisesta tuli Tyynelle uusi syy
lähteä jatkossakin Karjalaan ja Rau-
dun maisemiin:

– Taas joskus mennään, jos vain
terveyttä riittää.

Tyyne Viljakainen työskenteli jatko-
sodan aikana mm. Sakkolan Osuus-
kaupan Hovinkylän myymälässä.

– Kyllä siellä jonkin verran myytä-
vää oli, sen mitä ihmiset säännöstely-
korttien aikana saivat ostaa. Mutta
eivät ihmiset nälkää nähneet, kun oli
saatu taas maatalous käyntiin: oli
omasta takaa juureksia, viljaa, mai-
toa ja lihaa, ja luonnosta saatiin kalaa,
marjoja ja sieniä, hän summaa.

Toista evakkoonlähtöä hän odotti
Sakkolan Petäjärven aseman metsi-
kössä lehmien kanssa, ja samalla tuli
koettua aseman pommitus.

Tyttärensä, 64-vuotias Raili Lame-
ranta on käynyt kotiseutumatkoilla
Raudussa vuodesta 1991 alkaen.

– Minulle Karjala merkitsee äidin
suvun juuria ja olen onnellinen, että
olen päässyt tutustumaan niihin. Sitä
ei pysty kuvittelemaan, miten vaike-
aa on ollut lähteä kotoaan ja jättää
kaikki sinne.

– En osaa sanoa, kuinka nuorempi
polvi kokee karjalaisuuden, mutta ai-
nakin nuoremman veljeni lapset ovat
kiinnostuneet kuulemaan asioita, jot-
ka liittyvät siihen aikaan, kun äiti on
asunut siellä, tuumailee Raili.

Rautuun eli Sosnovoon tutustuttiin
Markku Paksun ja muiden muka-
na olleiden rautulaisten opastamana.
Rajapitäjä Raudun historiaan liittyvät
mm. vuoden 1918 taistelut
Kylm’ojannotkossa eli Kuoleman-
laaksossa.

– Siellä ammuttiin 800 venäläistä,
jotka olivat tulleet alueelle Suomen
punaisia auttamaan.

Sotahistoriasta kertoi myös eversti
evp, kommodori Teuvo Kuparinen
ja Suvannon seudun sukututkimuspii-
rissä toimiva, vuoden 1918 aikojen
asioita tutkinut Osmo Tuokko.

Vanhan valtakunnan rajalla Raasu-
lissa esitteli Kaarina Raatikainen
rajakaivoa, jonka jäänteet ovat not-
kossa Pietari-Käkisalmi-tien länsipuo-
lella. Mukana matkassa ollut rajavar-
tijan tytär Varpu-Leena Sumsa ker-
toili mm. alueen suurista lähteistä,
luosista, jotka eivät talvellakaan jää-
tyneet; niistä otettiin käyttövedet ih-
misille ja eläimille, pestiin pyykit jne.
Kotitalonsa luosan äärellä sai Kaari-
na Raatikainen tarjota keväiset kuo-
huviinit.

Sosnovon nykynähtävyyksiä Su-nik-

kalan kylässä on ortodoksikirkko, jon-
ka rakentamista Rautuseura avusti
aikanaan 5000 markalla. Nähtävyys
on myös Igoran lomakeskus, jonne on
viimeksi noussut jäähalli, ja golfkent-
täkin on suunnitteilla lukuisten muiden
palvelujen oheen. Kertoman mukaan
alueen omistaja on presidentti Puti-
nin puoliso Ludmila Putina.

– Igora on Sosnovon suurin työllis-
täjä. Valtaosa lomakeskuksen asiak-
kaista on varakkaita venäläisiä, suo-
malaisryhmiä sinne ei enää kovin kai-
vata, totesi Paksu.

Raudun rautatieasemarakennus oli

Tyyne Viljakaisen kotipaikalle Keripadassa kauppaa pitävä Andrey
Makarju (vas.) oli ryhtynyt rakentamaan taloa. Keskustelemassa
myös Markku Paksu.

Tikatsun hautausmaan muistomerkille istutettiin kukkia.
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aikanaan Suomen kolmanneksi suu-
rin. Asema tuhoutui totaalisesti talvi-
sodan aikana – ja koko Rautu 98-pro-
senttisesti, joten hyvin harva on sieltä
kotitaloaan löytänyt.

– Nykyinen asema on Stalinin uus-
klassista tyyliä, muotoili Paksu.

Palkealassa on paikallaan runonlau-
laja Larin Parasken muistomerkki,
jonka äärellä kuultiin Maire Saari-
sen lausuntaa. Vanha ortodoksinen
hautausmaa oli kokenut pahoja myrs-
kytuhoja, puita oli sikin sokin konke-
lossa. Palkealassa oli myös menossa
uuden kirkkorakennuksen teko.

– Minne siellä olleet muistokivet on
viety, siitä ei ole tietoa, Paksu huo-
mautti.

Matkan ajankohtaan osui myös suo-
malainen Kaatuneiden muistopäivä ja
sitä kunnioitettiin useampaankin ot-
teeseen. Sakkolan Kirkonkylässä las-
kettiin kirkon ja vanhan hautausmaan
muistolehtoon tervehdykset, samoin
talvisodan taistelujen ja sodan uhrien
muistopatsaalle Sakkolan Keljan Run-
teenmäelle.

Poistulomatkalla hiljainen hetki vie-
tettiin Valkjärven pitäjän kirkon pai-
kalla; väen kutsui paikalle Rautu-
Seuran puheenjohtaja Markku Pak-
su soittamalla mäellä olevaa kir-
konkelloa. Koskettavista muistosa-
noista huolehtivat sotaorvot Eero Pil-
viniemi, juuret Sakkolassa ja Rau-
dussa, sekä Maire Saarinen, o.s.
Lamppu, juuret Sakkolassa ja Met-
säpirtissä.

Sakkolan Hovinkylä-juuriset Soini
Hartikainen, Meeri Häkkinen ja
Annikki Pekkanen häärivät mat-
kan aikana Rautu-Sakkola-lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkin maas-
tossa Hovinmäellä aluetta siistien.
Patsas ympäristöineen on kunnossa,
mutta pääsy paikalle edelleen hanka-
laa, koska aiemmin sovittu kulkuväy-
lä on jäänyt venäläisen tontinomista-
jan aitaamaksi. Pidempi reitti kouk-
kaa ns. Tirrin mökin kautta.

– Kulkuväylästä on käyty neuvot-
teluja venäläisviranomaisten kanssa,

mutta toistaiseksi tuloksetta, pahoit-
telee Sakkola-Säätiön valtuuskunnan
pj. Hannu J. Paukku.

Miksi sitten suomalaiset haluavat
vaalia vanhoja kotiseutuja muistomer-
kein?

– Ne ovat kunnianosoituksia men-
neille polville ja tuleville polville maa-
merkkejä, joiden perusteella on hel-
pompi löytää paikkoja; uskomme, että
aina löytyy uusia sukupolvia, keitä
karjalaisuus kiinnostaa. Samalla toi-
votaan, että muistomerkkimme anta-
vat paikallisille asukkaille ymmärtä-
mystä ja tietoa historiasta, toteaa ko-
tiseutuneuvos Markku Paksu.

Vpl. Pyhäjärvi-seuran hallintoneu-
voston puheenjohtaja Esko Pulak-
ka vahvisti, että on koskettavaa käy-
dä näillä muistomerkeillä, kun Kan-
naksella liikutaan – muistomerkit ovat
tärkeä osa kulttuurin ja perinteen kun-
nioitusta.

Matkan ohjelmaan kuuluneelle ys-
tävyyskuntaillalliselle saapuivat Rau-
dun kunnanjohtaja Aleksandr Soko-
lov ja Vuokselan kunnanjohtaja Ser-
gei Tankov. Lisäksi sikäläisistä mu-
kana oli mukana Sakkolan Kasarmi-
lan koulun edustajia. Hannu J. Pauk-
ku kertoo, että vireillä oleva kouluyh-
teistyö Punkalaitumen, Lempäälän ja
mahdollisesti myös Sastamalan seu-
dun lukioiden kesken etenee pienin
askelin.

Ystävyyskuntatapaamisessa kiitel-
tiin jo vuosia jatkunutta yhteistoimin-
taa, vaihdettiin tervehdyslahjoja ja
käytiin keskusteluja siitä, mitä alueen
kunnissa nykyisin tapahtuu.

Metsäpirtissä kirjastonjohtaja Ma-
rina Smekalava kertoi, että parhail-
laan Venäjällä vietetään edellisen pre-
sidentti Medvedevin nimittämää his-
torian vuotta, minkä puitteissa kiinni-
tetään huomiota paikalliseen histori-
aan. Leningradin alueen perustami-
sesta tulee elokuun alussa kuluneek-
si 85 vuotta.

– Viime vuosisata oli rasittavia ta-

pahtumia täynnä. Maaperästä löytyy
edelleen sodan jälkiä: juoksuhaudat ja
bunkkerit ovat yhä maastossa havait-
tavissa, niihin törmäävät niin sienes-
täjät kuin marjastajat. Kun itse ulkoi-
len koiran kanssa, sielussaan tuntee
kauheat taistelut ja sen, että tämä
maasto on verellä kasteltu, kuvaili
Smekalava.

Paikallishistoriaa on Zaporojskoessa
koottu dvd-esitykseksi, joka on suun-
nattu mm. koululaisille historiaa va-
lottamaan. Myös kotiseutuesitteitä on
painettu, ja tulossa on viides, joka ker-
too piirikunnan historiasta. Suomalais-
vieraiden kanssa virisi esitysten jäl-
keen keskustelu eritoten siitä, joko
Venäjällä tiedetään, ettei Suomi aloit-
tanut talvisotaa, vaan Venäjä.

– Historiaa emme voi muuttaa,
mutta siitä pitää oppia ja oppia elä-
mään rauhassa, summasi Martina
Smekalava.

Seuraava Suvannon seudun pitäjä-
yhteisöjen tapaaminen on 29.9.2012
Pyhäjärvi-Säätiön organisoimana
Lempäälässä. Ainakin ensi keväänä
yhteistä matkailua on vielä tarkoitus
jatkaa.

– Tervetuloa silloin Vuokselaan,
kutsui Vuoksela-seuran puheenjohta-
ja Tapio Sihvo.

Vuokselan lisäksi mahdollisesti
matkakohteena on myös Räisälä.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
toiminnassa on viime vuodet ollut
mukana seitsemän pitäjää: Käkisal-
mi, Metsäpirtti, Rautu, Räisälä, Sak-
kola, Vpl. Pyhäjärvi ja Vuoksela.
Kevään 2012 matkalla edustus oli
mukana muista paitsi Käkisalmesta
ja Räisälästä.

Yhteisesti todettiin, että kotiseu-
tumatkailuun olisi hyvä jatkossa saa-
da “uutta kipinää”; uusia asioita ja
tapahtumia perinteisten muistomerk-
kien ja kotipaikkakäyntien lisäksi.

Marjo Ristilä-Toikka



Rautulaisten lehti  3/2012 9

Toukokuisena viikonloppuna (11.-
13.5. 2012)  tutustuimme juuriimme
Raudussa ja Käkisalmessa ensiker-
talaisista, hieman asiaan tutustuneis-
ta ja Karjalan kävijäveteraanista
muodostuvalla ryhmällä. Tavoittee-
namme oli vierailla Raudun Vepsän
kylässä Kyyrän suvun kotipaikalla
sekä Käkisalmen Yläpuustissa ja
Ampialan kartanolla Tiirojen asuin-
sijoilla.

“Kyllä olisivat paikat paremmas-
sa kunnossa, jos suomalaiset olisi-
vat saaneet pitää Karjalan.” Siinä
paljon matkustaneen, mutta ensim-
mäistä kertaa Karjalassa käyneen
matkalaisen päällimmäinen ajatus
kotiin tulon jälkeen. Onneksi mat-
kaamme mahtui myös monta kau-
nista näkymää ja mieleen jäi roppa-
kaupalla mukavia muistoja.

Suuntasimme perjantaina 11. tou-
kokuuta aikaisin aamulla Kirkko-
nummelta Lappeenrannan kautta
kohti Nuijamaan raja-asemaa.
Edessä oli oikein “kunnon” rajan-
ylitys – sitähän ei Euroopassa juuri
enää koe. Viisumikin oli pitänyt
hankkia.

Mahanpohjissa lenteli perhosia:
pääseekö koko seurue rajan yli.
Tunnin odottelun aikana Nuijamaan
rajanylityspaikalla paperit leimattiin
ja kopioitiin useaan kertaan. Auto-
jen paperit tarkastettiin yhtä perus-
teellisesti, eikä virkailijoilta juuri hy-
myä irronnut. Kaikki oli kuitenkin
kunnossa ja Venäjän puolelle pääs-
tiin.

