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Rautu-juurinen Nina Maisonen
on Mikkelin neito. Sivu 17.

Kaksi toisen polven evakkotaiteilijaa etsi kadonnutta aikaa valoku-
vaperformanssein sukujensa juurilta. Saila Puranen lähetti äitinsä
Maire Purasen nuoruudenkuvan Laatokan laineille; äiti kun kaipa-
si aina Valamon kelloja. Sivut 20-21.

Tikatsun hautausmaalle siunattiin
1939 kuolleet Maria ja Samuli
Määttänen. Poikansa Antti ker-
too muistojaan. Sivut 22-24.
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Mikkelissä helmikuussa 2014

Uunhuttuu...

kotiseutuneuvos

Alkuvuoden tervehdys teille
arvoisat lehtemme lukijat.Vuoden
2014 alku on omalta osaltani olt vas-
toinkäymisiä toisensa jälkee...on olt
yhtä vaikeaa ko sil kannakselaisel
sial... Kons on olt maa jääs... kons
kärsä kipiä...:)

Pakkasten jatkuessa olen selvitel-
lyt arkistojani, joita onkin kertynyt.
Niitä selvitellessäni löysin Jaakko
Kolmosen kirjan Karjalan pitäjä-
ruuista, ja päätinkin ilahduttaa teitä
rautulaisen perinneruuan reseptillä.

Näitä tarvitset:
2-3 kg hyyvvii perunoi
2 kg läskist sianlihho
1 rkl suoloi
Lihat pilkotoa terävän keral ihan

pieniks paloiks, pannoa kuumoa
rautapannuu, varistettoa ruskiaks
joka puolelt. Perunat kuoritoa,
pannoa kiehumoa väljeä vettie. Sit
ko perunat on kypsii, koaetoa kei-
tinves toisie astijoa taltie, perunat
survotoa huttupursta kans, murikkoi
ei sua olla.

Sit ko perunat on iha hienoi,
koaetoa pannult rasva ja ruskiat li-
hat hutu piäl, sit peruna keitinves,
mikä ol pantu taltie, lopuks suoloi,
hämmennettiä aika kovast.
Maistetoa makkuu, lisäteä keitet-
tyy vettä sekkoa, jos ei ole tarpieks
vetelä. Uunhutu pitteä olla enne
uunii panoa niiko vetelä velli, muute
siit tulluo kypsän liija kovvoa.

Uunhuttu koaetoa sit joko pyöriä
pohjasie rautapottii tai tasapohjasie
sukunoa ja sit kuumaa uunii pariks
tunniks. Uunhutu pinta tulluo ensiks
ihan ruskiaks ja nousuo ko vehnäne,
siil ei viel ole kypseä, vast sillo ko
laskuoiha alas ja on irti reunoist.
Välil voip ottoa pois uunist ja katsuo
lusika kans kuore al, hutu pitteä olla
kypsän vähän vualianruskiaa.

Uunhutu kans ei tarvii ko ruis-
leipeä, voita leivä piäl...ja jamakkoa
hörpätöä peäl!

Mie haastan nyt teit kaikki teke-
mää tätä huttuu, luulen et se on
melko hyvä murkina, par lauta-
sellista ko syöp, ni kyll siin napa
rutisoo...

Kuluva vuosi on taas täynnä eri-
laisia tapahtumia. On Karjalaiset
kesäjuhlat Lappeenrannassa, Rau-
tujuhlat Mikkelissä, matkoja moneen
makuun... seuraapa lehteä ja varaa
kalenteriisi.

Sodan jälkeen omaisuutensa ja ko-
tinsa menettänyt siirtoväki sai eri-
laisia korvauksia menetetyn omai-
suuden tilalle, mm. valtion obligaa-
tioita.

Jonkun ajan kuluttua obligaatiot
menettivät arvonsa. Karjalaisukko
katseli arvottomaksi menneitä obli-
gaatioita ja totesi... talo män, mut
tapetit jäi!

Iloisiin tapaamisiin, teidän
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Sanankäyttö Karjalan Liiton teemana
Karjalaisten pitäjälehtien edusta-
jat kokoontuivat vuotuiseen
seminaariinsa lauantaina 1.2.
Karjalatalolla Helsingissä. Tapaa-
misessa käsiteltiin mm. kielen-
huoltoa ja valokuvan käyttöä leh-
dissämme.

Karjalan Liiton puolesta tapaami-
seen terveisiä toivat Satu Hallen-
berg ja Mervi Piipponen.

Karjalan Liiton vuosien 2014-2016
kolmivuotiskauden teemana on kar-
jalainen sanankäyttö. Teeman avulla
tuodaan esille liiton jäsenten ja
jäsenyhdistysten aktiivista toimintaa
puhutun ja julkaistun ilmaisun tuot-
tajina ja kuluttajina niin painetun kuin
puhutun sanan saralla.

– Karjalaiset ja karjalaisyhteisöt
julkaisevat painettuja lehtiä, käyvät
aktiivisesti keskustelua sosiaalises-
sa mediassa, toimittavat ja julkaise-
vat suku-, kylä- ja pitäjäkirjoja sekä
historian kirjoja. Eri tilaisuuksissa lii-
ton jäsenet tuovat esille monipuo-
lista karjalaista sanallista ilmaisua.
Esimerkkinä tästä ovat kylien väli-
set kehukilpailut pitäjäjuhlissa, ta-
pahtumien kiinnostavat juhlapuheet,
runoryhmien esitykset ja teatterihar-
rastus sekä vahva karjalainen lau-
luperinne. Karjalainen sanankäyttö
liittyy myös karjalaisten hengelli-
seen elämään, summasi Piipponen.

Vuoden 2014 aikana on yli kym-
menen vuoden tauon jälkeen me-
nossa myös karjalaisten pitäjälehti-
en kilpailu, jota käydään kolmessa
eri sarjassa.

Toiminnanjohtaja Satu Hallenberg
muistutti kevään liittokokouksesta ja
Karjalatalon tulevasta 70-vuotisjuh-
lasta. Hän kiitteli monia talkoolaisia,
jotka ovat osallistuneet Karjalatalon
meneillään olevaan remonttiin, ja
moniin muihin talkootehtäviin – esi-
merkiksi piirakkatalkoisiin.

Kiinteistöyhtiö Karjalaisten
Heimotalon osakeanti on edelleen
menossa kaikille Karjalan Liiton jä-
senille ja on voimassa 7.5.2014 asti.

– Tiedossa on monia pakollisia
korjauksia, johon toivomme tukea,
vetosi Hallenberg.

Kesän 2014 Karjalaiset kesäjuhlat
pidetään 13.-15.6. Lappeenrannas-
sa, ja tapahtumassa on liitolla vah-
va rooli. Vuoden 2015 juhlat, kun
Karjalan Liitto täyttää 75 vuotta, vie-
tetään Hyvinkäällä.

Karjalan Liiton toiminnanjohta-
ja Satu Hallenberg kertoi liiton
ajankohtaisia kuulumisia. Taus-
talla valtioneuvos Johannes Vi-
rolainen, jonka syntymästä tuli
kuluneeksi 100 vuotta.

Äidinkielenopettaja Terttu-Elina
Kalaja opasti mm. oikein-
kirjoitusasioissa. Karjalan-
kannas kirjoitetaan yhteen, tal-
visota ja jatkosota pienellä
alkukirjaimella.

Karjalan kunnaat lehden mukana
on jäsenille tulossa toukokuun leh-
dessä uusi Karjala-kortti, mikä siel-
tä kannattaa ottaa talteen. Erillistä
jäsenkortin postitusta ei ole.

Lisätietoja www.karjalanliitto.fi

Marjo Ristilä-Toikka

Tilaa oma
RAUTULAISTEN LEHTI!
Hinta vain 27 euroa / vuosikerta

Pitäjälehtiseminaarilaisia, vas. Rautulaisten lehden Markku Paksu,
Helena Sulavuori Kurkijokelaisesta ja Tea Itkonen Jaakkoman Sa-
nomista.
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Suvannon seudun pitäjäyhteisöt jatkavat
yhteistyötään
Seitsemän Suvannon seudun pitä-
jäyhteisön ensimmäisen vuosita-
paaminen pidettiin Lempäälässä 25.
tammikuuta Sakkola-Säätiön toimi-
essa tilaisuuden isäntänä. Paikalle
saapui parikymmentä henkeä ja jo-
kaisesta yhteistyöpitäjästä oli edus-
tus paikalla; Rautu-juurisista muka-
na olivat  Raili Lameranta ja Kaari-
na Raatikainen.

Kaksi kertaa vuodessa pidettävi-
en kokousten tarkoituksena on
päivittää kuulumiset mm. liittyen yh-
teistoimintaan entisten karjalaispitä-
jien alueelle Venäjällä. Pitäjäyhteisöt
ovat kukin luoneet vanhalle kotiseu-
dulle kontakteja ja tiedonvaihto asi-
oiden hoidon sujumiseksi nähdään
tärkeänä.

Tammikuun tapaamisessa esillä
oli eritoten hautausmaiden ja mui-
den pyhien paikkojen ja muistomerk-
kien tilanne, joista pitäjien edustajat
kohdaltaan kertoivat. Vanhojen suo-
malaisten hautausmaiden tilannetta
käsilteltiin myös karjalaisten sääti-
öiden seminaarissa viime syksynä,
mistä asiaa kertasi Antti Hynnä.

Pyhäjärven Yrjö S. Kaasalainen
kehotti tutustumaan Karjalan Liiton
tuottamaan materiaaliin liittyen
hautausmaihin. Pyhäjärvi-juuriset
talkoolaiset ovat viime kesänä käy-
neet uudistamassa sankarihautaus-
maansa aidan.

Vuokselan Taisto Virkki iloitsi, että
sikäläinen kunnanjohtaja Aleksandr
Tankov kertoi paikallisten haluk-
kuudesta tulla mukaan Vuokselan
sankarihauta-alueen ja vapausso-
dan muistomerkin ympäristön
kunnostustalkoisiin, joita on suunni-
teltu ensi kevääksi.

Sakkolan kohdalla kirkkomaan
muistopuiston hallintasopimus on
lähivuosina uudistettava.

– Nykyinen sopimus on voimas-
sa vuoteen 2017, ja uudistusasiaa
olemme jo ottaneet esiin Gromovon

Kokousväkeä, vasemmalta Raili Lameranta, Kaarina Raatikainen,
Satu Karvinen, Aila Alanen, Antti Hynnä, Anja Kuoppa, Kari Kyander,
Hannu J. Paukku, Ebba Penttilä ja Taisto Virkki.

kunnanjohtaja Ludmila Ivanovan
kanssa, totesi Hannu Turkkinen.

Räisälässä on kirkko pystyssä, ja
siellä vietettiin vuonna 2012 kirkon
satavuotisjuhliakin, jolloin paikalle
kiinnitettiin kirkon satavuotisjuhla.

– Paikalliset ovat kiinnittäneet sin-
ne myös oman laattansa. Ensi ke-
väänä on tarkoitus laittaa esiin ja
julkistaa Räisälän infotaulu, kertoi-
vat Ilkka Puukka ja Aimo Kalenius.

Käkisalmelaiset säikähtävät viime
vuonna, kun alueen venäläisvi-
ranomaiselta kuului ajatuksia Käki-
salmen vanhan kirkon muokkaami-
sesta majoitustiloiksi. Käkisalmi-
Säätiön pj. Erkki Heiskanen kertoi,
että he kutsuivat marraskuussa
Lahteen vierailulle Käkisalmesta
kunnanjohtaja Vladimir Pozdjakovin
sekä Maria Lihajan ja Natalia
Gundyjevan.

– Käytyjen keskustelujen jälkeen
varovaisena toiveena on, että Käki-
salmessa (Priozersk) on otettu vin-
kistä vaarin ja Käkisalmen kirkko
kunnostetaan uudeksi kulttuuri- ja
matkailukohteeksi, kertoi Heiska-
nen.

Käkisalmen linnan maisemissa
monet kotiseutumatkaajat ovat
pyörähtäneet, mutta linnamuseon

väki toivoo alueen matkailun vilkas-
tuvan. Museonjohtaja Maria Liha-
jan terveiset toi Yrjö S. Kaasalai-
nen: museolla on ammattitaidolla
koottuja historiaa valottavia näytte-
lyitä, kahvila, matkamuistomyymälä
ja saatavilla myös suomenkielinen
opastus; kannattaa olla yhteyksis-
sä.

– Kovasti tutustumisen arvoinen
kohde, johon matkanjärjestäjät voi-
vat ennalta sopia käyntiä opas-
tuksineen, Kaasalainen vinkkasi.

Pitäjäyhteisöjen tapaamisessa
keskusteltiin lisäksi vapaussodan
muistomerkkien saamisesta Karja-
lan sankarivainajien haudoille.

Puheenvuoroja käytettiin myös
siitä, miten tärkeää on Suvannon
seudun yhteisöissäkin saada nuo-
rempaa polvea kiinnostumaan toi-
minnasta ja mukaan Karjala-työhön
– samoin viedä nykyvenäläisille tie-
toa alueen historiasta ja sota-aikai-
sista tapahtumista.

– Miten alueen nuorisoa Suomes-
sa ja Venäjällä saadaan kiinnostu-
maan ja tietoisiksi asioista; meillä
Räisälä-Säätiössä on pidetty aihees-
ta seminaarikin ja teemana on Kar-
jalan henkinen ja kulttuurillinen pa-
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lautus nuorille, summasi Ilkka
Puukka.

Esimerkiksi vanhoja kuvia Räisä-
lästä on digitoituna jo useampi tu-
hat, ja niiden avulla voidaan venä-
läisille kertoa alueen historiaa.

Sakkola-Säätiön Antti Hynnä jat-
koi, että myös Sakkolasta on kuvia
digitoitu tuhatmäärin ja suuri osa
niistä on jo katsottavana Sakkolan
nettisivuilla.

Monilla muillakin pitäjillä on ai-
neistoa paljon taltioituna, ja kontak-
teja kuvien ja muun aineiston tiedok-
si saattamiseen on siis syytä etsiä
venäläisviranomaisten ja yksittäis-
ten henkilöiden tapaamisten yhtey-
dessä.

Hannu J. Paukku painottikin taas
henkilökohtaisen yhteydenpidon ja
tapaamisten merkitystä; alueelle on
luotu hyvät suhteet ja niitä kannat-
taa pitää yllä.

Suvannon seudun seitsemän pitä-
jän edustajat ovat jo yli kymmenen
vuotta pitäneet tiivistä yhteyttä ja jär-
jestäneet yhteisiä matkoja Kannak-
selle. Tarkoituksena on ollut tutus-
tua naapuripitäjien historiaan ja ny-
kypäivään.

Toukokuun 2014 matka suuntau-
tuu Räisälään ja Vuokselaan, jotka
yhteistuumin ovat matkaa valmistel-
leet. Matkanjohtajina toimivat
Räisälästä Aimo Kalenius ja Vuok-
selasta Tapio Sihvo apuoppaidensa
kera.

Matkan erikoisuutena on tutustua
alueeseen myös vesitse eli haluk-
kaat pääsevät soutamaan
Vuokselasta kohti Sakkolan Kivi-
niemeä 3-4 hengen venekunnissa.
Majoitus on Kiviniemessä
Losevskaja-hotellissa. Tarkoitukse-
na on lisäksi tavata sikäläisiä eli
Käkisalmen alueen kuntapäättäjiä
yhteisellä illallisilla.