Tutustuminen
Viipuriin

Saavuimme lauluista tuttuun Vii-
puriin, karjalaisten kaupunkiin. Kau-
punki oli odotuksia suurempi ja kan-
sainvälisemmän tuntuinen, vaikka
vesisade saikin sen vaikuttamaan
harmaalta. Kunnostettu rautatie-
asema oli ilo silmälle matkalla kohti

kauppahallia. Ei ollut vaikea erot-
taa, mitkä talot ovat suomalaisten
rakentamia ja mitkä edustavat “yl-
västä” neuvostoarkkitehtuuria.

Kaupungissa on paljon viheralu-
eita sekä puistoja, ja kunnostamalla
Viipurin kauneus vesien äärellä saa-
taisiin taas esiin.

Kauppahallissa myyjät esittelivät
tuotteitaan kuin herhiläiset. Maisti-
aisia tarjottiin innokkaasti, ja aktii-
viset myyjät tekivät tavaroihin tu-
tustumisesta haasteellista. Saimme
sentään ostettua monenmoista, mm.
kauniita kristallisia laseja, pellava-
kangasta ja pellavaisia kylpytakke-
ja. Autolle tullessa taisi olla lähes
jokaisella mukana joku muisto Vii-
purista.

Sade onneksi taukosi syödessäm-
me eväitä Monreposin puiston por-
tilla ja kierrellessämme puistossa
maisemia ja kaarisiltoja ihaillen.
Puisto oli kaunis säästä huolimatta.
Voi vain kuvitella kuinka kaunis se

onkaan auringon paistaessa ja kuk-
kien kukkiessa. Jos olisimme asu-
neet Viipurissa ennen sotia, paljon
aikaa olisi varmaan vietetty Mon-
reposin puistossa.

Monreposin jälkeen kävimme tar-
kastamassa Alvar Aallon piirtämän
Viipurin kirjaston. Sen kunnostus on
menossa ja täydellinen katastrofi
toivon mukaan saadaan estettyä.

Ystävällinen virkailija päästi mei-
dät yläkerrokseen ja kattoterassil-
le, mutta suureen kirjastosaliin
emme päässeet remontin takia. Jos
ymmärsimme oikein, venäläisille
selvisi rakennuksen arkkitehtooni-
nen arvo vasta 1995, ja sen jälkeen-
kin kului kymmenkunta vuotta en-
nen kuin taloa alettiin restauroida.

Yöksi ajoimme Muolaan kylään,
yöpaikkaamme Wanhaan Navet-
taan, jossa inkerinsuomalainen isän-
tämme otti meidät iloisesti vastaan.
Pihalla kuului valtava lintujen ke-
vätkonsertti. Illallisen nautimme sei-

Pietikäisten ja Tiirojen kotiseutumatka Karjalaan

Vepsän rajavartioaseman rapulla. Kuvassa on edessä vasemmalta
Eeva Karvonen, Anja Tiira (Pietikäisen pesueen vanhin), Johanna
Asklöf ja Anita Karvonen. Takarivissä vasemmalta lukien ovat Mi-
kael Boström, Kirsi Boström ja Markku Pietikäinen (Pietikäisen
pesueen nuorin).
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sovasta pöydästä – ja kyllä se mais-
tuikin. Wanhassa Navetassa yöpyi
myös toinen “kivijalkaturistiryhmä”
ja tunnelma oli karjalaisen leppoisa.

Raudun Vepsässä
ja Suvenmäellä

Lauantaina 12. toukokuuta kirkas-
tuneessa säässä suuntasimme koh-
ti Rautua. Kävimme katsomassa
rautatieasemaa, joka palvelee ny-
kyisin Pietarin paikallisliikennettä.
sekä suomalaisten sodan loppuvai-
heessa räjäyttämän kirkon rauniot,
jonka paikalle venäläiset ovat raken-
taneet kulttuuritalon. Suuren isän-
maallisen sodan päättymisen juhla-
julisteet ovat vielä paikallaan muu-
tama päivä aikaisemmin vietettyjen
juhlien jäljiltä.

Pieni metsätie vei meidät kohti
Vepsän kylää ja entistä rajavartio-
asemaa. Tie oli talven jälkeen huo-
nossa kunnossa ja pieni jännitys
väreili ilmassa. Päästäänkö vielä
eteenpäin autoilla, vai onko lähdet-
tävä kävelemään? Tai työntämään
autoa?

Entiseltä kolhoosin pellolta löytyi
Kyyrän suvun kotipaikka. Vanhois-
ta, ennen sotia tehdyistä, kartoista
löytyvät myös talonpaikat. Pellolta
löytämämme punatiilen kappaleet ja
ruukunsirut osoittivat, että olimme
oikealla kohdalla ja saivat mieliku-
vitukset laukkaamaan.

Kannoimme paikalle uuden perus-
kiven ja joimme venäläistä shamp-
panjaa kotipaikan kunniaksi valko-
vuokkokimpun koristaessa “keitti-
önpöytää”. Oli helppo nähdä sielun-
sa silmillä paikalla pieni kylä elämää
täynnä ja pellot ympärillä.

Pellolta kävelimme rajavartioase-
man raunioille, jossa Ida, (o.s. Kyy-
rä), asui ja työskenteli miehensä
Adam Pietikäisen kanssa. Mie-
timme mikä kivijalka on kuulunut
millekin rakennukselle ja innoissam-
me kuvittelemme Idaa keittämässä
perunoita raunioista löytämällämme
kattilalla. Vartion ympäristö oli val-

koisenaan kukassa olevia valko
vuokkoja.

Vartiolta vaelsimme sakean kuu-
simetsän halki Suvenmäen kylään.
Metsä oli täysin luonnontilassa ole-
vaa kuusimetsää: suoria, salskeita,
vanhoja kuusia, valtavasti kaatunei-
ta runkoja eikä mitään aluskasvilli-
suutta sammaleen lisäksi. Varsinai-
nen satumetsä, etenkin valonkin
muuttuessa vihreäksi tulviessaan
metsään tuuheiden latvojen läpi.

 Tuuli oli voimistunut hyvin nava-
kaksi ja puut natisivat ja paukkui-
vat. Näimme yhden puun kaatuvan
ja kuulimme sen lisäksi ainakin kah-
den muun puun rysähtävän maahan.

Metsävaelluksen jälkeen saa-
vuimme Suvenmäen kylään. Sieltä
löysimme vanhan koulun rauniot
sekä vuonna 1939 valmistuneen
koulun, joka ei koskaan ehtinyt toi-
mia opinahjona. Se oli sodan aikaan
suomalaisten sotasairaala. Raken-
nuksen sivussa toimi kyläkauppa,
josta ostimme hyvää ja todella hal-
paa venäläistä ruisleipää.

Kylä oli ankea ja roskainen, mut-
ta luonto sen sijaan hyvin kaunis:
kumpuilevia peltoja, paljon melkein
kukassa olevia tuomia, vanhaa met-
sää. Mietimme miten ihmiset voi-
vat asua kaikkien roskien keskellä
vaikka ympäristö on niin kaunis?

Osa meistä piipahti rajajoella ja
uskaltautui ylittämään rajan entisen
Venäjän puolelle. Paluumatkasta
isolle tielle tuli jännitysnäytelmä, sillä
myrsky oli kaatanut tien yli kolme
puuta. Mutta ei hätää, veteraanikä-
vijän peräkontista löytyi saha ja reip-
paat kyytiläiset raivasivat tien en-
nätysvauhtia.

Yöksi ajoimme Pyhäjärvelle Lo-
marantaan. Majapaikka oli jälleen
silmiinpistävän siisti ja hyvin hoidet-
tu. Pihanurmella kasvoi valkovuok-
koja sekä keltavuokkoja. Valitetta-
vasti isännältä jäi kysymättä, olivat-
ko keltavuokot istutettuja vai olivat-
ko ne levinneet sinne itsestään.

Ampialan
kartanon mailla

Sunnuntaina 13. toukokuuta pais-
toi aurinko äitienpäivän kunniaksi.
Karttojen tutkiskelun jälkeen ensim-
mäinen kohde oli Yläpuustin Tiiroin-
mäki, jonka oletimme olleen Johan-
nes Tiiran lapsuuden kotipaikka. Ei
sielläkään ollut edes kivijalkaa, en-
tistä kolhoosin peltoa vain. Mäen
korkein kohta on kuitenkin ennen
varmaan ollut paikka, josta näkyi
kauas. Matkalla sinne sivuutimme
suomalaisten rakentaman koulun,
joka oli edelleen hyvässä kunnos-
sa.

Sitten oli edessä matkan toinen
pääkohde, kolme kilometriä Käki-
salmen keskustasta sijaitseva Am-
pialan kartano. Seurueeseemme
kuuluva Eeva Karvonen, (o.s.
Tiira), asui lapsena kartanon mail-
la.

Kuuluisasta koivukujasta, josta
olimme kuulleet paljon, oli jäljellä
vain jokunen kanto ja vääristynyt
uudempi puu. Salskeat koivut jou-
duimme kuvittelemaan. Rakennuk-
sia oli revitty ja uusia rakennettu.
Tien paikkakin oli muuttunut ja Ee-
vasta ei oikein mikään tuntunut aluk-
si tutulta kartanoa ja sillankorvassa
olevaa pehtoorin taloa lukuunotta-
matta.

Pienen kävelyn ja etsimisen jäl-
keen löytyi vanha tuttu Ostamojär-
ven uimapaikka, johon liittyi kirkkaita
lapsuuden muistoja.

Vanha saunakin löytyi ja saimme
nauttia Eevan kertomista tapahtu-
mista. Kartanoon vievältä sillalta
Eevan sisko Martta oli pienenä pu-
donut jokeen. Martta olisi hukkunut,
ellei olisi kellunut pajunoksien pääl-
lä ja takkinsa varassa kunnes alem-
pana kalassa ollut mies sai ongittua
hänet kuiville.

Opaskirjan mukaan kartano oli
toiminut neuvostoaikana pioneerien
leiripaikkana. 2001 se oli myyty yk-
sityiselle ostajalle, jonka tarkoituk-
sena oli kehittää siitä lomakeskus.
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Vanhan navetan paikalle oli raken-
nettu jonkinlainen hotelli, mutta juu-
ri muuta siellä ei näyttänyt tapahtu-
neen.

Itse kartano oli kaunis puuraken-
nus, joka kaipaisi kunnostamista.
Erillinen siipirakennus oli jossakin
vaiheessa rakennettu yhteen pää-
rakennuksen kanssa ja yritimme
rakennuksen yksityiskohdista pää-
tellä, missä vanhan ja uuden raja oli.

Jokineen ja järvinäkymineen paik-
ka on kuitenkin ollut ja voisi edel-
leen olla todellinen unelma. Siellä
olisi Eevakin voinut viettää nuoruu-
tensa siihen saakka kunnes lähti
maailmalle, jos historian käänteet
olisivat olleet toisenlaisia.

Ampialan jälkeen ajoimme kier-
roksen Käkisalmessa. Näimme ul-
koapäin kulttuurikeskukseksi muu-
tetun suomalaisten vanhan kivikir-
kon ja teimme pikakierroksen Kä-
kisalmen linnan ympäristössä.

Linna toimi koulujen päättäjäisten
pitopaikkana ja koululuokkien mars-
si linnaan on jäänyt unohtumatto-
masti monen silloisen pienen koulu-
laisen mieleen. Tenkalahden koulu
jäi meiltä tarkastamatta. Näimme
yhden rakennuksen, joka se olisi
voinut olla, mutta tällä kertaa emme
ehtineet pysähtyä.

Söimme piknik-lounaan Mustanie-
messä Laatokan rannalla kauniita
maisemia ja rannatonta järveä ihail-
len. Kaksi hurjaa ei voinut vastus-
taa kiusausta pulahtaa kirkkaaseen

Laatokkaan.
Sitten olikin aika suunnata kohti

Suomea, tällä kertaa Svetogorskin
kautta Imatralle. Paluumatkan suu-
rin ihmetyksen aihe oli perunapel-
toa muistuttava autotie – surkein
päätie koko matkalla. Tietä jyrräsi-
vät myöskin useat tukkirekat. Mos-
kovalle Karjala on tietenkin perä-
kylä, josta ei tarvitse välittää, enti-
seltä viholliselta valloitettua aluetta
kaiken lisäksi.

Karjala on kaunis ja se voisi olla
todella upea lomakeskus niin suo-
malaisille kuin muillekin matkalaisil-

Vepsän kylässä Kyyrän keittiössä skoolaamassa vas. Anja Tiira,
Johanna Asklöf, Markku Pietikäinen, Mikael Boström, Hannele
Tiira, Eeva Karvonen ja Kirsi Boström.

Karjalan perinteikäs ns. he-
vosmiestaito sai arvokkaan
tunnustuksen, kun Suomen
Hippos ry myönsi Metsäpirtis-
tä kotoisin olevalle Anton Ha-
takalle kultaisen ansiomerkin.

Anton Hatakalle Suomen Hippos ry:n
kultainen ansiomerkki

Anton Hatakan hevosmiesura
alkoi jo Metsäpirtissä, missä hän pik-
kupoikana pääsi kokemaan suo-
menhevosen työuskollisuutta ja sii-
nä samalla kilpakärryissä vauhdin
hurmaa. Ensimmäisissä raveissa
Hatakka muistaa käyneensä 1930-

luvulla Suvanto-järven jäällä ja Sei-
näjoen Kuninkuusraveissa 1943.

Anton Hatakan pitkä evakkoret-
ki alkoi 12. lokakuuta 1939 Metsä-
pirtin Lapanaisten kylästä, päätyen
ensin Pieksämäen lähistölle Jäppi-
lään. Seuraavana vuonna Hatakat

le. Tällä reissulla meitä oli mukana
Eeva Karvonen, (o.s Tiira), Kuu-
samosta, Anita Karvonen, (Eevan
tyrär), Tukholmasta,  Anja Tiira,
(o.s. Pietikäinen), Kirkkonum-
melta, Kirsi, (o.s. Tiira, Anjan ty-
tär) ja Mikael Boström Kirkko-
nummelta, Johanna Asklöf, (o.s.
Tiira, Anjan tytär) Kirkkonummel-
ta, Hannele Tiira (Anjan tytär)
Kirkkonummelta ja Markku Pie-
tikäinen Lappeenrannasta.

Anita Karvonen ja
Hannele Tiira
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Kuva: Reino Haanpää
Suomenhevosliitto ry:n hallituksen jäsenet (vas.) Jouko Konsala,
Erkki Saario, sekä (oik.) puheenjohtaja Heikki Kinnunen onnitte-
lemassa Raili ja Anton Hatakkaa Suomen Hippos ry:n kultaisen
ansiomerkin johdosta.

muuttivat Heinävedelle, missä he
asuivat vuoden. Heinävedeltä Ha-
takat siirtyivät Pohjanmaalle, Kau-
hajoen Kainastolle. Vuonna 1946 oli
vuorossa muutto Kurikan Juonen-
kylään, missä he asuivat kolme
vuotta.

Pitkä evakkomatka päättyi Lem-
päälään 1949, mistä Hatakat hank-
kivat maatilan. Tila on suvun hal-
lussa tänäkin päivänä.

Suomen Hippos ry. on Suomen
hevosjalostuksen ja raviurheilun
keskusjärjestö, joka johtaa valtakun-
nassa hevosalan toimintoja. Suo-
menhevosliitto ry anoi Anton Hata-
kalle Suomen Hippos ry:n kultaista
ansiomerkkiä, mikä Hatakalle luo-
vutettiin alkuvuodesta 2012.

Kriteerit kultaisen ansiomerkin
saamiseen ovat tiukat ja kultaista
merkkiä jaetaan vain muutamia vuo-
sittain.

Anton Hatakan pitkä työ lähinnä
suomenhevosen hyväksi alkoi jo
nuorena innokkaana hevosmiehenä.
Karjalasta hän sai perinnöksi arvo-
kasta tietoa, liittyen hevosten kas-
vatukseen ja hoitoon.

Anton on opittu tuntemaan hevos-
miespiireissä tunnollisena hevosten
kasvattajana. Myös hevosalan jär-
jestötoiminta on ollut hänelle hyvin
tärkeää. Hämeen Hevosjalostuslii-
ton näyttelyissä Anton toimi näyt-
telylautakunnan jäsenenä kymme-
niä vuosia. Samoin Tampereen ra-
viradalla hän toimi vuosikymmeniä
lähettäjänä ja kaarrevalvojana.

Myös hevosten kasvattajana An-
ton on saanut sulkia hattuunsa, kun
tallin periyttäjätamma Hilurinna on
jättänyt kovan luokan juoksijoita.

Varsinaisen leipätyönsä Anton
Hatakka teki Valkeakosken kau-
pungin terveystarkastajana vuosina
1956 - 1993. Anton muistetaan
myös “Vuoden Valkeakoskelaise-
na” vuonna 1992, jolloin valinta vielä
tehtiin avoimena yleisöäänestykse-
nä.

Antonin elämänkumppani Raili
on myös Karjalasta lähtöisin, hän on
Viljo ja Helvi Turkin tytär. Helvi
on omaa sukuaan Ihalainen. He
asuivat Raudun Raasulissa.

Naimisiin Raili ja Anton menivät
vuonna 1959 ja heillä on kolme las-
ta, poika ja kaksi tyttöä. Raili on teh-
nyt elämäntyönsä Valkeakosken
apteekissa farmaseuttina.

Raili ja Anton ostivat vuonna 1965
oman maatilan Sääksmäen pitäjäs-
tä, nykyiseltä Valkeakoskelta. Mo-
lemmat nauttivat eläkepäivistään.
Raviurheilu ja hevoskasvatus ovat
edelleen Anton Hatakan joka päi-
västä huvia. Tallissa on nytkin kak-
si suomenhevosta, joista Anton pi-
tää hyvän huolen.

Antonin kotiperheessä oli 11 las-
ta, joista enää on jäljellä Anton ja
hänen Toimi -veljensä, joka myös
asuu Valkeakoskella.

Usein Antonin puheet ja muistot
menevät Metsäpirtin Lapanaisten

kylään, missä hänen kotitilansa rau-
niot olivat paikoillaan vielä 1990-lu-
vun alussa.

- Kotitalostani ei ole enää mitään
jäljellä, rauniotkin on purettu, vain
muistot ovat jäljellä. Kotikyläni kuu-
lui ns. poltetun maan taktiikkaan.
Niitä rakkaita muistoja, mitä minul-
la Karjalasta on, niitä ei voi kukaan
minulta viedä, toteaa Anton haike-
ana.

Raveissa käynti ja uusien jäsen-
ten hankkiminen Suomenhevosliit-
toon kuuluu pirteän 82-vuotiaan he-
vosmiehen elämään. Ensi kesän
Kuninkuusravit Mikkelissä kuuluu
perinteisesti Antonin ohjelmaan.

Reino Haanpää
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Allanin äiti Hilma Antintytär
Kähäri syntyi vuonna 1906 Lem-
paalan Pieni Kaitalassa. Vallanku-
mouksen ja bolsevikkihallituksen
toimenpiteiden takia Lempaalasta
pakeni Suomen puolelle tuhansia
ihmisiä vuosina 1918 ja 1919, Hil-
ma yhtenä heistä.

Rautuun oli perustettu inkeriläis-
ten orpojen lastenkoti Leinikylään.
Lastenkodin toiminta sai rahoituk-
sen Amerikan avulta. Tähän lasten-
kotiin Hilma tuli ja oli siellä vuoteen
1926 saakka, jolloin hän muutti Ruo-
kolahdelle ja meni töihin Imatralle
sellutehtaalle. Hilma sai vuonna
1927 pojan, joka kastettiin Aarno
Allaniksi. Allanin isä oli myös Inke-
rin pakolainen.

Hilma sairastui pian tuberkuloo-
siin, jota ei silloin voitu parantaa.
Huomattuaan loppunsa lähenevän
hän vei Allanin samaan lastenkotiin,
jossa hän itse oli ollut. Allan sanoo
muistavansa kun äiti ja hän tulivat
lastenkotiin mukanaan vanerinen
matkalaukku. Hilma kuoli 1930
Kyminlinnan sairaalassa.

Lastenkodin
turvallinen aika

Inkeriläisten lastenkoti oli kauniil-
la paikalla Leinikylän järven rannal-
la. Lapsia oli 30-35 ja heistä pidet-
tiin hyvää huolta. Lapset kävivät
kuusiluokkaisen kansakoulun aika-
naan. Lapset osallistuivat kodin töi-
hin ja kesäisin pojat menivät taloi-
hin karjanpaimeniksi.

Tuolloin oli tapana viedä karja
päiväksi yhteisille laitumille ja tuo-
da lehmät illalla lypsettäväksi. Tätä
työtä tekivät paimenet, jotka saivat
kesäpestistä ylöspidon, saappaat ja
kolme markkaa koko kesän työstä.
Rahapalkka vietiin lastenkotiin.

Allan oli kolmena kesänä paime-
nessa Keripadan kylässä. Päivällä
kun lehmät lepäsivät, paimenpojat

leikkivät Kuolemanlaaksossa, jossa
oli vapaussodan aikaisia taisteluhau-
toja. Sieltä pojat löysivät venäläisiä
pistimiä ja muuta sotaromua. Pojat
eivät tienneet, että Kuolemanlaak-
soon oli haudattu kymmeniä venä-
läisiä ja suomalaisia sotilaita.

Lastenkoti muutti Sakkolan Kivi-
niemeen. Talo, jossa lapset asuivat,
oli Kiviniemen kosken äärellä.

Kiviniemeen tuli lokakuussa 1939
Virroilta sotilaita. Talvisodan alka-
essa lastenkoti ja lapset olivat vielä
Kiviniemessä ja joutuivat pommituk-
siin, jotka kohdistuivat Kiviniemen
siltaan ja lähellä olevan varuskun-
taan.

Kiviniemestä lastenkoti lähti 1.
joulukuuta 1939 evakkoon Rantasal-
melle. Koulunkäynti jatkui kevättal-
ven Rantasalmella. Kevään tulles-
sa Allan ihmetteli käärmeitä, jotka
olivat tulleet päivänpaisteisille pai-
koille. Niitä oli todella paljon.

Lastenkoti muutti kesäkuussa

1940 Kotkan Kyminlinnaan ja siel-
tä kesällä 1941 Jämijärvelle ja syk-
syllä 1941 Hollolaan. Lastenkodin
lapset olivat todellisia siirtolaisia.

Hollolassa talvella Inkerin pako-
laisseurakunnan pastori Vartiovaa-
ra tuli käymään lastenkotiin. Allan
sai lähteä vastaanottamaan pasto-
ria potkukelkalla Lahdesta. Lahdes-
ta Hollolaan on pitkiä alamäkiä ja
yhdessä alamäessä pastori istui pot-
kuriin ja Allan lasketti hyvää vauh-
tia mäkeä alas, jossa olikin hevosen
jätöksiä, joissa potkuri lensi nurin.
Pastori ja Allan kömpivät ylös ja
nauroivat yhdessä tapahtuneelle ja
ravistelivat kakkarat vaatteistaan.

Nuorukainen
etsimään töitä

Toukokuussa 1942 lastenkodissa
katsottiin, että Allan oli käynyt kou-
lun loppuun ja hänen oli lähdettävä
etsimään töitä ja asuinpaikkaa. Al-

Allan Kähärin elämäntaipaleelta

Hilja ja Allan Kähäri lastensa kanssa. Kuva on otettu Allanin 60-
vuotisjuhlissa.
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lan lähti Virroille kummitätinsä luok-
se. Talossa ei ollut Allanille töitä,
mutta Allan pääsi lähetiksi Virtain
suojeluskuntaan.

Hän vei hevosia rintamalle junal-
la. Hevoset lastattiin vaunuun ja
Allan vesiämpäri ja eväät mukanaan
hevosten heinien päälle. Hevoset
juotettiin niillä asemilla joissa juna
otti vettä veturiin. Pois tullessa vau-
nuun otettiin haavoittuneita hevosia
kuntoutumaan kotilaitumille ja ar-
kuissa virtoilaisia kaatuneita haudat-
tavaksi kotikirkon multiin. Joukos-
sa oli samoja miehiä, joita Allan oli
tavannut Kiviniemessä talvisodas-
sa.

Muuna aikana Allan kunnosti suo-
jeluskunnan huoltoon tulleita aseita.
Näin meni sota-aika. Sodan loput-
tua suojeluskunnat lopetettiin ja Al-
lan sai lähteä etsimään töitä, joita
löytyi maatilalta. Allan sai rengin
työstään ylöspidon, muttei palkkaa.

Hän lähti Noormarkkuun turve-
suolle töihin ja siitä työstä makset-
tiin palkkaakin. Naiset nostivat tur-
vetta ja Allan hoiti turpeen kuljetus-
järjestelmää.

Turvesuolta Allan lähti Korpilah-
delle Iloniemen sahalle taaplariksi.
Taaplaus oli kovaa työtä. Ensimmäi-
senä päivänä ruokalassa Allanin
kädet tärisivät niin kovasti, ettei hän
voinut syödä keittoa lusikalla. Hän
tarttui kahdella kädellä keittolauta-
seen ja vei sen suunsa eteen ja joi
keiton suoraan lautaselta. Seuraa-
vana aamuna Allanin kaveri ei tul-
lut enää taaplaamaan. Se oli liian
rankkaa hänelle. Allan joutui juo-
maan keiton toisenakin päivänä,
mutta kolmantena päivänä kädet
eivät enää tärisseet. Allanista tuli
sahamies ja kuivaamon hoitaja.

Allan ihmetteli, miksei häntä kut-
suta kutsuntoihin ja hän meni Vir-
roille kirkkoherra Korppi-Tommo-
lan puheille tiedustelemaan syytä tä-
hän. Kävi ilmi, että hänen kohdal-
leen kirkon kirjoihin oli merkitty, että
hän on muuttanut ulkomaille. Tark-
kaan ottaen Allanin äiti ei ollut Suo-

men kansalainen, joten ei Allankaan
ollut suomalainen muutoin kun syn-
tymän kautta.