Toinen Suvannon seudun pitäjä-
yhteisöjen vuotuisista kokouksista
pidetään 27.9. Räisälä-Museolla
Köyliössä.

Marjo Ristilä-Toikka

Rautulaisten pitäjäseura ry
VUOSIKOKOUS la 12.04.2014 klo 15.00

Rav. Bruuvi, Raatihuoneenkatu 4
TERVETULOA!

KARJALAN KAUPUNGIT
VIIPURI JA SORTAVALA

esittelyssä Karjalatalolla Käpylänkuja 1 Hki

VIIPURI  27.2.2014 klo 18.00
SORTAVALA  20.3.2014 klo 18.00

Vapaa pääsy, tervetuloa!!

 KARJALAISET RUOKAMARKKINAT
29.03.2014Karjalatalolla

RAUTUSEURA RY
Kevätkokous ja tarinailta pidetään

keskiviikkona 12.3.2014 klo 18.00-20.00
Helsingissä Karjalatalon Laatokka -salissa.

Tervetuloa!

Uudenkaupungin kirjastossa järjestetään asiakastoiveitten pohjalta eri-
tyinen Karjala-teemapäivä 28. helmikuuta 2014.

Liisa Ake-Helariutta, Koiviston tyttö Paraisten Malmilta, tulee
kertomaan aiheesta ”Evakon eväät”. Kirjaston kokoelmista ja varas-
ton kätköistä kootaan esille Karjalaa käsittelevät kirjat ja kartat, muistoja
ja muistelmia, vanhempaa ja uudempaa historiaa, kulttuuria, matkai-
lua, sota-aikaa, faktaa ja fiktiota ym. Kahvitarjoilukin on luvassa.

Tilaisuus alkaa Galleria Kirjavassa klo 13. Kirjanäyttely on sitten
esillä koko maaliskuun ajan. Perinnepiiriläiset ovat myös maaliskuus-
sa paikalla kertomassa lisää näyttelystä ja Karjalan asioista. Tarkem-
mat ajankohdat löytyvät silloin kirjaston kotisivulta (http://
uusikaupunki.fi/kirjasto).

Tapahtuman järjestäjinä ovat Uudenkaupungin Karjalaisseura ry,
Vakka-opiston Karjalainen perinnepiiri ja Uudenkaupungin kaupungin-
kirjasto.

Luovutettua Karjalaa
kirjoissa ja kartoissa
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Sukututkimuspiirin kokouksessa 25.
tammikuuta 2014 perehdyttiin
kahteen mielenkiintoiseen asiaan.
Miten saisimme tallennettua
luotettavasti kotiarkistomme kät-
köissä sijaitsevan vanhempiemme ja
isovanhempiemme kirjaaman ar-
vokkaan perinnetiedon? Toiseksi,
mitä lisäarvoa vuodelta 1500 olevan
Vatjan viidenneksen henki- ja vero-
kirjan syvällisempi tutkimus antaa
meille paikallishistoriasta ja entisis-
tä asuinsijoistamme?

Yksityisarkistot suku-
tutkimuksen tukena

Mikkelin maakunta-arkiston joh-
taja Tytti Voutilainen teki selkoa
mitä ja miten yksityisarkistoaineistoa
vastaanotetaan maakunta-arkis-
toon.

Yksityisluonteinen aineisto kattaa
henkilö-, suku-, perhe-, säätiö-, yh-
distys- ja yritysarkistot. Rajanveto
yksityis- ja julkisen arkiston välillä
on joustava. Arkistolaki ei koske
yksityisarkistoja. Arkistolaitoksella
ei ole pakko ottaa aineistoa vastaan,
mutta se antaa siihen mahdollisuu-
den. Yksityisarkistot täydentävät
viranomaisaineistoa. Olennaista
yksityisarkistojen luonteelle on ar-
jen historian säilyttäminen.

Henkilöarkistojen ominaisuuksia:
- Ne säilyttävät oman ajan tapah-

tumat, ajatukset ja kokemukset
- ovat kuvauksia yksittäisen hen-

kilön elämästä ja
- ovat itse tuotettua aineistoa

Sukututkimusaineisto, -kortistot ja
valokuvat tunnistetietoineen antavat
arvokasta tietoa jälkipolville. Tässä
suhteessa sukuseurojen arkistot
ovat avainasemassa.

Yhdistysarkistossa olennaisia
asiakirjoja ovat: yhdistyksen sään-
nöt, jäsenluettelot ja pöytäkirjat.
Yritysarkistoissa puolestaan
henkilöasiakirjat ovat kiinnostavia

Suvannon seudun sukututkimuspiirin
kuulumisia

asiakirjoja sukututkijoille. Tähän
tietokantaan voi tutustua osoittees-
sa www.elka.fi – Suomen Elinkei-
noelämän Keskusarkisto. Yksityis-
arkistoihin katsotaan kuuluvaksi
mm. kotiseutuarkistot ja eri-
tyisarkistot.

Aineiston luovuttaminen arkisto-
laitokselle tapahtuu ainoastaan
paperitulosteena siten, että

- Kansallisarkisto ottaa vastaan
valtakunnallisesti merkittävät
aineistot

- Maakunta-arkistot ottavat vas-
taan alueellisesti tai paikallisesti
merkittävän aineiston

- Arkistolaitos ottaa vastaan ai-
neiston ainoastaan luovutuksina ja
järjestettyinä. Sen jälkeen aineisto
on esim. Mikkelin maakunta-arkis-
to omaisuutta arkistossa vapaasti
käytettävissä.

Arkistoaineiston käyttöön liittyy
luonnollisesti mm. henkilötietolaki ja
julkisuuslaki. Yksittäisenä esimerk-
kinä yksityisarkistoista Voutilainen
toi esille Hilda Laasosen keräämän
laajan Lotta-aineiston, joka säilyte-
tään Mikkelin maakunta-arkistossa.

Vatjan viidenneksen vuoden
1500 verokirjan asutus kartalla

Esko Simonen loi mielenkiintoi-
sen katsauksen V. J. Ronimuksen
suomentamasta Novgorodin Vatja-
laisen viidenneksen henki- ja vero-
kirjasta vuodelta 1500.

Käkisalmen eteläpuolisella alueel-
la taloja ”maaseudulla” oli noin 700
ja niissä noin 1 000 ”verotettavaa”
henkilöä. ”Omistussuhteista” todet-
takoon, että luostareilla oli 200,
Moskovan suurruhtinaalla (aikai-
semmin piispa) 185 taloa ja ”yksi-
tyisillä tilanomistajilla” 315 taloa.

Luostarien talojen jakauma on
mielenkiintoinen: Konevitsa 87, Va-
lamo 51, Nikolain 25, Yrjön 21,
Ylösnousemuksen 8 ja Neitsyen 3

(Pähkinäsaari).
Läänitysisäntinä mainitaan: Savin

(Ignatov), Tutshkoovski (Redrov) ja
Petshenegov), Pushkin, Putiatin ja
Rusalski (Barikov). ”Tilallisten ta-
loista” yli 20 taloa omistivat:
Rokuljskin suku 75, Gridka ja Stepan
Lukin 38, Jaakonpojat 25 ja Stepan
Balakshin 20.

Esityksessä tuli esille, millä taval-
la talonpoika maksoi veroja omista-
jalle joka oli jokin luostareista, suu-
riruhtinaan antaman läänityksen hal-
tija tai karjalainen tilallinen. Aineis-
to sisälsi kylien määrät, niissä ole-
vat talot ja verotettavat henkilöt.
Tiedoissa vilahteli, paljonko oli kyl-
vetty ruista (korobjaa) ja paljonko
oli niitetty heinää (kopnaa). Mitä
nämä yksiköt ovat nykyajassa – sii-
näpä miettimistä.

Esimerkkinä mainittakoon
Suuriruhtinaan siemenviljat Vpl.
Pyhäjärven Lahnavalkaman läänin
talonpojille olivat 30,5 korobjaa
rukiita, 5,5 ohria ja 30,5 kauroja.
Verotiedoista voi päätellä, että tuol-
loin ei viljelty pelkästään ruista, vaan
eri viljalajien osuus jakautui arviolta
seuraavasti: 45 prosenttia ruista, 45
prosenttia kauraa ja 10 prosenttia
ohraa. Joissain tapauksissa viljeltiin
vähän vehnää.

Simonen toteaa, että 1500-1770-
luvuilla lienee asuttu samoilla pai-
koilla. 1500- luvun asutus voidaan
näin ollen sijoittaa 1700-luvun ai-
kaan. Mielenkiintoista on se, että
tilallisten asutus sijoittui ruhtinaitten
omistuksen sekaan.

Toivottavasti saamme tulevaisuu-
dessa lukea Suvannon seudun pitä-
jälehtien palstoilla Esko Simosen it-
sensä kirjoittamana kyläkohtaisia
karttatietoja. Ne antavat meille ko-
konaan uudenlaisen muistijäljen
esivanhempiemme asuin-
ympäristöstä.

Kauko Hinkkanen
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Kuulutko sukuuni -tapahtuma järjestetään Vantaalla 11.-12.10.2014. Su-
vannon Seudun Sukututkijoilla on jo vuosia ollut tapahtumassa oma huone,
jossa on eri tavoin esitelty aluettamme Karjalassa sekä sukututkimustemme
materiaalia ja tuloksia.

Tänä vuonna tapahtuman aiheena on ”Sukuni, perheeni pihapiirissä”.
Suvannon Seudun Sukututkijoitten kokouksessa lauantaina 25.1.2014 pää-
timme näyttelyhuonettamme toteutettaessa ottaa huomioon tapahtuman
teeman. Niinpä kokoamme valokuvanäyttelyn erilaisista pihapiireistä.

Löytyisikö valokuviesi joukosta kuvaa kotisi pihapiiristä Metsäpirtissä,
Pyhäjärvellä, Raudussa, Sakkolassa tai Vuokselassa? Tapahtuman suun-
nittelijoiden ohjeissa sanotaan:

”Tällä kertaa odotamme näyttelyyn valokuvia sukujemme ja/tai perhei-
demme asuinsijoista, asuinrakennuksista ja pihapiireistä rakennuksineen.
Pelkät maisemat ja kivijalat eivät riitä, vaan kuvassa tulee olla suvun koti-
talo tai pihapiiri rakennuksineen.

Pihapiiriksi luetaan myös naapurin pihapiiri ja rakennukset. Suvun elin-
piiri voi olla myös kaupungissa. Kuvassa toivotaan olevan myös ihmisiä ja/
tai kotieläimiä, mutta ne eivät ole aivan välttämättömiä. Rakennukset ovat
nyt pääosassa. Tällä kertaa otamme rakennukset ulkoapäin, sisäkuvat ja
salit rokokoosohvineen ovat vuorossa myöhemmin.”

Kokoamme materiaalin kevään kuluessa. Pyrimme saamaan mahdolli-
simman monipuolisen katsauksen kotiseutumme pihapiireihin.

Lähetä kuvasi tai ota yhteyttä viimeistään huhtikuun aikana:

Leena Repo, puh. 040 7433254. 
Matintie 12 as 4  04600 Mäntsälä

Kuulutko sukuuni
-tapahtuman näyttelyyn
etsitään kuvia pihapiireistä

RAUDUN
PITÄJÄJUHLA

lauantaina

26.7.2014

Mikkelissä

Rautulaisten
lehdet

on skannattu ja
laitettu nettiin

 
Lehdet löytyvät

osoitteesta:
 

www.rautu.fi  =>
Rautulaisten lehti =>

Vanhat lehdet  tai
suoraan http://

www.rautu.fi/Lehti/
skannit.htm

 

KARJALAISET
KESÄJUHLAT

Lappeenrannassa

13.-15.6.2014

Ensi talvena 30.11.2014-13.3.2015 järjestetään hiihtotapahtumia ympäri
Suomea osana talvisodan 75-vuotismerkkivuotta. Paikallisten hiihto-
tapahtumien tavoitteena on lisätä koko kansan hiihtoharrastusta ja nostaa
kuntoa. Talvisotahiihdon suojelijana toimii eduskunnan puhemies Eero
Heinäluoma. Tapahtuman kummeiksi ovat lupautuneet kansanedustaja
Marjo Matikainen-Kallström ja Juha Mieto. Hiihtotapahtumista vas-
taavat Suomen Maastohiihto, Suomen Latu, Koululaisliikuntaliitto sekä Re-
serviläisurheiluliitto yhdessä Talvisotayhdistyksen kanssa.

– Talvisodassa Suomi lunasti itsenäisyytensä uudelleen. Suomen ulko-
puolella Talvisota on Suomen tunnetuin yksittäinen tapahtuma, ja se ko-
rostaa suomalaisten sisukkuutta ja samalla rehellisyyttä.Hiihtojen tavoit-
teena on myös parantaa talvisodan tuntemusta sekä kerätä varoja Talvisota-
yhdistykselle ja paikallisille hiihtojärjestäjille. Kerätyillä varoilla Talvisota-
yhdistys rahoittaa talvisodan kansallisen muistomerkin rakentamista sekä
Talvisodan virtuaalisen tietokeskuksen rakentamista ja ylläpitoa. Lisätietoja:

Matti Palo, Talvisotayhdistyksen puheenjohtaja, 044 309 4496
Antti Aho, Talvisotahiihtoyhteistyöryhmän sihteeri, 050 453 6120

Talvisotahiihto houkuttelee laduille
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Karjalan kannaksella käytiin kaksi
ratkaisevaa taistelua vapaus-
sodassa. Ensiksi taistelut Antrean
rintamalla erikoisesti Ahvolassa, jos-
sa estettiin vihollisen pääsy Vuok-
selle ja Raudun taistelu, jossa es-
tettiin vihollisen pääsy rautatietä pit-
kin Kiviniemeen.

Rautu (ruotsiksi Rautus) 1922
Rautu rajoittuu Metsäpirtin,
Sakkolan, Valkjärven ja Kivennavan
pitäjiin sekä Venäjän valtakuntaan,
kuuluen Äyräpään tuomiokuntaan ja
Savonlinnan hiippakuntaan ja
Palkealan seurakunta Suomen
kreikkalaiskatolisen kirkon kuuden-
teen valvontapiiriin.

Pinta-ala ilman vesiä 336,6 km2.
Asukasluku 1921 6 035 henkeä.
Kyliä 45. Rautatie 18 km, joka kul-
ki Pietarista Raasulin kautta
Raudun asemalle ja sieltä edelleen
Kiviniemeen ylittäen rautatiesillan
edeten Käkisalmeen. Maantietä 143
km. Kansakouluja 9, vanhin oli kir-
konkylän kansakoulu 1876,
Palkealan kansakoulu 1906 ja nuo-
rin Vehmaisten 1918.

Eduskuntavaaleissa 1919 tulokset
olivat seuraavat:

- kokoomuspuolue 39 ääntä
- edistyspuolue 89 ääntä
- maalaisliitto 1296 ääntä
- sos.dem puolue 129 ääntä
- kristillinen työväenpuolue 3 ääntä

Tilanne Raudussa vuonna 1917
Marraskuussa 1917 muodostettiin
Raudun asemalla rautatietyö-
miesten lakkokomitea, joka yritti
ottaa johdon paikkakunnalla. Lak-
kolaisten toimesta suoritettiin koti-
tarkastuksia ja aseiden etsintää.
Useita rauhallisia kuntalaisia vangit-
tiin ja myös pahoinpideltiin Raudun
asemalla.