Allan kirjattiin kirkon kirjoihin ja
kutsuntaankin hän pääsi syyskuus-
sa 1946. Seuraavan vuoden kesä-
kuussa Allan aloitti alokkaana JR
2:ssa Kuopiossa. Aseharjoittelussa
kouluttajat huomasivat, että Allan
osasi purkaa ja koota kaikki aseet
heti, koska hän oli korjannut samo-
ja aseita suojeluskunnassa sodan
aikana. Näin mies komennettiin ali-
upseerikouluun. Koulun jälkeen hän
oli lopunajan ryhmänjohtajana. Hä-
net kotiutettiin maaliskuussa 1948.
Allanin paperikengät hajosivat ke-
väthölseisillä teillä kotiin mennessä.

Kotia
perustamaan

Nuori mies palasi Suolahdelle,
mutta meni rakennuksille töihin
Pieksämäelle. Sieltä löytyi Pielave-
dellä syntynyt Hilja Koponen, jon-
ka kanssa Allan meni naimisiin vuo-
den 1949 lopussa.

Entinen työnantaja, sahan ukko-
herra muutti Jämsänkoskelle sahan-
johtajaksi ja hän otti mukaansa kol-
me entistä sahamiestä, joista yksi oli
Allan. Näin Allan aloitti perheelli-
senä miehenä sahan kuivaamon
valvojana.

Lapsiakin alkoi tulla perheeseen.
Ensinnä poika 1951 ja seuraavana
vuonna tyttö. Allan teki töitä raken-
nuksilla vapaa aikanaan. Rahaa tar-
vittiin oman kodin rakentamiseen.
Allan oli oppinut muuraamaan uu-
neja ja takkoja. Muurareille oli töitä
enemmän kuin ehti tehdä.

Vuonna 1958 perheeseen syntyi
kaksoistytöt. Ensimmäinen oma koti
valmistui seuraavana vuonna.

Allan ehti tehdä vielä kaksi oma-
kotitaloa, joista viimeisessä hän par-
haillaan asuu Hiljansa kanssa.

Allan oli vuoden verran Eestissä
opettamassa paikallisia sahamiehiä
taaplaamaan ja kuivaamaan saha-
tun puutavaran. Eestissä hän tapa-

si inkeriläisiä, joiden juuret olivat
Lempaalassa.

Allan oli mukana ammattiyhdis-
tyksen työssä paikallisen yhdistyk-
sen rahaston hoitajana.

Eläkkeellä
puutöitä

Päästyään eläkkeelle Allan on
keskittynyt puutyöharrastukseen,
jota hän oli joutohetkineen tehnyt
töissä ollessaan. Allanin käsissä puu
tottelee nöyrästi isännän tahtoa.
Allan on tehnyt Hiljalle ruusuilla
koristellun arkun 30-vuotishääpäi-
välahjaksi. Allanin kirjahyllyssä kir-
jat ovat saaneet koristellut puukan-
net. Hyllyiltä löytyy puuhaarikoita,
kelloja ja monenlaisia koristeltuja
esineitä.

Allan ei ole myynyt teoksiaan,
mutta lahjaksi hän on antanut niitä
niin, että kaukaisin löytyy Australi-
asta.

Allanilla ja Hiljalla on 11 lasten-
lasta, joista yksi on kuollut. Yksi lap-
senlapsenlapsikin on jo nähnyt päi-
vän valon. Lasten lapsien vierailut
ovat isovanhempien luona keskeyt-
tävät mukavalla tavalla Allanin vers-
taan työt.

Allanin lastenkodista saama pe-
rintö, että pitää aina tehdä hyviä töi-
tä toisille, on kantanut häntä läpi pit-
kän ja kovan elämäntaipaleen.

Jorma Kähäri

MUISTA
Rautulaisten lehden
uusi postiosoite ja

puhelinnumero:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375
37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622



Rautulaisten lehti  3/2012 15

Aimo Tiaisen muistelmat jatku-
vat jatkosodan jälkeisen Suomen
poliittisen tilanteen katsauksel-
la ja omilla, Lapin tienrakennuk-
seen liittyvillä  nuoruuden työ-
muistoilla  Ranualta.

Poliittinen Suomi
1944 - 1948

Jatkosodan päätyttyä 1944 tapah-
tui Suomen sisäpolitiikassa ihme.
Maamme selviytyi evakkokarjalais-
ten asuttamisessa sekä rintama-
miesten työllistämisessä Paasikiven
johtaman virkamieshallituksen lupa-
usten mukaisesti. Tämä osoitti suo-
malaisten luottavan omiin virkamie-
hiin. Sisäpoliittisesti kommunistit,
joiden peitejärjestö oli SKDL, pyr-
kivät valtaan. Heidän johto muodos-
tui 1918 Venäjälle paenneista kom-
munisteista kuten Hertta Kuusi-
sesta, Johan Helosta, Armas
Äikiästä.

Omia kotikommunisteja syrjittiin.
Neuvostoliitosta tulleet eivät näh-
neet, tai paremmin sanottuna eivät
halunneet nähdä Suomessa tapah-
tunutta yhteiskunnallista ja demo-
kraattista kehitystä. Meille tarjottiin
Itä-Euroopan valtioissa tapahtunutta
kansandemokraattista kehitystä
malliksi. Sen saamiseksi kommunis-
tit kaappasivat Valtiollisen poliisin eli
Valpon ja harjoittivat “myyräntyö-
tä” poliisilaitoksessa ja armeijassa
onnistumatta kuitenkaan horjuttaa
kovinkaan paljon näiden luotetta-
vuutta.

Suomi koetti täyttää mahdollisim-
man hyvin Välirauhan ehdot ja so-
takorvaukset. Maassamme oli Liit-
toutuneiden Valvontakomissio, joka
valvoi rauhanehtojen toteuttamista.
Ratkaiseva vuosi oli 1948, jolloin
vahvistettiin Suomen ja Liittoutunei-
den välinen rauha Pariisissa. Rau-
ha perustui sisällöltään aikaisemmin

vuonna 1944 syksyllä solmittuun
Moskovan välirauhaan.

Vappu 1948 oli levoton. Pyrkivät-
kö kommunistit silloin aloittamaan
vallankumouksen maassamme.
Joka tapauksessa silloin hälytettiin
poliisit ja puolustusvoimat täyteen
valmiuteen. Tästä kommunistien
vallankumousyrityksestä on erilaisia
tulkintoja, joihin ei ole saatu yleisesti
hyväksyttyä vastausta. Sosiaalide-
mokraatit pysyivät erossa
SKDL:stä.

Nurmeksessa Vappu sujui rauhal-
lisesti. SKDL:n osuus kunnallispo-
litiikassa oli lähes olematonta. Erää-
nä aikaa kuvaavana äärimäisenä
tapauksena voidaan pitää Armas
Äikiän seuraavaa runoa.

“Lahtari - Suomen sotilaspol-
ku kulkeepi Neuvosto-Karja-
laan. Sianpää, Kosola ja Man-
nerheim ne lahtarikaarteja val-
mistaa.

Mut‘ Lahtari-Suomi jos sotaan
meidät haastaa, niin taistelusta
ennen ei lakata, ennen kuin Hel-
singissä punalippu liehuu, jossa
on sirppi ja vasara.”

Tien rakentamisesta
tien hoitoon

Aikaisemman sopimuksen mu-
kaan menin koulun kesäloman alet-
tua Lappiin töihin Ranualle, jonne
entinen esimieheni Uuno Pyykönen
oli saanut vakituisen tiemestarin vi-
ran. Tämän tiemestaripiirin keskei-
sin tie oli valtatie nro 78 Kajaanista
Pudasjärven Ranuan kautta Rova-
niemelle. Tien halkaisevista kunnista
Ranua tunnetaan Eläinpuistostaan
ja jokakesäisestä Hillamarkkinois-
taan.

Siihen aikaan kun minä olin siellä
kesällä 1948, elettiin Jatko- ja La-
pinsodan muistoissa.

Kenraali Laguksen johtamana
hyökkäsivät Panssaridivisioona
sekä 6. Divisioona Ranuan kautta
kohti Rovaniemeä. Sää oli sateinen,
ja tie liejuinen soratie. Saksalaiset
hävittivät sillat ja miinoittivat maas-
ton sekä polttivat rakennukset. La-
pin sodan painopiste oli Ranuan tiel-
lä. Tornion maihinnousu ei tuonut
sodankäyntiin ratkaisua vaan lujitti
saksalaisten taistelutahtoa sekä hä-
vitysvimmaa.

Vuonna 1948 oli miinoitteet raivat-
tu ja jälleenrakentaminen edistynyt
niin pitkälle että väestö oli voinut
palata kotiinsa. Ranualla oli silloin
asukkaita noin neljätuhatta.

Tuleviin töihini kuului osallistumi-
nen Simojärven paikallistien kunnos-
tamiseen, rumputyöhön Petäjässä,
tiemestarin virka-asunnon korjaami-
seen sekä Portimojärven siltatyön
valmistelut. Aikaisimmilla työmailla
meillä oli ollut vain vähäinen koske-
tus paikallisiin asukkaihin. Nyt me

Jäähyväiset Lapille

Ranualla käytiin  Lapin sodan
Ylimaan taistelu 7. – 9.10.1944.
Kuvassa taistelun muistomerkki.
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tin hoidon tehtäväkseni.

Nyt illat olivat työn jälkeen käy-
tettävissäni. Nurmeksen Seppojen
rivissä harrastin yleisurheilua ja pe-
säpalloa. Nopeasti tutustuin urhei-
lun merkeissä Ranuan Peuran ur-
heileviin jäseniin. Suomen Urheilu-
ja Voimisteluliitto eli SVUL oli pal-
kannut kesäksi työharjoittelijaksi
tulevan voimisteluopettajan Risto
Lampun, joka oli kotoisin Pielisjär-
veltä. Hän opasti Peuran jäseniä
yleisurheilun lisäksi pesäpallossa.
Tämä pallolaji oli aikuisille vaikea
oppia kun siinä lyöjä joutui osumi-

sen lisäksi suuntaamaan pallon juok-
sijan tilanteen mukaan eripuolille
laajaa kenttää.

Tenniksestä sanotaan, että pelin
opetteleminen kestää kolme vuot-
ta. Pitäisin pesäpalloa vielä vaike-
ampana pelinä. Niinpä jalkapallo on
saanut sitä enemmän harrastajia.
Kansainvälisestikin sitä harraste-
taan kaikkialla maailmassa pesäpal-
lon pysyessä kansallisena suomalai-
sena pelinä. Sen “isä” oli Tahko
Pihkala. Hän kehitti sen sotilaallis-
ten taitojen ylläpitämiseksi.

Peuran jäsenillä oli mahdollisuus
osallistua elokuussa Lapin piirin

olimme osa kunnan alueen työnte-
kijöistä.

Tiemestarin hallintaa kuului virka-
auton lisäksi neljä kuorma-autoa, tie-
karhu, korjaamo ja työkaluvarasto
sekä oman asunnon lisäksi yksi
asunto, jonka vuokralaisena oli
asentaja. Työpäivä alkoi täsmälleen
kello seitsemän, jolloin jaettiin työ-
kohteet sekä päättyi kello 16.00, jol-
loin oltiin tultu täsmälleen takaisin
tukikohtaan. Ruokatunti oli kello 11
- 12.

Meidät vei ja toi Simojärven tieltä
kuorma-auto, joka sorasi tietä. Me
Sirniön pojan kanssa haravoimme
isoimmat kivet pois tieltä “raviojaan”
eli maantien sivuojaan kunnes mes-
tari huomasi meidän tienhoitoon liit-
tyvän poikkeuksellisen menettelyn.
Nöyrästi nostimme kivet takaisin
tien penkkaan kasoihin, josta ne ajet-
tiin eri paikkoihin tien rungon ja rum-
pujen lujittamiseksi.

Mieleeni jäi työmaalta eräs ukko-
senilma, jolloin raekuuro valkaisi
maan sekä salama pirstosi tienvar-
ren puhelinlinjan halkaisten noin tu-
sinan verran pylväitä aution suon
kohdalta. Pidimme sadetta puun alla
katsoen hieman pelokkaanakin tätä
harvinaista luonnon tapahtumaa.

Seuraavana työnä oli sopivasti ju-
hannukseen ja mestarin kesälomaan
liittyen tiemestarin virkatalon kor-
jaustyöt. Vinttihuoneen lattiaa tuli
vahvistaa koska se notkui uhkaavas-
ti. Tämän huomasi myös alakerras-
sakin. Niinpä irrotimme lattian, ja
tyhjensimme välipohjan pölyävästä
suokuntasta. Sitä oli käytetty latti-
an lämpöeristeenä sahanpurujen
puuttuessa. Märkänä ne olivat la-
hottaneet kannattajat.

Soitin mestarille, joka oli lomalla
Nurmeksessa. Hän määräsi kes-
keyttämään työt, ja saapui seuraa-
vana päivänä henkilökohtaisesti pai-
kalle. Niinpä päätettiin uusia kan-
nattajat ja käyttää suokuntan sijas-
ta sahanpurutäytettä. Koska olin
isäni opastamana hoitanut saman-
laisen työn kotona, sain nyt remon-

Keihäänheittäjä Matti Järvinen oli nuorten urheilijoiden yksi ido-
leista 1930- ja 1940-luvulla.
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yleisurheilumestaruuskilpailuihin
Rovaniemelle. Olin joukossa muka-
na, ja voitin keihäänheiton hieman
yli 60 metrin tuloksella. Silloisilla
välineillä maailman huiput pommit-
telivat 70 metrin rajoja. Berliinin
Olympialaisissa 1938 saksalainen
Stock voitti meidän Matti Järvi-
sen ja Yrjö Nikkasen, jotka olivat
meidän silloisten poikien idoleja kuu-
luisten juoksijoittemme lisäksi.

Sodanaikainen tanssikielto oli pois-
tettu. Tanssi, tämä “synnillinen” tapa
sallittiin, mutta tilaisuuteen tuli liit-
tää jotain rakentavaa taiteellista
ohjelmaa kuten laulua, lausuntaa,
sketsejä yms. viihdettä, jolloin mies-
puoliset tilaisuuteen osallistujat me-
nivät tupakalle kesken esityksen tai
halkopinon luo, jonka tiettyyn rakoon
oli piilotettu viikkopullo. Halot oli
varattu seurojen talon lämmittämi-
seen talvella.

Rumputyön kanssa oli myöskin
vaikeuksia Petäjässä. Siihen aikaan
käytettiin puurumpuja, jotka hakat-
tiin keskitetysti samalla paikalla ja
siirrettiin rakennuskohteelle kuor-
ma-autolla. Sementti meni siltoihin
ja talojen kivijalkoihin.

Rummun pohjustyöt tehtiin etukä-
teen, ja sen aikainen vähäinen lii-

kenne ohjattiin lankkuja myöten kai-
vannon yli. Kasasimme rummun sil-
le valmistettuun paikkaan. Jouduim-
me korottamaan tietä rummun koh-
dalla. Korotus muodostui kovaa aja-
ville autoille hyppyriksi. Ensimmäi-
set “hyppäjät” olivat pahaksi onnek-
semme oma tiemestarimme ja piiri-
insinööri. Saimme työn korjaami-
seen aikaa “huomiseen”.

Koska pengertäminen olisi vaati-
nut kymmeniä kuormia maata pää-
timme madaltaa rumpua pari hirsi-
kertaa. Siistimme rumpuun liittyvät
sivu- eli raviojat sekä laskuojan ja
korotimme hieman tietä. Seuraava-
na päivänä mestari hyväksyi työm-
me, ja kysyi mihin olimme piilotta-
neet hirret?

Minun viimeisenä työnä Ranualla
kävimme valmistelemaan Portimo-
järven siltatyötä. Veimme sinne
moottorikäyttöisen juntan ja sille lau-
tan tarpeet sekä pohjasimme tule-
van tien paikan.

Kesän valkeat yöt olivat vaihtu-
massa syksyn pimeään ja sateisiin.
En silloin osannut kaivata Lapin rus-
kaa, ja sen luistavia keväisiä han-
kia. Edessä oli kouluun paluu Nur-
mekseen. Tärkeintä oli löytää sopi-
va ammatti ja työpaikka. Vasta 60-

luvulla kiinnostuin uudestaan Lapis-
ta. Anopilta sain lainaksi Kullervo
Kemppisen kirjan Paratiisikuru.
Se oli kertomus suomalaisista Blen-
heim- pommikoneiden lentäjistä, jot-
ka Lapin sodan aikana palasivat
pommituslennoilta Saariselän tuntu-
rialueen kautta tukikohtaansa Kuo-
pioon. Heidän mielestään lennon
kaunein kohta oli Saariselällä Para-
tiisikuru, jonne tähystäjänä toiminut
Kemppinen sanoi palaavansa heti
rauhan tultua.

Näin hän teki, ja kirjoitti myöskin
kirjan.

Luettuani kirjan päätin etsiä Pa-
ratiisikurun. Alueelta oli siihen ai-
kaan 1:400 000 taloudelliset kartat
ilman korkeuskäyriä. Parhaita kiin-
nekohtia olivat joet, lammet ja jär-
vet. Toisella retkellä löysin kurun,
jonka Pohjalla virtasi kirkasvetinen
puro. Sen rannat peittyivät keltai-
sista kulleroista ja omena-puita
muistuttavista tunturikoivuista. Ve-
tensä puro sai kurun päässä olevas-
ta lampareesta, johon sitä solisi pie-
ninä hopeavirtoina tunturin laelta. Se
oli todella näkemäni Saariselän kau-
nein paikka, ja pysyvä muisto luon-
tomme kauneudesta.

Aimo Tiainen

Muistoja ihania ja rakkaita,
myös ikäviä ja raskaita, osa 3.

Se, mitä emme uskoneet enää ta-
pahtuvaksi, tapahtui kuitenkin ja yl-
lätti ja järkytti meidät sanattomiksi,
mutta ei saamattomiksi. Jostakin
ihminen saa voimaa hetkellä jolloin
sitä tarvitsee, vaikka itse tuntee it-
sensä avuttomaksi ja toimettomaksi.

Kun saimme lähtökäskyn, täytyi
myös toimia välittömästi, eikä ollut
tilaisuutta suunnitella tekemisiään.
Kaikki vain tapahtui, aivan kuin joku
olisi kuiskannut miten pitää toimia.

Toinen evakkomatka siis alkoi. Se
tuntui tosi raskaalta ja toivottomal-
ta. Ei ollut mitään puhumista, ei löy-
tynyt sanoja, joilla olisi tätä matkaa
paheksunut. Sitä vain kulki eteen-
päin, eikä edes pelko tullut ajatuk-
siin, vaikka lentokoneet lentelivät
yläpuolellamme. Mihinkäs olisimme
suojautuneet, täytyi vain päästä
eteenpäin.

Vihdoin saavuimme Petäjärvelle,
jossa piti tapahtua junaan lastaus.

Menin asiaa asemalta tiedustele-
maan. Silloin alkoi pommitus. Leh-
mät säntäilivät mikä mihinkin ja ih-
miset etsivät suojaa avaravaunujen
alta ja kuka mistäkin. Minä menin
pienen pensaan alle, enkä tiennyt
mihin äiti oli mennyt. Koneet lensi-
vät niin alhaalla, että näki, kun pommi
irtosi koneesta. Toivoin, ettei tulisi
kohti.

Pommituksen loputtua jälki oli
karmea. Lehmän ruhoja oli paljon
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tilas ei ole rehellisellä matkalla. Ute-
lin hänen yksikkönsä sijaintia, oliko
se kannaksella vai Laatokan toisel-
la puolella? Hän antoi vähän epä-
varmoja vastauksia, joten epäilin
häntä desantiksi.

Seuraavalla pysähdyspaikalla hän
poistui vaunusta. Ehdotin kouluto-
verilleni, että lähdemme seuraa-
maan meneekö hän toiseen vau-
nuun. Lahja vähän epäröi, mutta
suostui. Niinpä seurasimme mihin
vaunuun hän nousi ja menimme il-
moittamaan asemalle oudosta mat-
kustajasta. Sieltä lähti pari virkaili-
jaa katsomaan puhummeko asiaa.
Sotilas löytyi osoittamastamme vau-
nusta ja hänet vietiin kuulusteltavak-
si. Me saimme seurata mitä hän
puhuu ja lopulta saivat tunnustuk-
sen hänen tehtävästään.

Hänen oli määrä mennä Pieksä-
mäkeen ja tuhota ratapiha. Pieksä-
mäki oli aika iso risteysasema. Tosi
ovelasti valittu matka, koska tämä
evakkojuna oli menossa Pieksämä-
elle. Olivat tietysti tietoisia siitä, että
junassa matkusti karjan kanssa etu-
päässä naisia, eivätkä he ehkä olisi
kiinnostuneita kyseisen sotilaan
matkasta tai sen tarkoituksesta.

Onneksi me Lahjan kanssa epäi-
limme sitä, miksi suomalainen soti-
las matkustaa sisämaahan evakko-
jen mukana, sillä kaikkia miehiä tar-

vittiin rintamalla, jopa iäkkäitäkin.
Meidän juna lähti jatkamaan mat-
kaa, joten emme saaneet tietää, mitä
kyseiselle sotilaalle tapahtui. Valp-
paudestamme ja epäilystämme oli
hyötyä, sillä Pieksämäen risteysase-
ma ja ratapiha jäi tuhoamatta.

Jossakin vaiheessa saavuimme
Savonlinnan asemalle ja siellä olisi
ollut tarjolla hernekeittoa. Emme
uskaltaneet syödä niin vahvaa ruo-
kaa oltuamme useita päiviä pelkäl-
lä maidolla, jota kourastamme yri-
timme juoda.

Olimme ajan kulusta täysin sekai-
sin, mutta vihdoin meidät häädettiin
pois junasta. Paikka oli Kantalan
asema Pieksämäen ja Mikkelin vä-
lillä. Lehmät vietiin niille varatulle
aidatulle alueelle ja meidät ohjattiin
läheiselle koululle. Oikaisimme vä-
littömästi lattialle pitkäksemme, sil-
lä jalat olivat aivan väsyneet.

Aamulla saimme puuroa ja lehmät
oli kuulemma lypsetty. Siten alkoi
aivan kuin huutokauppa, sillä isän-
nät päättivät minkä lehmäkatraan
omistajineen ottavat. Tuli tosi ma-
sentava olo. Olimme väsyneitä ja
järkyttyneitä kaikesta tapahtunees-
ta.

Äitini ja minä lehminemme jou-
duimme seitsemän kilometrin pääs-
sä olevaan maalaistaloon. Minulta

ja vaunuja murskana sekä ihmisiä
loukkaantuneina ja kuolleina. Huu-
telin äitiä ja löysin hänet hetken ku-
luttua, mutta täysin poissa tolaltaan,
ei kuitenkaan vahingoittuneena.

Rupesimme etsimään lehmiäm-
me. Huutelimme niitä nimeltä, ne
ammuivat vastaukseksi ja lopulta
löysimme kaikki. Yksi oli haavoit-
tunut, sillä oli 20 – 30 -senttinen rau-
dankappale kyljessä. Kaunokki -ni-
minen lehmämme oli säilyttänyt ta-
lutusköyden kaulassaan, joten kyt-
kimme lehmät taas siihen odotelles-
samme lastauksen alkua.

Lopulta saimme lehmät vaunuun.
Meillä oli kahdeksan lehmää, mutta
vaunuun tuotiin muitakin lehmiä, joi-
den omistajista ei tiedetty. Meitä oli
oman kylän naisia neljä ja Vepsan
kylästä minun koulutoveri viides.
Vaunuissa oli myös puinen porsas-
laatikko ja se toimi meidän istuime-
na, jotta sai lepuuttaa jalkoja. Ei
mikään huvimatka ja olimme kaikki
pommituksesta järkyttyneitä sekä
muutenkin masentuneita. Toivoim-
me junan pian lähtevän pois tästä
kammottavasta paikasta ja pelkä-
simme uutta pommitusta.

Minä kuitenkin kaiken hässäkän
ohella pidin siitä matkalaukusta huo-
len. Lopulta juna lähti ja lypsimme
lehmistä enimmän maidon, ettei niille
tullut mitään vaivoja. Maidon tietysti
jouduimme lypsämään lattialle, sillä
ei meillä minkäänlaisia astioita ol-
lut. Kun meillä oli nälän tunne, niin
lypsimme maitoa omaan kouraan ja
siitä joimme, tai pikemminkin “ryys-
timme”, niin kuin Karjalassa sanot-
tiin.

Sitten eräällä pikkuasemalla juna
pysähtyi ja pääsimme hetkeksi ulos.
Junan taas viheltäessä lähteäkseen,
nousi vaunuun sotilas. Hämmäs-
tyimme moista ja kysyimmekin, että
oletko lähdössä evakkoon. Hän se-
litti jotakin tehtävästään, joka piti
suorittaa kauempana sota-alueelta.
Minulle heräsi ajatus, että tämä so-

Kantalan asema.
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olivat lehmät polkeneet kengät ai-
van rikki, joten polkaisin ne metsään
ja jatkoin matkaa avojaloin. Seitse-
män kilometriä hiekkatietä avojaloin,
se tuntui lopulta aivan sietämättö-
mältä, muta lopulta pääsimme pe-
rille.

Meitä odotti miellyttävä vastaan-
otto, sillä sauna oli lämmitetty ja
lämmin ateria odotti. Olimmekin
varmasti vähemmän miellyttävä
näky likaisina ja näännyksiin saak-
ka väsyneinä.

Talonväkeä oli emäntä, isäntä, ty-
tär ja poika sekä nuori miniä. Hä-
nen miehensä oli sodassa. Me saim-
me mennä heti saunaan, sillä miniä
oli valmis huolehtimaan lehmistä.
Kun tulimme saunasta, antoi An-
nikki, siis miniä, meille omat vaat-
teensa. Meillä oli ainoastaan ne
vaatteet, jotka olivat yllämme ja tosi
saastaiset.