Punaisten johtajana toimi August
Junell, joka hankki mm. aseita ja
lisäjoukkoja Pietarista. Lakkolaisten
miehittämä juna lähti kohti pohjois-

Raudun taistelu 21.2.1918 - 5.4.1918
ta ja heidän tarkoituksena oli ottaa
haltuunsa kaikki Hiitolan–Raasulin
rautatieasemat sekä asettaa lakko-
komiteat eri pitäjiin. Lakkolaiset
yhtyivät ”punakenraali” Kaljusen
joukkoihin Käkisalmessa. Näiden ja
Pyhäjärven suojeluskuntalaisten
välillä syttyi aseellinen yhteenotto
Pyhäjärven asemalla 20.11.1917.

Kaljunen joukkoineen jatkoi
Rautuun, jossa mellasti 21.-
22.11.1917. Lakkoviikon jälkeen
valkoinen osapuoli alkoi hankkia
aseita. Rahoittajina toimivat mm.
J.H. Kosonen, T. Loponen, J.
Kerminen. Tässä muutamia mai-
nittakoon. Aseet jaettiin Venäjän-
saaren retkeläisille, Kiviniemeen
menijöille, osa Antrean rintamalle
menijöille.

Tilanne synkistyi Raudussa 1917
vuoden loppupuolella ja ei todella
tiedetty, mitä tästä seuraa.

Tilanteen kiristyminen
Raudun– Valkjärven rintama-
osalla 1918
Raudun rintaman synty: Valkoiselle
osapuolelle onneksi punaiset ja ve-
näläiset eivät lähettäneet joukkojaan
heti vapaussodan sytyttyä Hiitola–
Raasulin strategista rataa pitkin.
Todellinen hyökkäysvaihe alkoi vas-
ta helmikuussa, mutta jääkäri Lähe-
niemen joukkojen oli tarkoin huo-
lehdittava tiedustelusta rajalla,
koska aiheita levottomuuksiin oli il-
massa. Lisäksi venäläiset olivat ryh-
tyneet rautatien rakennustöihin.
Tammikuussa ei hyökkäystä tullut,
onneksi valkoiselle osapuolelle.
Tammikuussa jääkäri Läheniemeä
rauhoitettiin Antrean rintamaesi-
kunnasta ja luvattiin apua, jos apua
tarvitaan.

Helmikuun alkupuolella 1918 val-
koisten tiedustelu havaitsi, että Pie-
tarissa Suomen asemalla oli Joh. A.
Palmu (Pietarin kuvernementin ko-
missaari) alkanut koota joukkoja,
joiden tehtävänä oli  koota joukkoja

etenemään Raudun kautta Antrean
rintamalle. Joukkojen koostumus oli
noin 700 Venäjän armeijan sotilasta
ja noin 300 suomalaista punaista.
Retkikuntaa seurasi kansankomis-
saari Brigorovskij,  joka organi-
soi venäläisten tulon mukaan.

Hyökkäyssuunnaksi oli valittu
Hiitolan–Raasulin–Kiviniemen rata
ja edelleen eteneminen kohti
Ahvolaa, jossa taisteli valkoisten
pääjoukko. Aseet saatiin Venäjän
asevarastoista.

Kiviniemeen oli koottu noin 400
valkoista jääkäri Läheniemen joh-
dolla, suurimpana ongelmana oli
aseitten puute, joita yritettiin hank-
kia Pietarista ja jonkin verran saa-
tiinkin. Aseitten hankintaa johtivat
Sakkolassa V. Jääskeläinen ja A.
Puolakka.

Raasulin radan strateginen mer-
kitys tiedettiin kyllä Antreassa, sik-
si räjäytettiin Kiviniemen rautatie-
silta, jotta valkoisten taakse ei pää-
sisi vihollisten joukkoja. Vihollisten
hyökkäys alkoi yllättäen 20.2.1918
ja Raasuliin saapui vihollisen
hyökkäysosasto, yhteensä 100 mies-
tä, vastassa oli ainoastaan noin 60
valkoista (Antti Haikonen). Punais-
ten hyökkäys saatiin torjutuksi,
myös Maanselän puolelta tapahtu-
nut hyökkäys 22.2 saatiin torjutuksi.

Helmikuun 23. päivänä alkoi pu-
naisten suurhyökkäys (yhteensä
noin 1000 miestä), joka jakaantui
kahteen osaan. Brigorovskin johdol-
la tuli osaston vallata Raudun ase-
ma edeten sinne maantietä pitkin ja
toisen Palmun johdolla edetä
rautatielinjaa pitkin myös kohti Rau-
dun asemaa. Maanselän kylässä oli
valkoisten joukko puolustautumas-
sa, jolloin punaisten hyökkäys on-
nistuttiin vaikeiden taisteluiden jäl-
keen torjumaan.

Ylivoimainen vihollinen lähestyi
Raudun asemaa, jolloin sen onnis-
tui murtamaan valkoisten linja ja
valkoisten oli peräännyttävä. ase-
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ma-alueelta Mäkrän kylään
Leinikylän järven länsipäähän puo-
lustusasemiin. Seuraavat päivät su-
juivat rauhallisesti, valkoisten vah-
vistettua asemiaan. Valkoiset saivat
apujoukkoja ja vastarinta-asemat
järjestettiin seuraavasti: pääjoukot
olivat Petäjärvellä, Mäkrällä ja Lei-
nikkälässä, etuvartiot sijaitsivat
Valkjärvellä, Orjansaaressa sekä
Raudun kirkolla.

Vasta 27.2. vihollinen aloitti hyök-
käyksen Raudun asemalta Raudun
kirkonkylää vastaan. Vihollinen oli
saanut lisää apujoukkoja Venäjältä,
lisäksi Rautuun oli saapunut Karja-
lan rintaman ylipäällikkö Kaljunen
johtamaan hyökkäystä. Hyökkäys-
tä säesti vihollisen vahva tykistö-
keskitys, mutta huolimatta jatkuvis-
ta massahyökkäyksistä koko päivän
aikana ei rintamaa saatu murretuksi.
Valkoiset yrittivät vastahyökkäyk-
sillä vallata aseman takaisin, mutta
huolimatta kovasta rynnäköstä se
epäonnistui, johtuen aseistuksen
puutteesta valkoisella osapuolella.

Helmikuun 28. päivänä uudistivat
punaiset hyökkäyksen kohti kirkon-
kylää. Vihollinen uudisti hyökkäyk-
sen neljä kertaa tykistön ja kone-
kiväärien tukemana, mutta viholli-
nen heitettiin takaisin raivoisien tais-
teluiden jälkeen.

Näitten taisteluiden jälkeen ase-
mia kunnostettiin ja varauduttiin
punaisten uuteen hyökkäykseen.
Maaliskuun 2. päivänä vihollinen
uudisti hyökkäyksen, punaiset hiih-
tojoukot saarsivat valkoisten puolus-
tuksen Vakkilan kylän puolelta ai-
heuttaen kriittisen tilanteen puolus-
tuksessa, viime hetkellä murtuma
saatiin kukistettua ja rintama säilyi
ehjänä. Leinikkilä säilyi valkoisilla
kovien taisteluiden jälkeen. Viholli-
sen hyökkäykset oli torjuttu Rau-
dussa, mutta tilanne kehittyi Valk-
järvellä erittäin vaaralliseksi. Kaik-
ki punaisten ja venäläisten hyökkä-
ykset torjuttiin aina 3.3.1918 asti,
mutta punaisten yllätyshyökkäys
aamuvarhaisella yllätti puolustajat ja
vihollinen sai murtuman puolustuk-

seen Valkeamatkassa.
Maaliskuun 7. päivänä puolusta-

jat vetäytyivät Kiviniemeen. Rinta-
ma oli murtunut ja punaisilla oli avoin
tie Kiviniemeen tai Raudun puolus-
tajien selkään. Vihollinen jatkoi
hyökkäystään passiivisesti, jolloin
valkoiset saivat järjestettyä puolus-
tuksen Valkjärvelle. Tällöin
Valkjärven–Raudun rintama kesti
kaikki punaisten hyökkäykset ja Ki-
viniemen tärkeä rautatiesilta säilyi
valkoisilla.

Maaliskuun 8. päivänä insinööri
Kehvola jätti ylijohdon siirtyen Sih-
von esikuntaan, tilalle määrättiin
jääkärikapteeni Ekman, joka toimi
14.3. asti. Rintamalla tilanne säilyi
vakaana aina 20.3.1918 asti. Vihol-
linen oli ottanut tukikohdakseen
Raudun aseman. Tänä aikana vihol-
linen oli asemissaan täysin passiivi-
sena ja valkoiset onnistuivat raken-
tamaan tukikohdat aseman ympä-
rille Raudun kirkonkylä, Mäkrä ja
Orjansaari olivat puoliympyrässä
sulkemaan asemalle, Maanselkään
ja Liippualle sijoittuneiden punaisten
tien Kiviniemeen ja rintaman taak-
se. Näin oli muodostunut Raudun
rintama.

Raudun ratkaisutaistelu
Maaliskuun puolivälissä jääkäri-

majuri Sihvo järjesti joukot
rykmenteiksi ja Kiviniemeen mää-
rättiin 1. Karjalan rykmentti,
komentajanaan ratsumestari Yrjö
Elfvengren. Rykmenttiin kuului kol-
me pataljoonaa, jossa kussakin oli
kolme komppaniaa. Pataljoonan
komentajina oli kolme jääkäriä, Sih-
vonen, Lindberg ja Ekman. Sih-
vosen I pataljoonassa oli komppani-
an päällikköinä jääkärit J. S. Sainio,
H. Vähäsalo ja G. Rundberg, Ek-
manin myöhemmin Aschanin II pa-
taljoonassa jääkärit Skogström ja
Mättö sekä ylioppilas E. Happonen,
Lindbergin III pataljoonassa V. M.
Läheniemi, V. Nissinen.

Esikunta sijaitsi Kiviniemessä, jon-
ne Elfvengren siirtyi maaliskuun
puolivälin jälkeen. Rykmentin rinta-

ma ulottui Laatokasta Heinjoelle
asti. Rykmentin taisteluvahvuus oli
1575 miestä ja muonitusvahvuus
2080. Maaliskuun 14. päivänä saa-
pui Elfengren Kiviniemeen alkaen
välittömästi organisoimaan taistelu-
esikuntaa tänne.

Saatuaan organisaation toimimaan
ja joukot järjestettyä aloitti hän myös
tiedustelutoiminnan kehittämisen
Raudun asemaa kohtaan. Täällä
vihollinen oli hyvin passiivinen. Näin
saatiin tietoja vihollisen liikkeistä,
mm. apujoukkojen tulon Pietarista.
Raudun motissa oli ylipäällikkönä
Haapalainen ja Valkjärvellä Kal-
junen. Maaliskuun puolivälissä oli
valkoisten vahvuus Raudun rinta-
malla 650 miestä, neljä konekivää-
riä ja yksi tykki sekä Valkjärvellä
400 miestä, kolme konekivääriä ja
yksi tykki. Punaisilla oli tällöin sel-
vä ylivoima.

Maaliskuun 24 päivänä Elfengren
esitti taistelusuunnitelmansa patal-
joonien päälliköille ja esitti seuraa-
van hyökkäyssuunnitelman:

Oli tehtävä ensiksi kiertoliike kau-
as vihollisen selkäpuolelle ja kat-
kaistava rautatieyhteys Pietarin ja
Raudun välillä tuhoamalla Inkerin
puolella Sahajoen ja Viisjoen rauta-
tiesillat Lempaalan pitäjässä.

Kolmannen pataljoonan oli otet-
tava osaa hyökkäykseen kokonai-
suudessaan, jäljelle jääneet I ja II
saivat tehtävänään valvoa ja sitoa
vihollisen liikkeet. Suunnitelman hy-
väksyi Sihvo. Vihollisjoukkojen mää-
räksi arvioitiin olevan noin 3 000,
joista suomalaisia punaisia oli 500
ja loput 2 500 venäläisiä sotilaita.
Venäläisten ylipäällikkönä toimi
Grigirovskij ja punaisten esikun-
nan päällikkönä H. Myllys (Pieta-
rin suom. päällikkö) sekä E. Kaiho,
Eskelinen, Junell ja Nygren. Ty-
kistöä johti Naidjorski.

Neuvoteltuaan II ja III pataljoo-
nien päälliköiden jääkäriluutnanttien
V. Aschanin ja H. Lindbergin
kanssa, hän päätti ryhtyä hyökkä-
ykseen Raudun rintamalla. Maalis-
kuun 24:n päivän taistelumääräys oli
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pääpiirteittäin seuraava:
Varsinaiset hyökkäysjoukot ko-

koontuivat Palkealan ja Mäkrän
kyliin. Suomalaiset joukot (Lind-
berg, Aschan) tuhosivat Raasulin
aseman ja Viisjoen sillan ja Saha-
joen sillan. Lindbergin ja Sainion
osastot hyökkäsivät kohti Raudun
asemaan sijainneeseen kylään pääs-
ten yllättämään vihollisen. Sotasaa-
liina saatiin aseita ja ruokaa. Raa-
sulin asemalta hyökkäysjoukkojen
oli peräännyttävä takaisin Palkea-
laan, koska punaisten panssarijuna
saapui Raasuliin.

Samaan aikaan hyökkäsi valkoi-
nen osapuoli kolmelta puolelta koh-
ti Raudun asemaa. Kirkonkylästä
eteni jääkärivänrikki Siiran osasto
kohti Keripadan kylää ja iltapäiväl-
lä joukot olivat saavuttaneet asema-
alueen reunan. Leinikkälän miehet
luutnantti Pekkasen johdolla ete-
nevät samaan päämäärään ja klo 15
mennessä joukot olivat lähellä ase-
man tiilivarustuksia. Joukot olivat
piirittäneet Raudun aseman, mutta
hyökkäyksen jatkaminen oli vaike-
aa, koska punaisilla oli vahvat ase-
mat ja tulivoimaa oli kylliksi estä-
mään valkoisten valtausyritykset.

Aseman ensimmäinen valtaus oli
epäonnistunut ja olemassa olevilla
voimilla ei voitu yrittää vallata ase-
man seutua. Tarvittiin lisävoimia,
erityisesti tykistöä ja jalkaväkeä.
Punaiset pysyivät edelleen pas-
siivisina aseman seudulla. Karjalan
rintaman tykistöpäällikkö L. A.
Schwindt saapui rintamalle ja hä-
nen johdollaan tykit sijoitettiin Lei-
nikkälän pohjoispäähän, lisäksi 2.4.
saapui haupitsipatteri (majuri
Schleutker) rintamalle.

Maaliskuun 26. päivänä Elfen-
gren antoi käskyn vetäytyä niihin
asemiin, jotka oli saavutettu 25.3.
Lisäksi ylipäällikkö määräsi Sorta-
valassa sijainneen VIII jääkäri-
pataljoonan (jääkärimajuri K. L.
Oesch) siirtymisestä rintamalle.
Pataljoona saaapui Petäjärveden
asemalle 31.3 illalla marssien sieltä
Maanselän hovin kautta radalle tor-

jumaan vihollisen apujoukkojen saa-
pumista. Pataljoonan joukot estivät
punaisten panssarijunan avustus-
yritykset punaisille vallaten pans-
sarijunan runsaine sotasaaleineen
valkoisille.