Itsensä tunsi kuin uudesti synty-
neeksi, kun oli puhdas ja puhtaat
vaatteet. Sitten vasta huomasi kuin-
ka nälkäinen oli, joten ruoka mais-
tui ja samalla alkoi tulla uninen olo.
Minä oikaisin pitkäkseni pirtin pen-
kille ja olin kuulemma nukkunut heti.
Minua ei saatu heräämään, joten
ensimmäisen yöni nukuin siinä pen-
kille. Seuraavana iltana oli petipaik-
ka aitassa Annikin seurana, äidille
oli sänky petattu pirttiin.

Olimme tosi yllättyneitä niin ystä-
vällisestä vastaanotosta. Saimme
äidin kanssa pitää Annikin vaatteita
ja pestä omamme, mutta minulla ei
ollut kenkiä, joten lähdin seuraava-
na päivänä kansanhuoltoon ano-
maan kengänostoon lupaa. Silloin-
han kaikki oli kortilla. Sain Annikin
kengät, ettei tarvinnut avojaloin läh-
teä. Kansanhuollossa ei oltu kovin
suopeita, vaan sanoivat heillä ole-
van kokous seuraavalla viikolla, jo-
ten voin sitten tulla hakemaan.

Yritin selittää, että minulla ei ole
kenkiä, vaan kuljen lainakengissä,
mutta ei se mitään auttanut, joten

minä vähän kiukustuin ja sanoin että
pitkää lupanne. Taisin sanoa vähän
rumastikin ja lähdin pois.

Annikki tiesi, että Pieksämäellä oli
sellainen kauppa, josta sai ilman
korttia ostaa vaatteita ja kenkiä, jo-
ten seuraavana päivänä matkustin
Pieksämäkeen ja ostin itselleni sekä
äidille vaatteita ja itselleni kengät.
Ostin normaalikaupasta puupohjai-
set ja narupäällysteiset kengät. Ai-
komukseni oli mennä niitä näyttä-
mään kansanhuoltoon, mutta hylkä-
sin ajatuksen. Olin jo vähän lauhtu-
nut, kun olin saanut omat kengät ja
vaatteita.

Kun isä tuli siviiliin, niin hän lähti
etsimään meille asuntoa ja saikin
vuokrattua Virtasalmen pappilasta
huoneen ja keittiön ja siellä oli tyhjä
navetta. Saimme lehmätkin pidettyä.
Se haavoittunut lehmä piti teuras-
taa.

Siitä vaan piti aloittaa ja yrittää
hyväksyä tapahtumat ja jatkaa elä-
mää eteenpäin. Isäni haeskeli ko-
vasti sopivaa maatilaa päästäksem-
me asettumaan paikoillemme pysy-
västi.

Minä olin vähän niin kuin tuuliajol-
la, en osannut päättää mitä haluai-
sin, mutta lopulta lähetin hakemuk-
sen Muuruveden kotitalouskouluun,
koska oletin jatkavani maatilan töi-
tä edelleenkin.

Huhtikuussa 1945 alkoi se koulu
ja pääsin sinne. Samassa laitokses-
sa toimi myös Maamieskoulu.

Siellä koulussa vierähti se kesä.
koulu loppui marraskuussa, joten
taas oli mietittävä mitä jatkossa te-
kisi. Vanhempani asuivat samassa
paikassa ja isäni haeskeli edelleen
sopivaa maatilaa.

Minä lähetin taas hakemuksen
ompelualaa käsittelevälle kurssille,
joka oli Helsingissä. Siinä oli vain
suuri pulma. Mistä saisi asunnon, jos
sille kurssille pääsisi.

Onni oli taas kerran puolellani.
Pääsin sille kurssille, joka kesti kol-

me kuukautta. Luotin hyvään on-
neeni ja uskoin asunnonkin löytyvän
ja lähdin Helsinkiin. Asunnonkin
sain erään samalle kurssille osallis-
tuvan tytön luona. Heitä oli kolme
tyttöä ja minä pääsin vielä kolman-
neksi, vaikka se huone ei kovin suuri
ollut. Niin oli taas päästy eteenpäin
ja isäkin oli saanut ostettua meille
kodin.

Se maatila oli Haukivuorella ja mi-
näkin menin kurssin päätyttyä sin-
ne. Siellä oli kaikki tarvittavat ra-
kennukset melko hyvässä kunnos-
sa, asuinhuoneet vaativat kyllä pe-
rusteellista puhdistusta, sillä siellä oli
asunut talon työmiehiä ja maatalo-
usharjoittelijoita. Nyt päättyi evak-
koelämä ja oli taas oma koti, vaikka
kaipasin kuitenkin Raudussa ollutta
kotia.

Minun kohtaloni tulevaisuutta aja-
tellen löytyi silloin Helsingin kurs-
silla ollessani. Siksi minä olenkin
asunut suurimman osan elämästäni
Helsingissä. Mieheni oli syntyperäi-
nen helsinkiläinen, joten minun elä-
mäni maalla päättyi vuonna 1947
mentyäni naimisiin. Varhaisen nuo-
ruuteni harhailin evakkona ja ilman
päämäärää, mutta onni tuli minun-

Ostokupongit olivat Suomessa
arkipäivää vielä pitkään sodan
jälkeenkin.
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kin osakseni ja koti perustettiin Hel-
sinkiin.

Saan olla tyytyväinen kohtalooni,
sillä minulla oli kunnollinen puoliso
ja kasvatimme kaksi lasta. Heistä-
kin saan olla ylpeä, sillä he ovat pär-
jänneet elämässä hyvin ja kasvat-
taneet ja kouluttaneet omat lapsen-
sa hyviin ammatteihin. Minulla on
jälkipolvea jo kuusi lastenlasta ja
onpa jo yksi neljättä polveakin.

Olin työelämässä eläkeikääni
saakka ja nautin ansaittua työelä-
kettä, jolla yritän pärjäillä jäätyäni
yksin mieheni kuoleman jälkeen.
Tänne Satakuntaan muutin, koska
tyttäreni perhe asui täällä ja tämä
Rauma on hyvin viihtyisä pieni kau-

Viime vuonna Lotta Svärd -järjes-
tön 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
käynnistynyt Meeri Huuhkan jatko-
kertomus Lottia Kannaksella jatkuu.
Alkuperäinen jatkokertomuksenosa
on julkaistu Rautulaisten lehdessä 6
/ 1986.

Sodassa ei päivä toisestaan poik-
kea. On joko kova tulitaistelu tai sit-
ten pienempi vihanpito. Nyt sodan
kolmannen päivän aamuna heräsim-
me tähän pienempään melskeeseen
linjoilla. Huonosta lentosäästä huo-
limatta tiedustelulaivueet uskaltau-
tuivat lentelemään melkein kattoja
hipoen.

Entiseen tapaan aloitimme aamu-
askareemme puiden ja vesien kan-
noilla. Luotimme siihen, ettei yhtä
tai kahta lottaa kannata ampua, kun
esikuntakin on jo lähtenyt. Liikuim-
me täysin vapaasti pihalla täysin tie-
tämättöminä siitä, että yksikin ihmi-
nen on tärkeä viholliselle, etenkin jos
hänellä on kenttäharmaa yllään.

Lähettienkin oli jo aika tulla kant-
tiiniin hakemaan tavaraa vietäväksi
linjoille. Savon jääkärirykmentin

punki. poikani perhe taas asuu maa-
seudulla, joten minun olisi ollut han-
kalampi muuttaa sinnepäin.

Ensin kaipasin Helsinkiä ja sikä-
läisiä ystäviä, mutta olen kotiutunut
hyvin tänne Raumalle. Kun ikää ja
pikku vaivojakin tulee, niin on hyvä
olla lähellä hoitomahdollisuuksia.

Elämässäni on ennättänyt olla
monenlaista, joskus on tuntunut lii-
ankin raskaalta päästä päivästä toi-
seen, mutta sinnikkäällä, peräänan-
tamattomalla luonteella on päästy
eteenpäin.

Ensi kesää kohti mentäessä tun-
tuu mielialakin piristyvän ja innok-
kaasti odotan, että pääsen taas vä-
hän möyrimään multaakin tyttäreni

ja poikani pihoilla. Pidän pihatöistä
ja kukista.

Asuimme Helsingissä omakotita-
lossa ja pihatyöt olivat intohimoni.
Nyt asustelen kerrostalossa, mutta
minulla on kaksi parveketta, joihin
sopii kukkia, joiden kasvua seura-
tessa ja niiden kanssa puuhatessa
aika kuluu hupaisasti.

Ja ne muistot nuoruuden ajoilta,
niissä on paljon iloisia hyviä muisto-
ja, joita voi elää uudelleen ajatuk-
sissa.

Arvostakaamme muistoja, ikäviä-
kin.

Kesäiset terveiseni kaikille.
Helmi Seppälä

pojat olivat lupsakoita savolaisia,
joten huumori kukki. Meillä oli so-
dasta huolimatta oikein rattoisaa,
kunnes joku keksi tuoda aseensa
Mennun perunakellariin koulun vie-
reiselle pellolle. Siinä alkoikin aika
louskutus. Pojat saivat salamana
kiväärit käsiinsä ja asettuivat am-
puma-asentoon oven taakse valmii-
na vastaanottamaan, mitä sisälle
työntyisi.

Minä, joka seisoin yhden isän-
maanpuolustajan kanssa keittiössä,
maalasin jo mielessäni kiväärimie-
hen joka ikkunan pieleen ja kym-
menkunta ovelle valmiina tunkeutu-
maan sisään, kun hetki koittaisi.

Kun olimme siinä aikamme vapis-
seet katseet oveen liimautuneina,
hiipivät pojat, jotka ainakin sodassa
ovat tunnetusti meitä naisia viisaam-
pia, katsomaan ikkunasta. Siinähän
se oli oma ilmatorjuntatykki, jolla
hätyyteltiin vihollista, jos se tuli liian
lähelle. Tällä kertaa meillä oli on-
nea matkassa, kun selvisimme pel-
källä säikähdyksellä. Tämä hälytys
ei kuitenkaan jäänyt päivän ainoak-
si.

Jatkoin tou-
hujani keittiös-
sä nyt aivan
yksin, sillä ki-
väärimies oli
lähtenyt saa-
maansa tehtä-
vää suoritta-
maan. Olin
kuten arvata saattaakin, jäykkänä
jännityksestä ja kaikki aistit valppai-
na. Yhtäkkiä olin aivan selvästi kuu-
levinani raskaita askelia keittiön ra-
puilta. Olinkin kuullut aivan oikein,
sillä ovesta astui sisään pataljoonan
komentaja majuri Långehjelm.
Arvasin hänellä olevan tärkeää asi-
aa minulle, koska hän käytti keitti-
ön ovea, enkä ollut kovinkaan vää-
rässä. Heilautettuaan kättään puo-
lisotilaalliseen tervehdykseen hän
kysyi sotilaallisen karusti: “Mihin
lotilla on aikomus muuttaa?” Vas-
tasin hyvin hämmästyneenä, ettei
meillä ollut mitään aikomusta läh-
teä mihinkään. Emmehän olleet saa-
neet johdolta komennustakaan. Sii-
hen komentaja totesi lyhyesti:” Teillä
ei ole enää johtoa.”

Lottia Kannaksella, 8. jakso



Rautulaisten lehti  3/2012 21

Asemalta oli jo ensimmäisenä so-
tapäivänä evakuoitu kaikki mahdol-
linen, myös johtohenkilöt. Junatkaan
eivät enää tulleet Rautuun asti. Olin
aivan tyrmistynyt kaikesta kuule-
mastani ja seisoin kuin kivettynee-
nä saamatta sanaakaan suustani.
Olisi alettava keräillä tarpeellisia
tavaroita, mukaan otettaisiin vain
kaikkein välttämättömin. Hämärän
tultua kuorma-auto hakisi kanttiini-
tavarat. Minä, jolla oli vähiten omai-
suutta, saisin lähteä koululta viimei-
senä ja mennä seuraavaan paikkaan
komentajan autossa.

Asia oli lyhyesti ja sotilaallisesti
selvästi ilmaistu. Nyt alkoi kaikkiin
tulla eloa, kun viimeiset tunnit olivat
kysymyksessä. Kanttiinissa luokan
puolella pakattiin tavaroita ja minä
pakkasin omiani. Matkalaukku, rep-
pu ja viltti eivät paljonkaan aikaa
vieneet, mutta vielä oli ilmavaara-
kin, joten siirryin kellariin. Kannoin
sieltä ylös säilykkeitä ja perunoita,
jotka sitten pimeän tultua jaoin ajo-
neuvoihin käytettäviksi sotilasmuo-
nitukseen, koska olin varma, että niin
olisi tehty opettajien ollessa paikal-
la.