Huhtikuun 4. päivänä 1918 antoi
ratsumestari Elfengren lopullisen
käskyn aseman valtaamiseksi:

Ilmoittakaa kaikille  joukoillenne, että
tänään olen määrännyt yleisen hyök-
käyksen alkavaksi klo 5 ip. Raudun ase-
maa vastaan ja sitä varten käsken:

Haupitsit ja raskaat tykit alkavat an-
karan tulen klo 12 päivällä ja pommit-
tavat pikatulella klo 4:stä-5:een.

Joukkojenne tule alkaa edetä klo 2.30
päivällä ja liikkua niin, että klo 1.30 kaikki
olisivat asemissa, joista voivat ryhtyä
yleiseen rynnäkköön. Konekiväärit mu-
kaan.

Merkki hyökkäykseen annetaan yh-
teislaukauksella asemarakennukseen
kaikista tykeistä klo 5, jonka jälkeen
tykkituli lakkaa.

Joukkojen järjestämisestä ja liikkumi-
sesta on teidän määrättävä.

Jääkäripataljoona hyökkää etelän
puolelta.

Tunnusmerkki kaikilla hyökkääjillä on
valkoinen nauha taikka pieni valkoinen
lippu kiväärissä.

Hyökkäyksessä on ensin vallattava
konekiväärit ja tykit, ja jos mahdollista,
yksityiset rakennukset, joista voisi aut-
taa tulella hyökkäystä.

Ampua tulee vain tähdäten vihollis-
ta, enemmän alas, jotteivat omat joukot
joutuisi oman tulensa alaisiksi. Hyök-
käykseen tulee ryhtyä ”hurraten”, niin
että joka paikassa kuuluu.  Lähelle pääs-
tyä on käytettävä käsipommeja.

Teroittakaa miehistön mieleen, että
tänään on Raudun asema vihdoinkin
ehdottomasti vallattava, muuten voisi
käydä niin, että vihollinen saapi suu-
rempia apujoukkoja Venäjältä, ja silloin
koko meidän pitkäaikainen, raskas ja
verinen työmme ja parhaimpien toveri-
emme sankarikuolema menee hukkaan.

Toivon, etttä me voimakkaalla yhtei-
sellä ponnistuksella teemme tänään
voitokkaan lopun Raudun taistelusta.

Ilmoittakaa tämä minun käskyni kai-
kille joukoille.

Huhtikuun 4 p:nä 1918, klo 9.15 ap.
vaunusta.

1. rykmentin päällikkö
ratsumestari Elfengren

Tykistö aloitti tulituksen klo 12
kohdistaen tulituksen asemaraken-
nukseen aina klo 5:een asti. Hyök-
käyksen suunnittelu oli vaillinainen,
sillä hyökkäävät joukot oli hajotettu,
mutta oli unohdettu pääisku kaikilla
voimilla. Punaiset puolustautuivat
epätoivon vimmalla ja siitä muodos-
tui hyvin verinen.

Mäkrän puolelta joukkoja johti V.
Läheniemi (ltn. Lindberg oli kaatu-
nut). Hänen joukkonsa tunkeutui
vihollisen asemiin, jossa taisteltiin
raivoisasti mies miestä vastaan.
Myös Leinikkilässä ja Raudun kir-
konkylän puolella valkoisten joukot
onnistuivat pääsemään asema-alu-
eelle.

Vaikeinta oli kuitenkin VIII
jääkäripataljoonalla, se joutui hyök-
käämään aukean yli kohti vihollisen
konekivääriasemia kohti. Melkein
kaikki komppanian päälliköt kaatui-
vat ja komppanioiden vahvuus oli
puolet entisestään.  Jääkäripatal-
joona joutui perääntymään entisiin
asemiin.  Paine vihollisen puolella
oli kuitenkin niin voimakas, että he
päättivät perääntyä ja murtautua
ulos saartorenkaasta.

Kun vihollinen havaitsi kärsineen-
sä raskaita tappioita, se päätti mur-
tautua saartorenkaan läpi. Seuraa-
vana (5.4.) aamuna klo 7.00 se ryh-
tyi kaikin käytettävissä olevin voi-
min uloshyökkäykseen edeten
Maanselän kylään ja Pietariin päin
vievää tietä kohti.

Maanselässä oli VIII jääkäripatal-
joonan reservi 30 miestä ja kaksi ko-
nekivääriä (komentajina jääkäri-
vääpeli Kovero, reviisori
Alopaeus ja ratsuväen vahtimes-
tari Trantman). Lähestyvä joukko
otettiin vastaan konekivääritulella,
joka tietenkin aiheutti pakokauhua
vihollisjoukoissa. Kun kapteeni
Oesch kuuli vihollisen murtautumi-
sesta, hän lähetti kaikki vapaana
olevat reservit Maanselkään ja ne
asettuivat Pällönmäelle, reservien
tulitus aiheutti pahoja tappioita
etenevälle vihollisjoukolle.  Tappiot
tässä Kuolemanlaaksossa olivat
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valtavat eli noin 1200 miestä. Van-
keja saatiin noin 800, kun kokonais-
määrä venäläisiä ja punaisia oli noin
3 000. Valkoisten tappiot olivat noin
600 miestä kaatuneina ja haavoit-
tuneina. Erityisesti Oeschin jääkäri-
pataljoona kärsi raskaat tappiot, yh-
teensä 268 miestä.

Sotasaalis oli suuri: 15 tykkiä, 43
konekivääriä sekä tuhansia
kivääreitä patruunoineen sekä pans-
sarijuna. Vihollisen kokonaismäärä
oli 3548, joista venäläisiä 2700 ja
suomalaisia punaisia 848. Saar-
torenkaasta pääsi pakenemaan 120
miestä.

Huhtikuun 6. päivänä 1918 lausui
kenraali Mannerheim Antreassa:

Karjalan urheat soturit!
Väsymättömällä tarmolla ja suu-
rella suomalaisella sitkeydellä

olette te kolmatta kuukautta
puolustautuneet kaunista Karja-
laamme ylivoimaista vihollista
vastaan, mutta teidän rintojanne
vastaan ovat turhiksi käyneet
yhdistyneitten ryssien ja maan-
petturien hyökkäykset. Taas olet-
te liittäneet laakereihinne uuden
loistavan voiton. Verivihollisenne
on lyöty ja vangittu Raudussa ja
13 tykkiä ynnä tuhatkunta van-
kia on ollut tulos reippaasti ja
suurella kyvyllä suoritetuista
liikkeistänne ja pontevuudella ja
pelkäämättömyydellä suori-
tetusta hyökkäyksestä. Minä kii-
tän teidän uljaita päälliköitä,
minä kiitän urheata Karjalan
armeijaa, joka ikuisiksi ajoiksi
kirjoittaa nimensä Suomen histo-
riaan.

Liite: ELFVENGREN GEORG WILHELM, syntyi Venäjän armeijan everstin
perheeseen Haminassa 8.9.1889. Liittyi Venäjän armeijaan, valmistui Pietarin
1. junkkeriopistosta 1903, Merisotakoulusta 1906, Aleksanteri II:n
junkkeriopistosta 1908 ja Nikolain ratsuväkiopistosta 1910. Palveli Henki-
kaartin kyrasserirykmentissä 1910-1913 ja maailman sodassa 1914-1916, yleni
ratsumestariksi 1916, vangittiin lyhyeksi aikaa osallistuttuaan johonkin
palatsikaappausta hautoneeseen upseeriryhmään. 1916-1917 oli III ratsu-
armeijakunnan komentajan adjutantti. Johti Krimin tataarien itsenäisyys-
liikkeen armeijaa joulukuusta 1917 tammikuuhun 1918, siirtyi Suomeen, jossa
osallistui vapaussotaan ratsumestarina ja Raudun rintaman päällikkönä tou-
kokuuhun asti. Komensi Karjalan kannaksella kahteen otteeseen heinäkuus-
ta elokuuhun 1919 ja lokakuusta 1919 helmikuuhun 1920 inkeriläisten valko-
pakolaisten Pohjois-Inkerin rykmenttiä. Johti inkeriläiset kahdesti hyökkää-
mään Pietaria kohti valkoisen venäläisen luoteisarmeijan tueksi. Oli Pohjois-
Inkerin hoitokunnan puheenjohtajana marraskuusta 1919 helmikuuhun 1920.
Yhteyksiä valkoisiin venäläisiin, joiden järjestöissä 1920 alkaen. Johti
emigranttien Venäjän upseeriliittoa. Kuului Puolassa valkoisten Isänmaan ja
vapauden kansalliseen puolustusliittoon NSZRiS vuodesta 1921 alkaen,
kenr.majuri 1922. Toimi valkoemigranttien kauppa- ja teollisuuskomitean las-
kuun, suunnitteli neuvostodiplomaattien murhia. Siirtyi Neuvostoliittoon 1926,
jäi kiinni. Ampumisesta oli ilmoitus Pravdassa 10.6.1927.

LÄHTEET:
Suomen vapaussota, osat IV, V ja VI
Komonen: Karjala vapaussodassa, osa II
Simo Eronen: Raudun taistelu
Aunesluoma, Häikiö: Suomen vapaussota
Sihvo: muistelmani, osa I
Saarikioski: Elon mainingit, jääkärikenraali Aarne Sihvo 1889-1963
Hannula: Suomen vapaussodan historia
Mirko Harjula: Venäjän sisällissodassa 1917-1922
Raudun historia toimikunta: Raudun historia
Eros Jäske: Rautu ja rautulaiset III

Raudussa luterilainen kirkko pa-
loi kokonaan ja asema tuhoutui tyk-
ki tulessa. Ylipäällikkö Prigorovski
räjäytti itsensä, Myllys kaatui ja esi-
kunnasta pakoon pääsivät Kaiho,
Eskelinen ja Laine.

Karjalan rintaman taisteluiden
aloite siirtyi Raudun jälkeen valkoi-
sille ja yhdessä samaan aikaan päät-
tyneiden Tampereen taisteluiden
jälkeen sekä saksalaisten maihin-
nousun kanssa merkitsi lopun alkua
punaisille vapaussodassa.

Pekka Hovilainen

Kirjoittajan suku on äidin puolelta
Raudusta. Hovilainen kertoo:

Isoisäni pankinjohtaja Pekka
Falin syntyi 1883 Raudun Palkea-
lassa, opiskeli ja työskenteli ennen
vapaussotaa Viipurissa ja Pietaris-
sa. Osallistui vapaussotaan Elfen-
grenin esikunnassa Kiviniemessä.

Vapaussodan jälkeen Sakkolan
Kiviniemeen perustettiin 1919
KOP, jonka ensimmäiseksi johtajak-
si hänet valittiin. Meni naimisiin 1916
Maria Kotschetovin kanssa 1916,
syntynyt 1894 Raudun Suurporku. 
Äitini Kirsti syntyi Kiviniemessä
1918.

Pekka Falinin isä oli maakauppias
A. Falin ja hänen vaimonsa
Ekaterina Bobhow.  Vuonna 1931
koko perhe muutti Terijoelle, josta
isoisäni valittiin Terijoen KOP:n joh-
tajaksi. Isoisäni kuoli Terijoella 1936
ja on haudattu Terijoen kirkko-
maahan. Äitini sai ylioppilaslakin
Terijoen yhteiskoulusta 1939. Sama-
na syksynä hän evakoi isoäitini kan-
ta-Suomeen. Karjalan heimon
Golgatan tien äitini koki 30.11.1939
JP 1:n rivissä kenttäkeskuksen hoi-
tajana. Isoäitini on haudattu veljen-
sä viereen Jaalan kirkkomaalle ja
äitini Hämeenlinnan kirkkomaalle.

Toimituksen huomautus:
Taistelukuvauksen kirjoittaja Pekka
Hovilainen oli liittänyt tekstiinsä myös
useita karttapiirroksia, joita ei lehden
rajallisen sivumäärän vuoksi valitetta-
vasti ollut mahdollista julkaista.
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 Isoäidin 50-vuotisjuhla. Eturivissä Jorma Kähäri, Naimi Kekkonen,
Meeri Kekkonen ja Matti Kekkonen. Takarivissä vasemmalta Sylvi
Kekkonen, Rauha Kekkonen, Toivo Kekkonen, Helmi Honkanen, Aini
Kähäri, Tahvo Kähäri, Aili Kekkonen ja Kaarina Kekkonen.

Talvisota ajoi rautulaiset pois koti-
paikoiltaan. Isäni Tahvo Kähäri oli
YH:n alettua rautulaisten 1. Eril-
lisessä Patterissa ja äitini Aini Kä-
häri oli jäänyt Kanervikkolaan. Vel-
jeni Pentti oli lähtenyt isovanhem-
pien kanssa Jokioisille. Aini lähti
vasta talvisodan alettua ja päätyi
Jokioisille, jonne Penttikin tuli isäni
veljen Paavo Kähärin tuomana.

Aini synnytti 15.12.1939 tytön,
joka sairastui ja kuoli 6.3.1940. Jo-
kioisten kirkon hautausmaan rivi-
hauta oli hänen leposijansa.

Aini sai pian pelastustyönä imettää
kaksoispoikia, joiden oma äiti ei voi-
nut itse imettää sairauden takia. Näin
lentäjän pojat, Lassi ja Ilpo, pääsi-
vät elämän alkuun.

Talvisota loppui ja Tahvo tuli
Jokioisille. Perhe oli maataloustöissä
Jokioisilla ja Mäntsälässä. Seuraa-
vaksi perhe muutti Sääksmäen
Metsäkansaan ja Tahvolle Yhtyneet
Paperitehtaat tarjosi työpaikan ja
tontin talon rakentamista varten.

Silloin näytti, että Hämeeseen jää-
dään. Minä synnyin kesäkuussa
1941 ja parin viikon jälkeen Tahvo
kutsuttiin sotatoimiin. Me tapasim-
me toisemme seuraavan kerran
vasta 1942 Raudussa.

Raudussa jatkosodan aikaan
Äiti oli saanut luvan palata Rautuun.
Vieläkin on tallella pahvilappu, jos-
sa on äidin ja poikien nimet. Lupa
tarvittiin, koska menimme sotatoimi-
alueelle.

Äiti oli onnellinen, koska vihdoin
päästään omaan kotiin. Yllätys oli,
että kotia ei enää ollutkaan. Venä-
läiset olivat rakentaneet Kilpasiltaan
lentokentän, joka on vieläkin kun-
nossa. Lentokentän reunoilta oli

Paluu
Rautuun
1942

kaadettu kaikki puut ja siinä olivat
menneet Kanervikkolan omena-
puutkin ja tietysti myös koko talo.
Koska meillä ei ollut omaa kotia,
majoituimme isoisä Matti Kekko-
sen taloon, jossa oli jo  kuusi ihmis-
tä omaa perhettä.

Matti Kekkosen talo oli säästynyt
sodan tuholta, koska se oli suojai-
sessa paikassa ja on vieläkin venä-
läisten käytössä.

Lehmätkin oli viety Jokioisille ja
nekin oli tuotu takaisin. Elintarvike-
tilanne kohentui merkitsevästi. So-
tilaat kävivät ostamassa maitoa
omiin tarpeisiinsa ja rahasta ei tain-
nut meillä olla puutetta. Pentti
touhusi sotilaiden kanssa ja viihtyi
hyvin.

Raudusta alkoi lähteä lapsia Ruot-
siin ja Pentti halusi myös Ruotsiin.
Mikään ei saanut hänet muutta-
maan  päätöstään. Hän haki itse
kaikki tarvittavat asiapaperit ja pe-
rusteena oli ahdas koti. Pentti lähti
24.4.1944 Ruotsiin. Hän säästyi
edessä olevan paluun vaikeuksilta.

Arki oli kovaa työtä Matti Kek-
kosen pelloilla ja karjan hoitoa. Kaik-
ki olivat tyytyväisiä -- oltiinhan
Raudussa. Desanteistakaan ei ollut

pelkoa, vaikka niitäkin kulki Raudun
läpi länteen. Tahvo pääsi vuonna
1943 Tienhoitokomppaniaan Rau-
tuun. Hän pääsi synnyinseuduilleen
auratessaan talvella lunta maantieltä
Raudusta Lempaalaan.

Lähtö takaisin
Stalin oli saanut luvan panna Sak-
sa matalaksi, mutta kieroon tapaan-
sa aloitti ensin Suomesta. Puolus-
tusvoimat tiesivät hyökkäyksen
uhan, mutta eivät halunneet kertoa
Mannerheimille uhkaa, koska yli-
päällikkö olisi hermostunut.

Venäläisten hyökkäys alkoi
9.6.1944 Valkeasaaressa, jossa äi-
din sisar Rauha Kekkonen oli
lottana. Kahden päivän tykistötuli
hajotti JR 1:n ja venäläinen oli kaksi
viikkoa sotatantereen isäntä.

Nyt alkoi tapahtua jo Raudussakin.
Oli edessä paluu Sisä-Suomeen.
Tahvo vei isänsä tavaroita Petä-
järvelle ja joutui pommitukseen,
mutta selvisi naarmuitta ja auto eh-
jänä.

Tahvo sai luvan yhdessä toisen
rautulaisen autonkuljettajan kanssa
viedä perheensä pois Raudusta.
Kuorma-autoon lastattiin kahden
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Vihdoin kotijärven rannalla. Rau-
ha Kekkonen, Toivo Kekkonen
ja Helmi Honkanen.

Yhdessä jälleen. Vasemmalta Jorma Kähäri, Tahvo Kähäri ja Pentti
Kähäri. Kiven takana Aini Kähäri.

perheen vähät tavarat ja sängyn alle
pantiin lammas. Tiet, joille meidät
ohjattiin, olivat täynnä väkeä ja kar-
jaa matkalla kohti turvallisemmille
paikoille Suomessa.

Matka eteni hitaasti ja autollakin
oli väistettävä tungosta. Taipalsaa-
ressa oli edessä pitkä nousu, jossa
ruuhkan takia vauhti oli hidas. Hä-
käauton polttoaine alkoi loppua ja
auto pysähtyi. Huonot jarrut eivät
pitäneet täydessä kuormassa olevaa
autoa. Niinpä auto alkoi tulla kiihty-
vällä vauhdilla alaspäin. Isä ohjasi
auton lopulta hiekkakuopan seinä-
mään. Äkkipysähdys oli aika kova,
mutta kuormasta meni vain sängyn
jalat. Sängyn alla ollut lammas oli
kunnossa, mutta oli säikähtänyt  niin
kuin ihmisetkin. Auton häkää piti
odotella aika pitkä aika ennen kuin
uskallettiin uutta yritystä.

Matka jatkui ja illansuussa tulim-
me Mäntyharjun rautatieasemalle.
Kuorma purettiin ja miehet lähtivät
etsimään lähintä koulua, josta saisi
pilkkeitä paluumatkalle. Isä kertoi,
että komppanian päällikkö oli hei-
dän palattuaan Rautuun arvellut
heidän ajaneen Ruotsin rajalle!

Äiti ja minä odottelimme tavaroi-
den vieressä. Venäläinen lentoko-

ne oli paluumatkalla ja alkoi ampua
konekivääreillään asemalla olevia
ihmisiä. Minä ja äiti kiersimme
tavaralaatikon sille puolelle, johon ei
voinut ampua. Olimme liian väsy-
neitä etsimään parempaa suojaa.

Seuraavana päivänä matka jatkoi
Pieksämäelle. Meidät sijoitettiin
Maavedelle Räisän taloon. Sieltä
siirryimme Pohjois-Juvalle Hiiden-
mäelle. Talon isäntä oli tullut sodas-
ta. Hän opetti minut syömään pai-
kallista ruokaa. Hän kysyi minulta
”Tullooko Jorma toppoomaan?”
Minä ilahtuneena liityin ruokailijain
joukkoon. Ruoka oli sian ihrassa
ruskistettua karkeaa suolaa lauta-
sella, johon keitettyä ja kuorittua
perunaa topattiin. Oli todella hyvää.
Jälkeenpäin olen talon nykyisiltä ih-
misiltä kuullut, että tätä ruokaa val-
mistetaan hyvin pienellä alueella
Juvalla.

Talo oli korkealla paikalla ja las-
kiaisena lapsia tuli laskemaan reel-
lä mäkeä. Oli mukavaa päästä mu-
kaan laskiaisriehaan. Lapset ottivat
minut mukaan niin kuin olisin ollut
paikallinen lapsi. Savolaiset olivat
varsin mukavia ihmisiä.

Tahvo haki meidät kevättalvella
1945 Sairilaan. Siellä oltiin kolmes-

sa eri paikassa.
Pentti palasi Ruotsista hienoissa

vaatteissa lokakuussa 1945. Suo-
men kieli oli unohtunut, mutta pala-
si pian. Perheeseen syntyi kolmas
poika Kari 1946.

Rämälässä oltiin yhdessä paikas-
sa ennen kuin päästiin omaan kotiin
Koivulaan syksyllä 1947.

Jorma Kähäri

Kannessa olevan
Raudun vaakunan

selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaa-
kuna on merkitty Suomen
Heraldisen Seuran rekisteriin nu-
merolla 275. Heraldinen
vaakunaselitys: Hopeakilpi, jon-
ka alakentän muodostaa punai-
nen liekistö ja kultainen kol-
moisvuori.

Asiaperustelut: Raudun
kumpuisia – muistoissa kullan-
hohtoisia, kypsän viljan maita,
joita tulenlieskat rasittivat, esite-
tään Raudun vaakunassa Etelä-
Karjalan historiallisin värein, ho-
pea, punainen ja kulta.
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Olin ensimmäistä kertaa mukana
kotiseutumatkalla Rautuun juurilleni
viime kesänä 25.-28.7. Matka-
reittinä oli Koivisto-Terijoki-Raivola-
Kiviniemi-Rautu-Viipuri.

Olin joskus nuorena hyvin kiinnos-
tunut muistelmakirjoituksista ja van-
hoista valokuvista entisestä
Raudusta. Isäni Matti Mainiolla oli
tapana kirjoitella juttuja lehtiin eri-
tyisesti rautulaisten lehtiin.

Meillä kotona Perttelissä Uudes-
satalossa isälläni oli aina vakio-
paikalla vanha valokuva-albumi, jon-
ka nahkainen selkä oli kulumisesta
repeytynyt. Kuvat oli myös moneen
kertaan irroitettu ja lähetetty kirjoi-
tustekstien mukana. Minusta tämä
vanha valokuva-albumi, jonka iso-
vanhempani olivat saaneet
häälähjaksi 1901, oli minulle suuri
ihaillun kohde. Niinpä myöhemmin
vuosia myöhemmin pyysin isältäni
saada kunnostaa tämän vanhan al-
bumin, joten vein sen helsinkiläiseen
kirjapainoon, jossa se sai uuden nah-
kaisen selkämyksen.

On ollut aikoja etten ole ollut, niin
kiinnostunut vanhoista asioista,
ehkä sitä on ajatellut, että nuo muis-
telmat kauniista Karjalasta ovat
päässeet värittymään ajan kulues-
sa.

Nyt tämän Raudun matkan jäl-
keen voin omalta kohdaltani sanoa
hyvin mielin, että kaunis Karjala on
ollut ja on olemassa, ei pelkästään
muistelmissa.

Ensimmäisellä Raudun matkallani

Edelleen Karjalan Kannaksella on
puhdas ilma, suuret metsät ja puh-
taat järvet, kerrassan ihana luonto.

Tätä matkaa on mukava muistel-
la.

Tuossa albumissa, jonka mainitsin,
on kuva Leinikylän järvestä Vesa-
laisen rannalla, jossa touhuttiin kai-
kenlaista pestiin pyykkiä, uitiin syö-
tiin evästä.

Minusta oli aivan uskomatonta
mennä uimaan tuohon Leinikylän
järveen samalle rannalle ja todeta,
miten virkistävää vesi ja ilma oli.
Uimisen jälkeen syötiin evästä ja
vietettiin aikaa mukavasti, kuten
meitä ennen ovat monet tehneet.

Kävin myös juurillani Mäkrällä.
Oheisena pari kuvaa nykyisistä
asukkaista, kesämökkiläisistä lähel-
tä Pietaria.Veljeni Ollin ja minun
välissä on Luda. Toisessa kuvassa
on hänen perheensä muita jäseniä.

Oli hyvä saada tehtyä tuttavuut-
ta, jospa seuraavan kerran taas näh-
dään nämä veijarit.

Haluan kiittää matkalla olleita
mukavasta seurasta ja erityisesti
veljeäni Ollia, joka on ollut mukana
jo monenmoisia kertoja junailemas-
sa näitä matkoja.

Samalla lähetän lämpimät tervei-
set Markku Paksulle ja Päivi
Väisäselle.

Jouko Vesalainen
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MATKOJA RAUTUUN  2014
RAUTU kotiseuturetki

6.-8.6.2014
(Vehmainen ja Vakkila kokoontuvat)

Reitti 1: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta-
Viipuri-Rautu

Reitti 2: Hämeenlinna-Lahti-Hyvinkää-
Helsinki-Viipuri-Rautu

PIETARI sotahistoriaa
4-6.7.2014

Valkeasaari, Pietari sotamuseo
tied. Pekalta

VUOKSI-KIVINIEMI-TAIPALE
18.-20.7.2014

kirkkovenesoutu alk. Äyräpäästä
tied. Pekalta

KOTISEUTUMATKA RAUTUUN
15.-17.8.2014.

Reitti 1: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri-Rautu
Reitti 2: Hyvinkää-Helsinki-Viipuri-Rautu

Matkoista saa ajankohtaista tietoa myös internetistä osoitteesta
www.rautu.fi/Kalenteri/matkat.htm

Paukkujen 9. ja toistaiseksi
viimeinen sukumatka

suvun esivanhempien kotipaikoille
Sakkolaan, Metsäpirttiin ja Rautuun

26.-29.6.2014. Halukkailla on mahdollisuus
osallistua Metsäpirtin pitäjäjuhlaan

Metsäpirtissä.
Seuraava sukumatka suuntautuu muille

seuduille, koska lähes kaikki yleensä
sukumatkalla mukana olleet ovat jo

tutustuneet esivanhempien maisemiin.
Nyt kaikki ne mukaan matkalle, jotka eivät

ole suvun synnyinsijoilla käyneet.
Ilmoittautuminen mahdollisimman pian ja
viimeistään huhtikuun loppuun mennessä

Hannu J. Paukulle p. 0500-741296 tai s-posti
hannu.paukku@punkalaidun.fi

Suvenmäen ja Raasulin
koulupiiri- ja kotiseutumatka

Rautuun 27. - 29.6.2014

Matkan aikana tutustutaan
Maanselän, Suvenmäen,

Kuusenkannan, Liippuan ja
Raasulin asuinpaikkoihin.

Reitti: Varkaus-Joroinen-Mikkeli-
Lappeenranta-Viipuri-Rautu.

Yht.tiedot Pekka p. 0452630365
tai Markku p. 0405239645

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella? Osoite ei
vaihdu automaattisesti vain postiin ilmoittamalla.

Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:
Veijo Moilanen puh. 040 848 2759,

sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

RAUDUN RASTAAT
Rautuun 24.-25.5.2014.

Sukuseuramatka jäsenille, myös
tuleville ja perheenjäsenille!

Tiedustelut ja sitovat ilm.
Seija Räty p. 040 5772 728

seija.raty@pp.inet.fi
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Nuoren miehen itsetilitys: Onkohan
se vaan elämän laki, että kun on
nuori, niin seurustelu, opiskelu ja
perhe-elämä sekä työ vievät muka-
naan. Silloin ei ymmärrä jutella nii-
den kanssa, joilla olisi paljon annet-
tavaa elämänkokemuksiensa perus-
teella. Silloin ei osaa vielä ajatella
elämää pitempänä janana eikä mikä
vaikuttaa mihinkin. Ja se nuoren
harteitten keskellä oleva tietokone-
nuppi kerää ihan turhaa käyttö-
kelvotonta tietoa ”tiedostoihinsa ja
kansioihinsa”. Ajatus mielessä:
minä… minä…. minä… ja sitten
vasta minä.

Tunnen erään kolmikymppisen
rantasalmelaisen miehen, joka tun-
tee sukuhistoriaansa yllättävän hy-
vin. Ihailen häntä. Hän on poikke-
us.

Rautulaiset/karjalaiset
tunteet ja niiden esille tuominen
Onkohan edes oikea sananvalintani:
Vieläkin ”selkäpiissäni” tuntuu, mie-
leni ja sieluni sävähtää, kun muiste-
len sitä hetkeä Mikkelissä 29.7.2012
Raudun pitäjäjuhlissa Martti Talve-
la-salissa, kun rautulaiset kajauttivat
Karjalaisten laulun. Luulen, että en
missään ole aikaisemmin kuullut niin
voimakasta, sielukasta ja yhtenäis-
tä laulua kuin sen joukon keskellä
ollessani.

Esimerkki onnesta asua Suomes-
sa:

Olen saanut ainutlaatuiset ystävät
ja tuttavat Raudun matkoillani.
Olemme täältä vapaasta Suomes-
tamme eli niin kuin karjalaiset sa-
novat, tynkä-Suomesta, käyneet
rautulaisten opastamana Raudussa.
Siellä on osittain sydämeni, sinne
haluan uudelleen. Olen seisonut esi-
merkiksi kirkon paikalla, rautatie-
aseman paikalla, Maaselän kor-
keimmalla paikalla, vanhalla rajalla
Raassulissa ja isovanhempieni ko-

Rautulaisten ja Rautu-henkisten
joukosta voimaa!

din ja samalla äitini kodin eli aptee-
kin paikalla. Pysähdyin Kiviniemen
sillalla ja mietin niitä, aikoja kun
rautulaiset kulkivat siitä sodan jalois-
sa viime hetkellä evakkoon…tynkä-
Suomeen.  On kuitenkin kiitollisuus
karjalaisille.

On onni olla vapaan Suomen kan-
salainen.

Kirjoitin tähän lehteen syksyllä
2011 Raudussa lapsuuden kesänsä
(ja äitini kohdalla lapsuuden)
viettäneistä vanhuksista; tädistäni
Glorysta ja äidistäni Solveigista,
tyttönimeltään Hall. Tätini täytti sil-
loin 100 vuotta ja äitini 95 vuotta.
Tällä hetkellä Glory-tätini asuu edel-
leen kotonaan Jyväskylässä 102- ja
puolivuotiaana ja puhuu reippaasti
puhelimessa. Äitini on Kerimäellä
vuodeosastolla, missä ollessaan
täytti 97 vuotta.