Kun kanttiinin lotat olivat lähte-
neet, kurvasi pihaan vielä melkein
täydessä lastissa oleva kuorma-
auto, johon lastasimme jäljelle jää-
neitä tavaroita. Kellarikin tyhjeni
tuotapikaa, jäljellä oli enää se mi-
nun kallein aarteeni: polkupyörä.
Minä sitä siinä vielä silittelin ja ky-
selin, mihin sen panisin, kun auton-
kuljettaja kiljaisi: “Pyörään lappu,
missä on nimi ja osoite!” Nimenhän
siihen piankin kyhäsin, mutta osoite
tuotti jo vaikeuksia, kun en tiennyt,
osoitanko lähetykseni hyvään vai
pahaan paikkaan. Eihän siitä elä-
mästään ollut yhtään varma, ei tien-
nyt kuolisiko sitä tänään vai huomen-
na ja missä. Joka tapauksessa, osoi-
te oli väärä, en nimittäin ole nähnyt
pyörääni sen jälkeen.

Koulu oli minun osaltani evakuoi-
tu, nyt oli aika ottaa reppu ja lähteä.
Kuljin kuitenkin vielä kaikki huoneet

läpi: silmäni hyväilivät vielä kerran
jykeviä tammihuonekaluja, pianoa ja
sitä vanhanaikaista radiota, joka sil-
loin oli niin uudenaikainen jakaes-
saan meille tietoa yleishälytyksen
aikaisesta tilanteesta. Raskain mie-
lin painoin oven kiinni. Huomenna
täällä olisi jo uudet isännät.

Kun jätin taakseni koulun, tunsin
jättäväni sinne samalla osan itses-
täni: ne nuoruuteni kultaiset vuodet,
joita ehti olla niin vähän ja jotka ei-
vät enää koskaan palanneet. Edes-
sä olisi sota ja tuntematon, pelotta-
va tulevaisuus.

Havahduin pian mietteistäni, kun
automme kaartoi pihaan, jonka
asukkaat olin hyvin tuntenut. Tähän
Loposen taloon olivat toiset lotat
tulleet jo aikaisemmin. Tuntui suun-
nattoman vaikealta, kun talo oli nyt
autio. Ei näkynyt aitan polulla aste-
levaa emäntää, ei hevosen kanssa
touhuilevaa isäntää eikä liioin nuo-
risoa.

Kun mieli oli mustaakin mustem-
pi, yrittivät autonkuljettajat, nuo let-
keät savolaispojat, kohottaa mieli-
aloja kiemuraisella ja leveällä mur-
teellaan. Yksi, joka sanoi olevansa
Lievestuoreen Papumäeltä, sai heti
nimekseen Papumäen poika. Tuota
nimeä hän sai sitten kantaa koko
talvisodan ajan siirrellessään meitä
paikasta toiseen.

Kun nyt olimme taas kaikki ko-
mentopaikassa, komentaja antoi
määräyksen, joka ei suinkaan hilpe-
yttä herättänyt: “Kaikki lähtevät,
mikään syy ei oikeuta hetkenkään
viivytykseen. Suuntana Vuoksen
ylitys Kiviniemen siltaa hyväksi
käyttäen. Pitäkää kiirettä, siellä voi
olla tungosta.” Nyt ymmärsin, että
taistelevat joukot olivat jättäneet
pääpuolustuslinjan ja olivat perään-
tymässä. Mihin asti, siitä minulla ei
ollut mitään kuvaa. Tärkeää tuntui
vain olevan päästä Vuoksen yli, en-
nen kuin vihollinen ehtisi räjäyttää
sillan. Meillä oli siis, niin kuin aina
sodassa, kilpailu siitä kumpi ehtisi
ensin. Meille voitto olisi tärkeä sääs-

tyäksemme jäämästä mottiin.
Autot olivat tupaten täynnä, joten

sain luvan jatkaa matkaa komenta-
jan autossa toistaiseksi, kuitenkin
sillä ehdolla, että uskaltaisin jäädä
niin kauaksi kuin viimeinenkin soti-
las olisi sivuuttanut komentopaikan.
Rintamalla oli enää pioneerit sytyt-
tämässä rakennuksia ja tuhoamas-
sa kaikkea, mistä voisi olla vähän-
kään apua viholliselle.

Minulle oli siis tässä vaiheessa
vain yksi mahdollisuus Vuoksen yli-
tykseen. Oli jäätävä odottamaan
komentajan lähtöä ja oltava kiitolli-
nen, kun minut oli luvattu ottaa mu-
kaan. Olin kuitenkin siinä mielenti-
lassa, jolloin oli samantekevää, eh-
tisinkö lähtemään ennen vihollisen
tuloa vai en. Huominen ei kiinnos-
tanut, se ei yksinkertaisesti mahtu-
nut ajatusmaailmaani. Oli vain nämä
viimeiset hetket, jotka vielä halusin
elää omalla tavallani muistoissani.

Toisten lähdettyä tunsin sanoma-
tonta ahdistusta ja tyhjyyttä. Meitä
oli jäljellä enää kolme: komentaja
autonkuljettajineen ja minä. En tie-
dä, olinko viimeinen nainen, joka siel-
tä lähti eikä sillä liene niin suurta
merkitystäkään. Tuntui vain kuin
seinät olisivat kaatuneet ja litistäneet
alleen. Sisällä ei pystynyt hengittä-
mään.

Niinpä lähdin ulos pimeyteen, ik-
kunoista ei näkynyt valontuikahdus-
takaan. Katsoin tietä, jolla ei liikku-
nut yksikään ihminen, ei ollut enää
kulkijoita. Tunsin seisovani tyhjän
erämaan reunassa, jossa liikkui vain
kuolema. Eilen vielä kuuluivat so-
dan äänet, joihin olimme jo ehtineet
tottua. Tämä hiljaisuus, joka nyt
vallitsi, tuntui vielä kammottavam-
malta kuin sota.

Jatkuu seuraavassa numerossa.

Meeri Huuhka
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Vuonna neljäkymmentäyksi muutimme Leivonmäen Havumäkeen
talo oli vanha, peräisin viime vuosisadalta nimeltään Pihlasmäki
asukkaita emäntä ja kunnanhoidokki, sovimme hyvin väkeen
poikakin oli, hän oli sotaväessä, niin kuin miehet silloin aina näki.

Tupa oli entinen savutupa, mitoiltaan kymmenen kertaa kaksitoista
seinät ja katto olivat tumman savun patinoimat vieläkin nyt
katossa oli savuräppänä vielä paikoillaan oletko kuullut moista
oli maalaamaton lattia, oksat korkealla muuten hyvin säilynyt.

Paksu kurkihirsi oli keskellä tupaa, sen varassa oli tuvan katto
pöytä oli, penkit ympäri tupaa, Hanna hoidokin sänky nurkassa
toisessa nurkassa iso maakiviuuni, niin kuin Baapelin matto
oli keittiö väli ja nurkkakamari, sekä emännän iso sali purkassa.

Tupa oli ruoka ja juomakäytössä päivisin, öisin nukkui vain Hanna
kurkihirren päällä oli ”postitoimisto” kulman posti tuotiin aina minne
perheeseemme kuului nyt kahdeksan henkeä, ei Anna
Sulokin tuli vaimonsa Elvin ja poikansa Raimon kanssa nyt sinne.

Keittiössä oli tungosta, hella oli astioita täynnä, siinä tehtiin ruokaa
tuvassa oli kotieläimiä torakoita, paljon viiksiä heilui seinänraoissa
pakkasella ne tapettiin kylmään, kesällä niitä oli jälleen, nyt huokaa
nälissään torakat purivat nukkuvaa ihmistä, oli iho vaoissa.

Huoneissa oli paljon ihmisiä ja aika monesti myös tunkusta
myös huokauksia ja monenlaisia ”pierunvinkauksia” kuului aina
muista emännän kulkeneen kammarin läpi ja puhuneen kurkusta;
pimmeetä sikkuraa huh, huh, pimmeetä sikkuraa, näin puhui, paina.

Evakon taival

Heimo Kiuru

Asunnoista ja asumisesta, osa 3.

Kansan naurattaminen on totista
työtä. Sen tietää kansantaiteilija Kau-
ko Antero Ikonen, joka kertoo viih-
dyttäjän työstään tuoreessa, mikkeli-
läisvoimin syntyneessä muistelmate-
oksessa.

Moni rautulainenkin tuntee hyvin
Kaken, Markku Paksun entisen
appiukon. Hänen kuusi vuosikym-
mentään monitoimiviihdyttäjänä on
kirjannut muistiin Lea Häyrinen.
Mediapinnan julkaisemassa teokses-
sa Ikonen kertoo elämäntarinaansa ja
kokemuksiaan viihdyttäjänä omaan
pistämättömään tyyliinsä, savolaisesti
venkoillen ja faktaa ja fiktiota sekoit-
taen.

–Mietin muistelmien tekemistä pit-
kään. Minulla itselläni ei kuitenkaan
ole sellaista taitoa, että olisin pysty-
nyt kirjaamaan muistot ylös, myön-
tää Ikonen.

–Olin etuoikeutettu kun tein tätä
kirjaa. Harvalla käy stand up -koo-
mikko kotona viihdyttämässä kuten
minua, Häyrinen hymyilee.

Kauko Antero Ikonen, kuusi vuosi-
kymmentä monitoimiviihdyttäjänä -
kirjassa Ikonen muistelee lapsuuttaan,
soittajan tien kivikkoista alkua sedän
lainahaitarin kanssa, tanssimuusikon
taivaltaan, souvaamista laivoilla ja
ravintoloissa, risteilyisäntänä toimimis-
taan ja radiotyötään. Osansa saavat

myös lukuisat harjannostajaiset, jois-
sa hän kävi rakentajia ja rakennutta-
jia viihdyttämässä, soittajakaverit sekä
viihdemaailman tähdet sekä arkisem-
pi, mutta yhtä rakas työ maanviljeli-
jänä.

Kirjan loppuosassa Kauko Anteroa
luonnehtivat muutamat kanssakulki-
jat, maakuntaneuvos Juhani Alases-
ta  kotiseutuneuvos Markku Paksuun
ja muusikkoystäviin asti. Kirjassa on
mukana myös Kauko Anteron jutus-
ta koottu stand up-osio.

Kirjaa saa Kauko Anterolta.

Seija Lipsanen

Savolais-souvvaajan tarina
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RAUTULAISTEN
PITÄJÄJUHLAT

Mikkelissä
28. - 29.7.

Lauantaina  28.7.
Muistojen ilta päivällisineen
alkaen klo 19 Mikkelin Varuskuntakerholla
(Vanha kasarmialue, rak. 8)

Illallisvaraukset Railille, puh. 044-3171244 ja
email: rilvonen@gmail.com

Illan musiikista huolehtii
viimeisestä Idols-kisastakin tuttu
Mirva Peltola orkestereineen

Sunnuntaina 29.7.
Jumalanpalvelukset
klo 10 Mikkelin maaseurakunnan kirkossa
klo 10 Ortodoksinen liturgia Ylienkeli
Mikaelin kirkossa
Seppelten lasku sankarivainajien ja
Karjalaan jääneiden
muistomerkeille

Päiväjuhla
klo 13 konserttitalo Mikaelissa (Sointukatu 1)

Mirva Peltola
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Meitä Matikaisia on nyt kolme kun Jaanan mat-
kassa kulkenut maha-asukas näki päivän valon 16.
maaliskuuta. Pituutta pojalla oli syntyessään 51 cm
ja painoa 3420 g.

Kasteessa poika sai nimen Eino Veli-Pekka. Ei-
non äiti on Rautulaisten lehteäkin toimittanut Jaa-
na Matikainen (o.s. Anttonen) ja hänen juurensa
ovat Raudunkylällä.

Kuva: Jere Lauha

Syntynyt

90 vuotta

Vielä ehdit
RAUTUUN

Matka Rautuun 3. – 5.8.2012
maj. Terijoki / Kiviniemi

Hinta 285,- (vahvistamaton)
ilm. Markulle 10.7. mennessä,

p. 040 5239 645, pitajaseura@rautu.fi

Kyyrän suvun tapaaminen
4.8.2012 klo 13
Mäntyharjulla

Reijo Loposen mökillä (Kiiskintie 57).
Ilmoittautumiset 22.7. mennessä

puh. 0400 520189/Kyllikki
tai 050 5182888/Jorma.

Tervetuloa!

Sirkiänsaari - Huhti - Korlee
- koulupiirin tapaaminen

lauantaina 14.7.2012
alkaa klo 12.00 lipunnostolla

Leila ja Veikko Koukosen luona
Jäppilässä.

Osoite: Lampipolku 1
Ilmoittaudu Leilalle p. 040 8333 801

Tervetuloa!

Vehmaisten koulupiirin
tapaaminen

28.7.2012 klo 16.00
Mikkelin varuskuntakerholla,

Vanha kasarmialue, rak. 8.
Ilmoittautuminen:

Irma Nypelö puh. 040-5922852, e-mail:
irma.nypelo@gmail.com

ja Raili Ilvonen puh. 044-3171244 ja email:
rilvonen@gmail.com

Vilho Murto
täytti 90 vuotta
29. huhtikuuta.
Hän on syntynyt
Raudun Vehmai-
sissa. Vilho Mur-
to on neljällä rin-
t a m a l o h k o l l a
taistellut sotave-
teraani. 90-vuo-
tisjuhlat pidettiin
Porin seurakun-
tatalon tiloissa,
ja vieraita oli
noin 32, veteraa-
niystäviä. Perhe-
juhlat pidettiin kotona.