Vuodeosastolla sattumoisin jutte-
lin äidin vieruskaverin kanssa, niin
kävi ilmi, että hän oli Kiviniemestä
upseerin tytär. Hän tunsi äitini per-
heen perhetuttavat eli eläinlääkäri
Backmanit. Äitini paras ystävä oli
Nora Backman. Tuli jopa asia esil-
le, että vaimoni isä, joka aikanaan
kävi varusmiespalveluksen Kivi-
niemessä, saattoi olla ko. rouvan
isän koulutettavana. Meille syntyi
lyhyessä ajassa ihmeellinen lämmin
yhteys; kaksi keskenään tuntema-
tonta, mutta juuret Karjalassa.

Ajatuksia Rautulaisten
lehdestä ja kirjoista
Olen aika noviisi lehtien tuntemises-
sa, koska vasta nelisen vuotta sit-
ten älysin liittyä pitäjäseuraan ja ti-
lata tämän lehden. Sen jälkeen olen
ahkerasti lukenut sen, voisin sanoa
kannesta kanteen ja takaperin pa-
riin kertaan. Minulle lehti on hyvä!

Minulle lehti kertoo monipuolisesti
ja mielenkiintoisesti Raudun asioi-
ta. Pidän kirjoitustyyleistä ja täysin
sopivana kielenkäyttönä sekä sisäl-
tönä esimerkiksi niin Markku Pak-
sun, Ahti Hännisen kuin Pekka
Hovilaisen tekstejä mm. lehden 6/
2013 numerossa. Kiitos heillekin
rohkeudesta kirjoittaa.

Raudusta kuin yleensä Karjalas-
ta kirjoitetuista kirjoista:

Olen jonkin verran lukenut kirjal-
lisuutta Karjalasta ja tietenkin Rau-
dustakin. Minulle ne kertovat jän-
nittävällä, tunteellisella, historial-
lisella sekä rehellisentuntuisella ta-
valla niistä kylistä, pitäjistä, suvuista
ja tavoista. Siis niissä kirjoitetaan
hyvin värikkäästi. Tätä omaa taus-
taani vasten en oikein hyväksy vii-
me lehden 6/2013 artikkelin suku-
tutkimuksista ilmaisua sivulla 20:
”Siinäpä on haastetta itse kullekin.
Kaavoihin kangistumista on liikaa,
nyt tarvitaan enemmän joustoa te-
koihin.”

Viereisellä palstalla samasta ai-
heesta eri tilanteessa Matti Puhak-
ka kirjoitti: ”Kirjoista piirtyi lukijalle
monipuolinen kuva menetetystä
Karjalasta.”

Maallikkona mietin: onkohan Suo-
mesta mistään heimosta kirjoitettu
tai tullaanko kirjoittamaan niin pal-
jon tunnepitoista ja mielenkiintoista
historiankirjoitusta kuin on kirjoitet-
tu/tallennettu ja dokumentoitu
Karjalastamme.

”Meille syntyi
lyhyessä ajassa

ihmeellinen
lämmin yhteys;
kaksi keskenään

tuntematonta, mutta
juuret Karjalassa”
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Rautulaisilta
lukijoilta
pyydän apua
kirjamme tekoon
Aloitin veljeni kanssa viime vuonna
kirjan kirjoittamisen vanhemmis-
tamme. Yritämme saada sen val-
miiksi syksyllä 2015.

Sisällytän siihen äitini (josta juuri
minä kirjoitan) osuuteen myös äitini
Solveig Margaretha Hall’in sisa-
rusten Ole, Glory ja Alfred sekä
vanhempien apteekkari Uno Art-
hur Alfred ja farmaseutti Olga
Aleksandra Hall’in elämän-
vaiheita Raudussa 1919-1930. (Vii-
me vuoden Rautu-kalenterissa on
kuva Raudun apteekista ja
apteekkarista äitini vieressä.)  Iso-
isäni oli syntynyt Salmin pitäjässä
rajaviskaali Alfred ja Anna Hall’in
perheeseen Lunkulansaaressa.

Onko jollakin antaa minulle omia
tietojaan; muistoja, tarinoita tai ku-
via heistä kirjaamme varten?

Olen suunnitellut, että kirjaan sai-
sin luvan lainata esimerkiksi Raudun
vaakunaa ja kuvia kirkonkylästä; lä-
heltä apteekkia.

Unelmani: Olen toissavuonna viih-
tynyt kolmatta tuntia Lappeenran-
nan maakuntamuseolla Viipurin pie-
noismallin ympärillä. Olisipa meitä
ihmisiä, jotka voisimme rakentaa
Raudun kirkonkylän pienoismallin
nähtäväksi yleisölle joko Mikkeliin
tai Pieksämäelle.

Rautu on rautaa! Kaikille lukijoil-
le sekä heidän ystävilleen mukavan-
oloista ja terveentuntuista vuotta
2014!

Kimmo Kianto
Haukiveden rannalta

Savonlinnan Varparannalta

Juvolantie 1415
57310  SAVONLINNA
ki.kianto(at)hotmail.com

0445930077

Tradenomiksi opiskeleva 26-vuotias Nina Maisonen valittiin Mik-
kelin neidoksi lauantai-iltana 18.1.2014 ravintola Wilhelmissä Mikke-
lissä.

Ninan juuret ovat Raudun Orjansaaren kylässä, hänen pappansa
oli Rautulaisten pitäjäseuran pitkäaikainen puheenjohtaja Mauri Mai-
sonen.

Nina on valloittava persoona, hänessä ilmentyvät useat karjalaiset-
luonteenpiirteet; vilkas, avoin, iloinen, huumorintajuinen, sosiaalinen...
Nina on helppo mieltää identitee-tiltään  karjalaiseksi. Nuo luonteen-
piirteet olivat varmasti syy, että iloinen joukko nuoria herroja Helsin-
gistä oli vartavasten lähtenyt porukalla Mikkeliin kannustamaan Ninaa
voittoon. Opiskelun ohella Nina käy töissä, ja hänen harrastuksiinsa
lukeutuvat kuntosaliurheilu ja juoksu.

Rautulainen naiskauneus on aiemminkin menestynyt Mikkelin nei-
to -kisassa, 1980-luvulla Mikkelin neidoksi valittiin Merja Nahkuri.

Markku Paksu

Helsingin fanikerhon
poikia, jotka olivat
tulleet vartavasten Ni-
naa kannustamaan.
Kuvat:
Pekka Westerholm.

Raudun tytöstä
Mikkelin neito
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Erityisesti ruisleivästään tunnettu
Haapasen Kotileipomo Mikkelistä
tunnetaan pian laajemmaltikin.
Rautulaisjuuret omaava leipomo ki-
saa nimittäin tänä keväänä Suomen
paras leipomo -tittelistä.

– Mukaan lähdettiin, kun tuotan-
toyhtiö soitti ja pyysi. Ihmiset olivat
suositelleet ja antaneet meistä vink-
kiä, joten eihän tilaisuudesta voinut
kieltäytyä, Kalle Haapanen ker-
too.

Haapasen Kotileipomo on saanut
alkunsa Rauno ja Eeva-Liisa
Haapasen omakotitalon alakerrassa
Mikkelin Otavassa 1980-luvun alus-
sa. Ennen oman leipomon perusta-
mista yrittäjäpariskunta ehti myydä
toisen leipomon tuotteita Mikkelin
kauppahallissa.

Viime keväästä saakka yritystoi-
minnasta ovat vastanneet Kalle
(synt. 1984) ja Ville (synt. 1980)
Haapanen. Työnjako on selvä: Ville
keskittyy leipomiseen ja Kalle bis-
nespuoleen.

Ville on työskennellyt leipuri-
yrityksessä lähes koko ikänsä. Kal-
le teki koukkauksen it-alalle vieraan
palvelukseen ennen kuin huomasi,
että töitä voi tehdä hulluna itselleen.
Yrityksen jatkaminen oli pojille itses-
tään selvää Raunon eläkkeellejään-
tipäätöksen myötä.

– Pikkulapsesta astihan sitä on
tottunut jotain tekemään leipomolla.
Milloin olen pessyt laatikoita, milloin
ollut pullakuskina, Kalle kuittaa.

Haapasen Kotileipomo työllistää
omistajaveljesten lisäksi kymmenen
ulkopuolista. Heistä kolme työsken-
telee Mikkelin kauppahallissa ole-
vassa myymälä-kahvilassa ja loput
leipomossa.

Maku ei muutu
muuttomatkalla
Haapasen leipomo muuttaa tämän
kevään aikana uusiin, isompiin tuo-

Rautulaisjuurinen leipomo kisaa
Suomen paras leipomo -tittelistä

tantotiloihin vain kivenheiton päähän
maankuulun ruisleivän syntysijoista.
Otavalaisuus on tärkeä osa leipo-
mon imagoa, sillä leivällä on juuren-
sa, aivan kuten sen tekijöillä.

– Kyllä me olemme aina tie-
dostaneet rautulaiset juuremme.
Sieltä se varmaan tämä yrittäjyyskin
tulee, Kalle ja Ville arvelevat.

Heidän papan pappa, Maan-
selässä syntynyt Ville Bernhard
Haapanen, oli aikoinaan Liippuan-
kylällä seppänä ja asemamiehenä.
Poikien isoisä, Selim Haapanen,
puolestaan oli kauppiaana Hirven-
salmen Väisälänsaaressa, josta per-
he sai asutustilan sotien jälkeen.
Selim ehti myös myydä Haapasen

Haapasen ”se juttu” on TOSI Otavalainen. 100-prosenttinen ruislei-
pä valmistetaan perinteisesti puutiinussa juureen hapattaen, ilman
lisättyä leivinhiivaa. Jauhoina käytetään kotimaista ruisjauhoa sekä
paikallisen maatalousoppilaitoksen tuottamaa ruisrouhetta ja -jau-
hoa. Kuvat: Nelonen Media.
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Ville ja Kalle Haapanen laskevat, että kaikkiaan Haapasen Koti-
leipomon tuotevalikoimassa on konditoriatuotteet mukaan luettuna
yli sata tuotetta. Päivittäin valmistetaan noin 50 tuotetta.

leipomotuotteita kauppahallissa.
– Otavassa mummo ja pappa

asuivat meidän kanssa samassa ta-
lossa, joten kuulimme juttuja ja tari-
noita sitä kautta. Meidän perhe ei
kuitenkaan ole koskaan ollut sellai-
nen menneitä muisteleva, tai niihin
takertuva, vaan aina on pyritty kat-
somaan eteenpäin, Kalle kuvailee.

Vaikka kotileipomon tuotanto siir-
tyy uusiin, ajanmukaisempiin tiloihin,
tekoprosessit eivät muutu. TOSI
Otavalainen, eli ruisleipä, josta Haa-
panen tunnetaan, valmistetaan jat-
kossakin perinteisesti juureen hapat-
taen puutiinussa ja leivät pyöritetään
käsin.

Leipää myydään kauppahallin ja
leipomomyymälän lisäksi Mikkelin,
Mäntyharjun ja Kuortin kaupoissa.
Myös lähialueen kahvilat ja lounas-

paikat käyttävät ruisleipää. Tämä
riittää Haapasille. Yritystä ei aiota
kasvattaa maakunnalliseksi, sillä
tuotteissa halutaan säilyttää tietty
käsityömäinen leima.

Suomen paras leipomo -kilpailu
alkoi 11. helmikuuta Jim-kanavalla.
Ohjelmassa tutustutaan 18 leipo-
moon, niiden historiaan sekä ihmi-
siin leipien, leivonnaisten ja kakku-
jen takana. Leipomot eri puolilta
Suomea suorittavat myös tuomari-
en antamia tehtäviä, joissa leipurit
pääsevät näyttämään kykyjään.
Ohjelman tuomareina toimivat Hans
Välimäki ja Jenni Höijer.

Savon jakso, jossa myös Haapa-
sen kotileipomo on mukana, esite-
tään 4. maaliskuuta kello 21.00.

Jaana Matikainen

Haapasten leipomon kilpailuvuoro tv:ssa on 4. maaliskuuta.

RAUTUPILKKI
30.03.2014
Visulahden

matkailukeskuksen
rannassa

    klo 11-15.00
    Ilm. Pekka Intke

p. 0452630365
  pintke@suomi24.fi

tai Markku
p. 0405239645

Tervetuloa!

Karjalan Liiton
Evakkoäiti

-muistomerkkihankkeen
keräystilin numero:

OKOYFIHH,
FI84 5789 5420 0253 68.

Keruuaika: 2.11.2012-
31.10.2014

Rautulaisten lehden toimitukseen
soittanut lukija toivoo, että Karjalan
Liittoa ja mm. Karjalatalon remont-
titarpeita tuetaan ostamalla liiton
tuotteita.

– Ne seurat ja muut yhdistykset,
joilla liiton adresseja ja muita tuot-
teita on myynnissä, ilmoitelkaa ai-
heesta jäsenillenne, keneltä tuottei-
ta saa ja mihin hintaan; ja tuokaa
tuotteita tapaamisissa ostettavaksi,
vinkkaa lukija.
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Kaksi karjalaisjuurista ”toisen evak-
kopolven taiteilijaa” ovat tehneet
omintakeisen matkan sukujensa juu-
rille. Matkan kuvista tehty näyttely
on juuri päättynyt Lappeenrannas-
sa, mutta on seuraavan kerran esil-
lä Vantaalla Tikkurilassa 12-30.3.
(galleria Gjutars) sekä Helsingissä
1-31.5. (galleria Kajava).

– Olemme toisen evakkopolven
taiteilijoita. Iän myötä olemme ha-
vainneet, että rajantakaisista karja-
laisista sukujuurista on vaiettu ja
onpa niitä häpeiltykin. Lapsina em-
me perineet luonnollisia suvun taus-
toja, konkreettisia paikkoja, mistä
olla lähtöisin. Meillä oli juurettom-
uuden ja kodittomuuden tunne,
sukujuuret olivat katkenneet, histo-
ria oli jotenkin mennyt poikki, Saila
Puranen ja Eila Hämäläinen ker-
tovat.

– Normisuomalaisuus ei tuntunut
istuvan meihin. Oli vaikea kuulua
mihinkään tunnistamatta syytä.
Marginaaliryhmiin kuuluminen ja
taiteilijaksi tuleminen ovat osaksi
seurausta tästä.

Näyttelyn otsikko Roinda-ajelus
on karjalan kieltä, varsinaiskarjalaa,
ja tarkoittaa syntymämatkaa.

– Vuoden 2011 kesällä teimme
yhteisen matkan vanhempiemme
kotiseuduille sekä isien rintama-
linjoille. Molemmat olimme jo aiem-
min (vuosina 1996 ja 2009) käyneet
vanhempien syntymäsijoilla, jolloin
ensimmäisen toiviomatkan päällim-
mäinen kokemus oli syvä liikutus.

–Yhteisellä toisella matkalla van-
hempien jalanjäljillä (Helsinki–
Vaalimaa–Viipuri–Terijoki–Rautu –
Käkisalmi–Lahdenpohja–Sortava-
la–Suojärvi–Petroskoi–Prääsä–
Aunus–Pitkäranta–Sortavala–
Värtsilä–Parikkala–Helsinki) ka-
donnutta aikaa etsimässä pyrittiin
löytämään sukujen täsmällisiä, au-
tenttisia paikkoja sekä jäsentämään

Taiteen keinoin historiaa todeksi
syntymämatkalla Karjalassa

ja sisäistämään nähtyä, koettua ja
kuultuja tarinoita. Teemana on ollut
yleensä toisen maailmansodan pa-
kolaisuuden periytyminen sukupol-
velta toiselle, sukujuurien etsintä ja
vanhempien tarinoiden jäljittäminen
sekä kulttuuristen törmäysten ym-
märtäminen.