Rautulaisten lehteen Vilho Murto on kirjoittanut
vuosien aikana monia juttuja.
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Rakkaan äitimme elämän matka päättyi yllättäen
17.3.2012 kesken lauantaipäivän asioiden toimit-
tamisen.

Saatoimme hänet haudan lepoon läheisten ja ys-
tävien suurella saattojoukolla. Hautajaisissa oli
läsnä äitimme valoisa olemus, vaikkakin kaipauk-
semme ja surumme on ollut suuri.

Äitimme Elma Maija syntyi Raudun Orjansaaren

Arvi Lattunen täytti 90 vuotta 26. huhtikuuta
Hämeenlinnassa. Syntymäpäivänä hän juhli Ilves-
majan asukkaiden ja henkilökunnan kanssa. Su-
kulaiset tulivat onnittelemaan häntä kaksi päivää
myöhemmin. Arvi jaksoi hyvin kahdet juhlat!

Kotipaikalla Orjansaaressa 2011

Elma Maija Suuronen, o.s. Junni

* 13.8.1929  Orjansaari, Rautu
† 17.3.2012 Kangasniemi

ojan törmällä olleeseen Junnin taloon, Marian ja
Edvardin viidentenä lapsena. Kaikkiaan sisarus-
parveen kuului 11 lasta. Rakkaat pellot, metsät ja
mäet äiti joutui jättämään muiden tavoin syyske-
sällä 1939, jolloin Maria ja nuoremmat lapset siir-
rettiin sodan alta Pieksämäelle, ensin Metsäkou-
lulle ja sitten Siikamäkeen Palokummun taloon.
Kangasniemen Luusniemeltä suurelle perheelle jär-
jestyi uudeksi kodiksi kaunis Tenhaniemen talo
navettoineen ja viljelyksineen.

Myöhemmin äiti kohtasi urheilullisen Veikko Suu-
rosen, isämme, ja häiden jälkeen vuodesta 1951
alkaen äiti emännöi Kankaan taloa Harjunmaan
kylässä Kangasniemellä. Meitä lapsia syntyi nel-
jä: Paula, Mervi, Jouko ja kolme päivää elänyt
Raimo. Vuosien vieriessä äidin ja isän lähipiiri
kasvoi lasten puolisoilla, 11 lapsenlapsella, heidän
puolisoillaan ja kahdella lapsenlapsenlapsella.
Kaikkia heitä ei isä ennättänyt nähdä varhaisen
poismenonsa vuoksi v. 1993. Vähitellen vastuu
Kankaan talosta siirtyi seuraavalle sukupolvelle,
Joukon ja Maijan huolehdittavaksi.

Joitakin vuosia isän kuoleman jälkeen äiti muut-
ti Kirkonkylälle “ensimmäiseen ikiomaan asuntoon-
sa”, kuten hän sanoi. Siitä tulikin lastenlapsille
todellinen mummola, jossa käytiin ahkerasti. Yh-
dessäolon hetket olivat merkityksellisiä molemmin
puolin. Kirkonkylällä äidille jäi myös aikaa mie-

90 vuotta
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Kari Matti Leponen kuoli 18. huhtikuuta Savon-
linnassa. Hän oli syntynyt 7. lokakuuta 1948 Ran-
tasalmella. Hänen äitinsä Soja Leponen, o.s. Si-
nerväinen, on syntynyt Raudun Palkealassa.

Lempi Aliina Saijanen kuoli 19. huhtikuuta Ant-
tolassa. Hän oli syntynyt 3. heinäkuuta 1931 Rau-
dussa.

Mauno Pekkanen kuoli 26. maaliskuuta Pieksä-
mäellä. Hän oli syntynyt 19. joulukuuta 1936 Rau-
dun Korleen kylässä.

Raija Tyyskä, o.s. Leppänen, kuoli 4. huhtikuuta
Ristiinassa. Hän oli syntynyt Raudussa 16. joulu-
kuuta 1932.

Leo Sorvalin muistolle

Isäni Leo Sorvali syntyi Raudussa Maanselän
kylällä 11. toukokuuta 1932. Perheen kuopus Leo
puhui usein meille lapsille sota-ajasta ja evakko-
matkoistaan. Vakituinen koti löytyi vuonna 1948
Haukivuoren Kurkisensaaresta.

Kurkisensaaressa oli tuolloin muutamia vakitui-
sia asukkaita. Kunnollista tietä ei ollut, manteretta
ja Kurkisensaarta yhdistävä Raatesalmen silta yli-
tettiin viittä pitkospuuta pitkin.

Asuinpaikka ja
pellot raivattiin
itse enimmäkseen
käsipelillä. Tilal-
la harjoitettiin
karjataloutta ja
isä jäi tilalle äi-
tinsä kanssa hoi-
tamaan tilaa ja
hän teki myös met-
sätöitä.

M y ö h e m m i n
hän aloitti vihan-
nesviljelyn, jota
jatkettiin hänen
kuolemaansa saakka, yli 40 vuotta. Työ oli isälle
erityisen tärkeää, hän teki sitä antaumuksella ja
hän eli unelmaansa kotitilalla elämänsä loppuun
asti.

Isällä oli suuri sydän perhettä ja yleensä kaik-
kia muitakin ihmisiä kohtaan. Hän odotti kovasti
80-vuotissyntymäpäiviään ja oli elämänhaluinen
sairauksistaan huolimatta. Myös Rautu oli isälle
tärkeä asia ja siitä keskusteltiin usein.

Isä kuoli Mikkelissä, Moision saattohoito-osas-
tolla 3. huhtikuuta 2012 lyhyen vakavan sairau-
den jälkeen. Kaipaamaan jäivät puoliso, lapset,
lapsenlapset, sukulaiset ja suuri joukko ystäviä ja
tuttavia.

Heikki Sorvali

Aino Johanna Hännikäinen kuoli 9. maaliskuu-
ta Haukivuorella. Hän oli syntynyt 2. syyskuuta
1928 Raudussa Ristaution kylässä.

luisiin harrastuksiin, kuten käsityöt, musiikkitilai-
suudet ja seurakunnan toimintaan osallistuminen.
Kesäaikaan kutsuivat edelleen kotimetsät ahkeraa
marjastajaa ja sienestäjää.

Äiti halusi tutustuttaa meidät lapsensa ja lasten-
lapsensa omiin juuriinsa Orjansaaressa. Useilla
kotiseutumatkoilla oli mukana joku lapsista tai las-
tenlapsista. Näimme jätetyn kodin kivijalustan,
vanhat ruusupensaat ja revenneet omenapuut, ojan
ruskettuneen veden (joka lapsuudessa oli ollut kir-
kas uintipaikka), paimenpolkujen pähkinäpensaat
ja laajat peltoaukeamat. Ja kuulimme kertomuk-
sia äidin lapsuuden tapahtumista ja ihmisistä, usein
kaihon kyynelten vieriessä.

Vielä viime kesänä heinäkuussa äiti halusi tehdä
matkan elämänsä alkupisteeseen. Tälläkin matkalla
oli mukana viisi lastenlasta.

Äidin rikkaan ja kiitoksen täyttämän elämän pää-
tepiste on Kangasniemen vanhalla hautausmaalla.
Matkan vaikeudet eivät äitiä katkeroittaneet, vaan
hän on jättänyt meille perinnöksi myönteisyyden
ja lähimmäisenrakkauden ajattelutavan. Ikäväs-
sämmekin meillä läheisillä on lohdutus tietäessäm-
me, että äidillä on juuret paitsi Karjalan maape-
rässä, myös Taivaan kodissa.

Äiti oli valinnut hautajaisvirrekseen virren 632.
“Siell kaunis kannel soi, veisaamme virttä uutta.
Ei koskaan lopu se, ei koskaan vanhene…” Jat-
kamme matkaa, jota äitimme ja mummomme meille
viitoitti. Toivomme on, että kerran yhdessä laulam-
me ja soitamme ylistystä Herrallemme, kuoleman
voittajalle.

Äitienpäivänä 2012, valkovuokkojen aikaan,
yhteisiä ajatuksiamme kirjasi

Mervi-tytär.

Jk. Äiti lupautui pitämään Orjansaaren koulu-
piirin juhlat kesällä 2013 Kangasniemellä. Niin
tapahtuukin. Me nuoremmat haluamme vaalia kar-
jalaisuutta ja äitimme muistoa myös tällä tavalla.
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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

28.6. - 1.7. Paukkujen sukumatka Sakkolaan,
                  Metsäpirttiin ja Rautuun.

29.6. - 1.7. matka Rautuun.

14.7.          Sirkiänsaari - Huhti - Korlee
                  -koulupiirin tapaaminen Jäppilässä

28.7.          Vehmaisten koulupiirin tapaaminen
                  Mikkelissä.

28. - 29.7.  Pitäjäjuhlat Mikkelissä.

3. - 5.8.      matka Rautuun

4.8.            Kyyrän suvun tapaaminen
                  Mäntyharjulla

Seija kiittää ja kumartaa
Kahdeksan vuotta Rautulaisten lehden parissa on nyt

täynnä. On aika kiittää kaikkia lehden teossa näinä vuosi-
na minua tukeneita ja avustaneita henkilöitä sekä Teitä
lehden lukijat. Ilman aktiivista lukijakuntaa ei olisi lehteä-
kään.

Ratulaisten lehden tekoon tulin noviisina. Toimittajana
olin toiminut pitkään, mutta lehden taittamisen ja siihen
liittyvien tietokoneohjelmien käytön jouduin opettelemaan
kantapään kautta. Onneksi ohjekirjat ovat olemassa!

Raudusta ja rautulaisuudesta en tiennyt juuri mitään.
Minulla ei ollut mitään siteitä Rautuun, ei edes Karjalaan.
Tai näin luulin monta vuotta. Sitten löysin pienen lenkin,
joka sitoi minut työni kautta tärkeäksi  ja tutuksi tullee-
seen kannakselaispitäjään.

Rakas isoisäni Albin Lipsanen oli nuorena miehenä,
vuonna 1918, taistellut Kannaksella ja toiminut hetken so-
dan jälkeen rajavartijana Raudussa. Kokemuksistaan hän
ei koskaan kertonut mitään lapsilleen. Kenties työ levot-
tomassa, sodan runtelemassa rajapitäjässä oli niin rank-
kaa, ettei hän halunnut sitä muistella. Elokuva Raja 1918
kertoo siitä ajasta ja rajan rauhattomuudesta vakuutta-
vasti. Hän oli joka tapauksessa astellut samoissa maise-
missa, joissa minä työni puolesta reissasin aktiivisesti.

Rautuun ja lehden tekemiseen minut tutustutti edeltäjä-
ni Jaana Matikainen. Ilman hänen opastustaan tuskin
olisin alusta selvinnyt.  Paljon apua ja neuvoja olen saanut
lehden päätoimittajilta, edesmenneeltä Mauri Maisoselta
ja Markku Paksulta. Yhteistyöni Markun kanssa on
ollut mutkatonta, olemmehan tunteneet toisemme kansa-
kouluikäisistä asti.

Lehden  avustajista moni on näiden vuosien aikana siir-
tynyt ajasta ikuisuuteen, samoin moni haastateltavistani
sekä Raudun matkojen ja Pitäjäjuhlien vakiokävijöistä.
Suruviestit ovat olleet koskettavia.

Erityisesti haluan kiittää kahta lehden pitkäaikaista va-
kioavustajaa. Ilman Teidän panostanne Rautulaisten leh-
den tekeminen olisi ollut huomattavasti hankalampaa.
Lämmin kiitos Aimo Tiainen ja Ahti Hänninen. Iloa
työhön ovat tuoneet myös monet uudet kasvot, jotka ovat
rohkaistuneet kirjoittaman lehteen.

Olen saanut monenlaista palautetta työstäni näiden vuo-
sien aikana. Kiitos kaikista yhteydenotoista, kehuista ja
haukuista. Ne kuuluvat tähän työhön olennaisena osana.

Rautulaisten lehden elävänä pysymisessä Teillä rautu-
laiset on erittäin tärkeä merkitys. Toimittajan osuus leh-
den sisällön kasaamisessa on rajallinen. Ilman aktiivisia
rautulaisia kirjoittajia Rautulaisten lehti ei pitkään pysyisi
hengissä. Lehden tulevaisuus on teidän käsissänne rau-
tulaiset.

Sakkolalaisjuurinen Marjo Ristilä-Toikka on alan
vankka ammattilainen. Toimittajan vaihdoksen uskon tuo-
van Rautulaisten lehteen ja sen sisältöön monenlaista uutta
ja hyvää.

Materiaalia lehteen lähettäessänne laittakaa postitse
menevä aineisto jatkosssa suoraan Marjon osoitteeseen.
Rautulaisten lehden sähköposti pysyy samana kuin tä-
hänkin asti. Puhelinnumero muuttuu Marjon numeroksi.

Kiitos mielenkiintoisista vuosista Rautulaisten lehden
teon parissa.

Seija Lipsanen
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