– Matkalla otimme valokuvia van-
hempien kadonneen historian ta-
pahtumista ja tilanteista, joiden do-
kumentit ovat muuttuneet tunnista-
mattomiksi, tuhoutuneet tai jääneet
jonnekin elämänmittaisen evakko-
matkan varrelle.

Puranen ja Hämäläinen kuvasivat
valokuvaperformanssit autenttisilla
paikoilla Venäjän Karjalassa, pu-
keutuneena aikakauden vaate-

tukseen ja kasvoillaan vanhempien
valokuvista valmistetut naamiot.

– Näin konkreettisesti eläytymällä
vanhempien tarinoihin elimme his-
toriaa todeksi.

– Näyttelymme kuvat ovat sub-
jektiivisia tulkintoja vanhempiemme
elämästä. Rinnakkaiskuvina on esil-
lä SA-kuva-arkiston (Suomen Ar-
meijan kuva-arkiston) sotakuvaajien
mustavalkoisia valokuvia lähes sa-
moilta paikoilta talvi- ja jatkosodasta.
Näiden kuvaparien kautta näyttel-
ylle tulee lisää historiallista syvyyt-
tä. Roinda-ajelus-kuvat asettuvat
dialogiin SA-kuvien kanssa. Kut-
summe katsojan vuoropuheluun kol-
manneksi, toteaa Puranen.
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ROINDA-AJELUS toisen
evakkopolven syntymämatka -
valokuvanäyttelyn tekijä Saila Pu-
rasella on juuria Jaakkimassa ja
Raudussa, Eila Hämäläisella Suojär-
vellä. Saila kertoo tarinaansa:

– Olen syntynyt Lahdessa, Hen-
nalan varuskunnassa ja isäni Pent-
ti Puranen (1921-1980) toimi ali-
upseerina ja äitini Maire Puranen
(1923-2010) o.s. Pääkkönen oli
aliupseerikerhon emäntä.

Saila Puranen on koulutukseltaan
taiteen maisteri Taideteollisesta
Korkeakoulusta (nyk.Aalto yliopis-
to).

– Muutin nuorena opiskelemaan
Helsinkiin ja asun nyt Vantaalla.
Olen työskennellyt ammatillisena
opettajana, valokuvaajana, taide-
ohjaajana ja valokuva- ja media-
taiteilijana. Taide on suurin
intohimoni edelleen. Olen mm. Van-
taan taiteilijaseuran ja av-arkin jä-
sen (suomalaisen mediataiteen-
levityskeskus).

– Nuorena matkustelin kesäisin
junalla Euroopassa tutustuen eri
maihin ja kulttuureihin ja olin hie-
man surullinen, kun en koskaan
päässyt matkustamaan vanhempie-
ni kotiseuduille menetettyyn Karja-
laan; sitä nimitimme valokuvia kat-
soessamme Koti-karjalaksi.

– Vanhetessa ja vanhempieni
kuoltua kiinnostus sukututkimukseen
ja evakkouteen alkoi vetää puoleen-
sa. Äitini on Laatokan Karjalan
Pääkkösiä Niva-Jaakkima-Lahden-
pohja-alueilta ja loput Pääkkösen lä-
hisukulaiset asuvat nykyisin Savos-
sa. Karjalatalolta olen saanut pal-
jon tietoa.

– Myös Purasen suku alkoi kiin-
nostaa, koska en tiennyt heistä yh-
tään mitään. Kontaktit katosivat lap-
suuden jälkeen. Liityin Rautu-seu-
raan 2011 ennen matkaa ja tilasin
Rautu-kirjan, josta löysin Orjan-
saaren koulupiirin ja isäni kotitalon.
Muitakin Purasten taloja näkyi mm.
Mäkrässä.

Ja näitä paikkoja löytyi taiteilijoi-
den ”syntymämatkalla” Karjalassa.

– Googlekartan ja vanhanVenäjän
kartan avulla löysimme metsäisen
soratien ja suontapaisen alueen.
Mitään ei Orjansaarenkylästä ollut
enää jäljellä: pelkkää metsää ja
metsäaukio. Siinä aukiolla otin va-
lokuvan ”isästäni” lähdössä pois.
Mallina on autokuskimme, karjalai-
nen suku hänelläkin (kuva oik.). Äi-
tini kaipasi aina Valamon kelloja ja
lähetin hänen kuvansa viimeiselle
matkalleen Laatokkaan Lahden-
pohjasta (kuva lehden kannessa).

Karjala-lehdessä oli taannoin ar-
tikkeli Purasen ja Hämäläisen edel-
lisestä näyttelystä nimeltä Koti-
karjala – toisen polven evakkous.

– Eräs kaukainen sukulainen oli
tunnistanut minut nimestä ja kutsui
minut myheritage-Purasen-suku-
Rautu-sivustolle (idän Puraset).
Hän paljastui olevan minun isoisäni
Ville Wilhelm Purasen veljen
Juhon pojanpoika. Näin minulle
avautui hetkessä pitkä Purasen su-
kupuu 1551 vuoteen asti, iloitsee
Saila.

– Tutkimuksesta käy mm. ilmi,
että nimi on ollut alun perin Purain
– mm. Anders Purain ja Oloff
Purain ja olen em. henkilön 8. su-
kupolven lapsenlapsi (Oloff’s eight
times freat granddaughter). Varhai-
sin asumispaikka on tieto Marcus
Purain (Puranen), joka asui Luko-

lanmäellä noin 1700-luvun alussa.
– Olisi kiinnostava tietää, mistä

nimi Purain on peräisin: onko se esi-
merkiksi ruotsalainen nimi? Onko
joku muu käynyt Orjansaaren ky-
län paikalla? Nyt sitten alan harras-
taa sukututkimusta, kunhan jään
eläkkeelle, Saila Puranen toteaa.

-MRT

Saila Puranen (vas.) Sosnovon asemalla heinäkuussa 2011.
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Määttäsen suvusta
Antti Määttäsen isä ja äiti olivat Samuli ja Maria, (o.s. Rastas) Määt-
tänen Raudun Varikselasta, aivan Kirkonkylän liepeiltä. Nykyään sii-
nä on ”Lokakuun” eli Aktjabraskaja-katu, ja paikalle on äskettäin ra-
kennettu uusi talo. Samulin ja Marian lapset olivat Antti, s. 1903, Anna
1908, Aleksanteri (Santeri) 1911, Heikki 1915 ja Lauri 1918. San-
teri, Lauri ja Heikki kaatuivat sotatoimissa, vain Antti ja Anna jäivät
jatkamaan elämää uusilla asuinpaikoilla; Anna Hämeenlinnassa, Antti
Mikkelin maalaiskunnan Suonsaaressa pika-asutustilallaan. Sisarusten
vanhempien, Marian ja Samulin taival päättyi 1939, Marian keväällä ja
Samulin loppukesästä. Heidän ei tarvinnut lähteä evakkoon, vaan sai-
vat leposijansa Tikatsun puiden alla.

Anna ja Antti pitivät paljon yhteyttä sodan jälkeen, kuten kaikki kar-
jalaiset. Onneksi täällä Mikkelin seudulla oli paljon rautulaisia, ja niin
meillekin tuttuja. Meitä oli Antin perheessä yksi tyttö ja neljä poikaa.
Äitimme Irja oli kotoisin Kaukolasta. Isä-Antilla oli hyvä muisti vielä
vanhanakin. Meidän nuorempien olisi enemmän pitänyt kuunnella hei-
tä ja ottaa vanhoja tietoja muistiin – näinhän usein käy.

Antero Määttänen, Mikkeli

 Tämä kuva lienee otettu joskus 1920-luvun puolenvälin paikkeilla
Samuli Määttäsen pihapiirissä. Kuvassa ovat Samulin ja Marian lapset
vasemmalta Lauri, Antti, Anna, Aleksanteri (Santeri) ja Heikki.

Seuraava kirjoitus perustuu Antti
Määttäsen nuorimman pojan Juk-
ka Määttäsen kansatieteen opin-
toihin kuuluneeseen haastatteluun.
Vuonna 1978 tehdystä haastattelus-
ta tekstintänyt Antero Määttänen.
Antin haastelut jatkuvat seuraavis-
sa numeroissa.

”Kerrohan nyt siitä Pietarin
matkasta!”

Joo, meiän pitäjähä ko ol nii Ve-
näjän rajan tuntumas, ni sillo Kei-
sarinvallan aikaaha se kaupankäynti
ol aika vahvast sinne Pietariin suun-
tautunt. Se ko ol nääs lähin suur-
kaupunki, ni sinnehä män kaik ta-
vara kaupan. Maanviljelijät veivät
sinne tuotteitaasa millo mitäkii sattu,
ja joskus piti viiä muutakii tavaraa,
suuret Hovit ko ol, ni niihen kaup-
patavaraaki sin vietii, ko näil hoviloil
ol kauppoi Pietaris.

Miekii sitte kerra jouvuin isän kans
lähtemää, lienks olt kahentoist van-
ha tai sillee, maitokuormaa viemää

Antin Pietarin-matka vuonna 1915
ja muita muisteluksia

sinne. Matkaa ol siin seitsemän-
kymment kilometrii ja hevospelillä
lähettii. Lastattii ne maitotonkat
siihe ”telekaa”, niiko sanottii, ja sit
kesäaika ko ol, ni ne piti pakata sillei,

et sinne pantii jäitä ja olkii niihe vällii
ettei ne happanemmaa päässeet, ja
sit lähettii ajelemmaa sinne. Sillä ol
sil Hovilaisel oma kauppapuoti, mis
se sit möi ne maitosa siel. Ja sinne
ne sit vietii. Kuorma ol aika suur, ja
siin ko sit istu jalat kippuras telekan
kolkal ja aamul aikasee pit olla siel-
lä. Ja sit ol aika paha tilanne, ko siihe
aikaa ol vähän autoi liikkeel mut joitai
siel Pietaris ain tul vastaa. Ja sillon-
kii mie muistan ko ol aamuhämärä
viel, ja siin ol Parkala-suo (?)-nimine
paikka, pengerretty maantie ja auto
tul sillo yöl vastaa valojen kans. Ja
tuotaha hevone pelkäs mahotto-
mast. Se nous kahel jalal pystyy ja
tul mielee, ett jos  se hyppää tielt
pois sinne luiskaa, ni siellähä ol
maitotonkat eikä niistä soa maa-
tuskat yhteä litroa sielt sitte. Mut
onneks se mäni ohi se tilanne ja sitte
jouuttii sinne kauppaa. Rikassikat (?)
auko ovvii siel auk, ja soatii tonkat
tyhjennettyy sinne. Ne pit sit tuua
takasii ne tyhjät tonkat. Ne tonkat
kyl kelpasiit meiä kärrii takasii, ko
ne ol tyhjentänneet ne, mut sit meiä
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pit ottaa ne oletkii, mitkä olliit siel
tilkkeen tonkkii välis. Jäät olliit jo
suunnillee sulaneet kaik. Siel telekan
kolkis ol sellaset reiät, et ko se ves
valu sin telekan pohjal, se ol aika
tiukka, ni sin ol kaivettu reiät sin
etukolkkii, ni jäist ko suli se ves, ni
se mäni niist reist sit alas. Meiän pit
ottaa ne olet sit mukkaa ja tuua viel
muuta kuormaa sielt sit kottii päi.

Tulles sioil ruokaa, semmosta ko
sanottii putseliks (?), ja se ol leipo-
mon varastost jeänyttä, mitä jäi ko
leipurit leipo, ni niitä jätteitä, jauhoi
ja pöyät ko putsasiit, ja tahtaan
tähteitä. Ja sit semmosii leipii, mit-
kä olliit päivän, pari vanhoi, ni niit ei
enneä voineet myyä. Ne pit panna
sikkoi ruuaks, ja niitä otettii sit
mukkoa sieltä.

Mut sit männes meiä pit soaha ne
olet pois, ko ne sano etei hyö tarvii
näitä, heil ei oo mittää käyttöö niil.
No eihä myö niit takasii Suomee
lähetty tuomaa, seitsemääkymment
kilometrii ajamaa olkitukko kärris.
Isä sano sitte, et heä ko sijottoa sen
olkikuvon – millane se nyt ol kooltaa,
en mie muista, mut jonkiilaine
myttyhä se oli – sinne kärrin taka-
ossaa, ja sano sitte et heä ko ajjaa
nyt tuost tuota sivukattuu myöte, ja
sit keäntää seuroavas kulmas sin
toisel kavul, ni tyrkkeä se olkkupo
siint kärrist pois sin kavul, et kor-
jatkoot joku talonmies sen sit mihi
soap sopimoa, ei myö lähetä sitä sen
pitemmält kulettammaa. Nii hää sit
kääns ja mie mukkasi sen sinne, ja
sit hevosel vähä löylyy sillekkii et
nopiammi män sen seuraava kortte-
liväli. Heä kääns sit toas seuraaval
korttelil toisel kavul. Sil keinol jäi sit
se olktukko meilt sin Pietarii. Ei myö
sitä sen kummemmi ennää nähty.

No, sit ajettii sinne, mikä leipomo-
liike se lie olt, mut joka tapukses se
ol semmone ja myö saoatii sielt jottai
kuus tai seitsemä säkkii, mie muis-
telen kangassäkkii, sitä sikkoi ruo-
kaa. Se ol kyl ihmeellistä, mite sitä
tuhlattii siihe aikoakii tavaroa. Mie
muistan mitä ol siel säkis sit ko kottii
tuotiin, ni sit ko lajittelliit, ni siel ol

ihan kokonaisii, niiko sanottii
”puolpielaita”, semmosta setsuur-
leipää. Niihi ol kauhiast mätetty noit
rusinoi joukkoo. Ja se ol ihan pu-
hasta muute, ni muistan ko sitä
maisteltii, ni Äit siit usseinkii otti ja
kuori sen päälisen siit veitsen kans
pois ja sitähä syötii. Se ol iha hyv-
vää, ei se olt yhtää hommees, ja se
mäni mukavast viel syötäväks.

“No miten sitten kun te pudotitte
ne oljet sinne Pietariin, niin oli-
siko niille ollut siellä joillekin
käyttöä? Siihen aikaanhan Pie-
tarikin oli sellainen kaupunki,
ainakin esikaupunkialueella, että
siellä olisi saattanut joillakin ol-
la kotieläimiä?”

Ei siel ainakaa mittää elukkoi
näkynt missää. Kai ne sit talonmie-
het, kenen kohal se sattu, ni johonkii
korjasiit. Ja nähtäväst kaupungil ol
sit semmoset jätteihen kokkoomis-
paikat, mihi sit semmoset jätteet
korjattii pois.

Se, mikä miul siel sattu, mitä en
olt aikasemmi näht, eikä Pietariskaa
niitä joka paikas olt semmosii kulku-
neuvoi, ni hevosen veettävvii raitio-
vaunui. Ne olliit kakskerroksissii
viel, ja se ajaja istu siel korkial, sen
toisen kerroksen katol sil ol pukki ja
se istu siel. Kaks hevosta sitä veti.
Matkustajat olliit siel molemmis
kerroksis. Mut mie en tiie, nähtäväst
Pietar ol nii tasane maastoltaa, et
kavut ei olleet nii mäkisii. Mie en
oikei usko, et se vois oikei semmosel
mäkisel paikal käyä, siinhä pit jon-
kunlaiset jarrut kuitekii olla. Mut
sellaset, kaks hevosta siin ol ja yks
vaunu, ja ”hevosramvaiks” sitä
sannoit.

“Niin, suolle rakennettu kau-
punki, niin se on mahdollista.
Mutta tuo tuntui kummalliselta,
kun haastoit, että siellä oli niitä
jäännösleipiä. Tuntuu, ettei sii-
hen aikaan Pietarissakaan ollut
liikaa ruokaa.”

Sillo Pietaris ol kuulema semmone
yleine tapa, et tuommone tehdastyö-
läine ja muu sellane väki, söi eellisen

päivänkii paistettuu leipää, mut mikä
ol niiko vähäkii varoissaa, ni kuule-
ma sil ei kelvant ko sen päiväne lei-
pä – sen pit olla oamul paistettu, ja
iltapäiväl ne sen ostamas ja sen ta-
kia sitä jouti sitte silläviisii hukkaa.

”Niin, sanoit sie, että olit silloin
kakstoista-kolmetoistavuotias sil-
loin?”

Siin kahetoist vanha mie oli sillo,
vuonna viistoist. Sillo ol ensimmäi-
nen maailmansota syttynt, mut raja
ol auki niin kauan. Sit seitsemäntoist
vallankumoukses se män kiinni. No
Isä käi sit siel vielä, se tais olla kuus-
toist. Heä ol tehnt saman leipomon
omistajan, isännän kans sopimuksen,
et heä ottaa toas sielt sitä ”putselii”,
ja se ol luvant ett heä varroa sinä ja
sinä päivän sit toas jonkuu säkin sitä.
Mut sitä enne oli sitte tult näil lei-
pomoil määräys, ettei soa mittää
semmost, mikä on ruuaks kelpaa-
vaa, ni ei soa suomalaisil myyä. Siel
ol sillo jo sen sotatilan takkee tietyst
aika tiukkaa ruuast.

No, Isä mäni sit, mitä kuormaa
hää nyt vei, sitä mie en muista,
ottamaa sielt leipomo isännält sen
luppoaman sikaruokavaraston, ja nii
saikii sen. Mut Isäntä ol sanont jo
sitä, et heitä on vähä kielletty anta-
mast, mut heä antoa kuitekii ko on
kerra luvant. Isä makso sen mikä...
monta ruplaa se lie olt, en tiie. Läks
ajamaa, ni ei peäst montaa kortteli-
vällii ko poliisi tul kysymää, ko
näkkiit suomalaise ajopelin, et mi-
täs suomalaisel on kuormas? No
pithä se sannoo mitä siin on. Sit
tietyst kysyttii, et mistäs sie oot ne
soant. No, täyty seki sannoo. Keän-
nähä hevone ympäri, sannoit eikä
siin auttant muu ko ajjaa pihhaa, mist
ol tavarat soant, ja mätteä säkit pois,
ja leipomo isäntä makso rahat ta-
kasi. Sie soat lähtii kottii, mut tää
viiää Sottuu (?), se ol se venäläine
oikeus...käyntipaikka vissii. Heä lie
soant jonkunlaisen tuomion tai sa-
kon tai minkä lienee soant.

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Rautulaisen väen pikkujoulumat-
kalle lähdettiin lauantaiaamuna
14.12.2013 Mikkelistä Tilausliikenne
Veijo Pulkan bussilla. Matkan var-
relta otettiin kyytiin vielä muutamia
matkalaisia ja niin matka jatkui Vii-
puriin saakka kaikkine tullimuodolli-
suuksineen yllättävän joustavasti.

Saavuimme Viipuriin, karjalaisten
kaupunkiin hyvissä ajoin. Ensimmäi-
seksi vaihdoimme Venäjän ruplia ja
täydensimme eväsvarastojamme.
Sitten suuntasimme ihastelemaan
arkkitehti Alvar Aallon vuonna
1927 suunnittelemaan ja vuonna
1935 valmistuneeseen kirjastoon.
Kirjasto  rappeutui sodan jälkeen
käyttökelvottomaksi, mutta vuosia
kestäneen restauroinnin jälkeen

Tunnelmallinen pikkujoulu ja konsertti
Viipurissa

”No mites, kun teiltä oli aika pit-
kä matka kotonta Pietariin, niin
siiähän meni aika aikaa sitä vä-
liä ajaessa”?

No siinä mäni, hyväl hevosel, eikä
sin huonol passant lähtiikää sem-
mosel reissul, ni kolme vuorokautta
iestakanen matka – se ol puoltoist
vuorokautta kumpaakii suuntaa.

”Montas kertaa vuodessa siel-
lä käytiin”?

Vakituiset ajurit ajjoit sen pari ker-
taa viikos, mut ne vaihto hevosta sit.
Ei se yks hevone kestänt sitä. Raja
ko ylitettii, Suomen ja Venäjän sillone
raja, ni Venäjän puoleine tie ol kivi-
tietä. Ei se olt semmosta niiko tori-
kivitys, mut kuitekii semmosta ettei
se upottant. Joka tapukses se ol
aika kova, eine hevose jalat ois kes-
täneet sitä semmosta.

”No mites, kun pitkää matkaa
ja syksypimeälläkin ajettiin, niin
oliko siellä mitään kulkumiehiä
tai rosvoja?”

No niitähän siel oli, eikä suoma-
laiset oikeastaan kukaan ajant yksi-
nää. Yks mies ajo varotuksist huo-
limatta ain yksinää ja viimei siin käi

sillei et yhtenä syksysenä yönä sen
koppasiit sielt hevosen ja miehen
löivät piikkivasaral peän puhki. Sit
se myöhemmi löyty risuläjjää pei-
tettyn ja hevone ja kuorma viety, kel-
lot ja rahat mitä oli ni ol tyhjenntty.
Se ol aika rankka opetus toisil, et sit
ajjoit ainakii kaks hevosta tai kol-
mekii peräkkäi. Ei ne yksinnää
uskaltanneet lähtii ajamaa sen jäl-
kee.

”Ja tämä ryöstetty löytyi sitten
myöhemmin?”

Se löyty sit vast seuraavan kesän.
Ko tiiettii, et se ol syöttöpaikast
lähtent, eikä olt toisee paikkaa tult,
ni silt välilt ko etsiit, ni sehä löyty
sit.

Ja semmosen ilmiön mie näin siel,
et en olt enne nähnt millokaa. Siel
ko Valtion puolest hakkasiit niitä kivi-
löi, semmost sepelii. Nykysihä se
tehhää konneel. Ni tien varres mies
hakkas lekalla, pieni niitä kivilöi,
miehen peän kokosii murikkoi. Istu
semmosen pukin peäl, tais se olla
jotekii viel pehmustettukii, ja jal-
kohee välis pit sitä kivvee toisen
kive peäl, semmosen tasasen

laattakiven peäl, ja siihe moukaril
hakkas. Sitten sillä ol jo jonkunlainen
kasa siin, mie en tiie minklaisel
retinkil ne sitä maksoit, olik hänel
päiväpalkka vai kuutiolasku vai
mikä siel ol, mut semmone toista
metrii korkia kasa sil oli sitä murs-
kattuu siin vieres. Ja sen ne sit val-
tion toimest levittiit sin tiel, tasasiit
kuoppii tai mitä lie tehneet. Mut iha
käsipelil ainakii siin sitä tekkiit.

Ja tosiaa, sit ko myö tultii pois silt
ensimmäiselt reissult, miu pit ostaa
hattu, ko hattu ol puont. Tietyst yöl
ko mäntii, ni väsyttihä se ko mie tor-
kuin siin kärrin kolkas, ni hattu ol
puont johokii, ni pit ostoa uus Pieta-
rist. Ni Äit sano viel ko tultii kottii
et ”Ol siin miul Pietarmies ko en-
simmäisel reisul joi itsesä nii huma-
laa, et hattusakii hävittää”.

”Ko myö tultii pois silt
ensimmäiselt reissult,

miu pit ostaa hattu,
ko hattu ol puont”

Alvan Aallon suunnittelema kaupunginkirjasto valmistui Viipuriin
1935. Neuvostoaikana se ränsistyi pahoin. Kirjaston restaurointi aloi-
tettiin 1994 ja se valmistui viime syksynä. Etualalla Jussi Mäntysen
Hirvi-veistos. Kuvat: Seija Lipsanen.
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rapistuneet pinnat on uusittu ja lu-
entosalissa on jälleen aaltoileva
mäntykatto ja marmoroidut mosaiik-
kiportaat  on kunnostettu. Rahaa
restaurointiin oli saatu Suomesta ja
Venäjältä eri tahoilta sekä myös län-
simaista.

Viipurin kirjaston Suomen res-
taurointiyhdistyksen pääsihteeri ark-
kitehti Maija Kairamo on sanonut,
että Viipurin kirjasto on modernin
arkkitehtuurin avainrakennuksia ja
tätä rakennusta käydään läpi maa-
ilman arkkitehtikouluissa esimerkki-
nä aikansa uudesta ajattelusta. Kir-
jaston restaurointi on vuoden 1930-
luvun tasoinen.

Majoituimme Hotelli Viipuriin,
joka on keskellä kaupunkia. Iltapäi-
vällä oli vapaa-aikaa tehdä ostoksia
ja myös oli mahdollisuus mennä
kuuntelemaan venäläisen kuoron
keskiaikaista musiikkia Pietari-Paa-
valin kirkkoon. Illalla nautimme ho-
tellissa maukkaan jouluillallisen, ja
seuraamme liittyi Metsäpirtin poikia,
jotka menivät seuraavana päivänä
sytyttämään kynttilöitä Rautuun.
Osa tutustui Viipurin yöelämään ja
Pyöreän Tornin iltamenoihin.

Sunnuntaina aamupäivällä pakka-
simme matkatavarat bussiin ja läh-
dimme jouluiseen konserttiin. Kon-
sertti oli Pietari-Paavalin kirkossa,
joka oli ennen alueluovutuksia Vii-
purin ruotsalaisen ja saksalaisen
seurakunnan yhteinen kirkko ja ny-
kyisin se on Inkerin kirkon alaisuu-
teen kuuluvan Viipurin luterilaisen
seurakunnan kirkko. Jatkosodan jäl-
keen kirkko toimi laivastotukikohdan
kerhona ja elokuvateatterina. Vuon-
na 1991 kirkko siirtyi seurakunnan
käyttöön. Kirkkoa on kunnostettu
muun muassa suomalaisten yksityis-
henkilöiden ja Suomen Kirkon Ul-
komaan avustukselle. Kirkon urut
ovat Mikkelistä ja penkkejä ym. ka-
lusteita on eri puolilta Suomea.

Ennen konsertin alkua kirkkoher-
ra oli järjestänyt meille matkalaisille
kahvi- ja teetarjoilun leivonnaisten
kera. Kirkkoherra on opetellut suo-

men kielen, jota hän puhui sujuvas-
ti.

Konserttiin osallistui myös venä-
läistä väestöä. Viipurin poika, muu-
sikko-sairaanhoitaja Pepe Lauan-
ne lauloi kauniita joululauluja ja hän-
tä säesti harmonikkataiteilija Pasi
Kärkkäinen. Pepe aloitti joulu-
laululla Taas kaikki kauniit muistot

ja lauloi kaikki kauneimmat joulu-
laulut saaden yleisön runsaat tapu-
tukset.

Pikkujoulu- ja konserttimatka jäi
kauniina muistona matkalaisten mie-
leen Viipurin ensimmäisestä kirkko-
konsertista  ja viritteli hartaisiin jou-
lutunnelmiin.

Raili Ilvonen

Viipurin evankelisluterilaisen seurakunnan kirkkoherra Vladimir
Dorodnij sekä joulukonsertin esiintyjät Pepe Lauanne ja Pasi Kärk-
käinen.

Ennen kotimatkaa kokoonnuttiin Viipurin ainoaan luterilaiseen kirk-
koon, Pietari-Paavalin kirkkoon kuuntelemaan kirkkokonserttia.
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Väinö Johannes Paksu s. 13.9.1945, kuoli
12.11.2013 Mikkelissä. Väinö Paksun isä Toivo
Paksu oli Raudun Vehmaisista.

Aili Mörsky, nyk. Nikkinen, syntynyt 1.12.1933
Raudussa, kuoli 20.9.2013 Mäntyharjulla. 

Raudun Sirkiänsaarelta Mikko Haapsaaren peril-
liset ovat täyttäneet vuosia. Artturi Haapsaari 92
vuotta 27.10.2013, Laura Suhonen o.s. Haapsaari
90 vuotta 27.8.2013 ja Lahja Vauhkonen, o.s.
Haapsaari 80 vuotta 24.12.2013.

Maanviljelijä Robert Ihalainen vietti 80-
vuotispäiviään Joroisten Maavedellä 7.1.2014.
Hän on syntynyt Raudun Mäkrällä, Amalia ja Jo-
hannes Ihalaisen seitsenlapsisen perheen toiseksi
vanhimpana lapsena. Maanviljelyksen ohessa hä-
nen harrain harrastuksensa on ollut raviurheilu,
hevosten kasvatus ja kilpailutoiminta.

Kotiseutu ja matkat Rautuun ja Mäkrälle ovat
olleet hänelle tärkeitä, hän on osallistunut Karja-
lan matkoille yli kaksikymmentä kertaa.

Onnittelemassa olivat lapset perheineen, sukulai-
set ja ystävät.

- Puoliso, Mäkrän miniä

Pekka Malkamäki ja Rebecca Watts vihittiin
Waiheken saarella Uudessa-Seelannissa 18.1.2014.
Pekka on Raudun Vehmaisten kylältä lähteneen
Eemil Meskasen tyttären poika.

Muista myös internetsivut
www.rautu.fi

Hallintotieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatietei-
den kandidaatti Hannu Tiusanen on valmistunut
29.11.2013 yhteiskuntatieteiden maisteriksi Itä-
Suomen yliopistosta. Hannu on Raudun Veh-
maisisssa vuonna 1919 syntyneen Vuokko Tiusasen
(o.s. Määttäsen) pojanpoika.
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Karjala-talon Laatokka-salissa

Uusi ansiomitali karjalaisen kulttuurin
toimijoille
Karjalaisseurojen Tampereen piiri on tuottanut uuden
ansiomitalin eri yhteisöjen käyttöön. Ansiomitali myön-
netään henkilölle, joka on ansiokkaasti toiminut Karja-
lan, karjalaisuuden ja karjalaisen kulttuurin hyväksi.
Toiminta on tapahtunut erilaisissa yhteiskunnallisissa
luottamustehtävissä.

Mitalia kannetaan isänmaallisissa ja karjalaisissa sekä
omissa henkilökohtaisissa juhlatilaisuuksissa. Mitalin
saajalle luovutetaan myös kunniakirja. Mitalin on suun-
nitellut Sakkola-Rautu-juurinen Eero Pilviniemi. Mi-
talin hinta  on 60 euroa plus postituskulut

Ansiomitalia haetaan vapaamuotoisella hakemuk-
sella, josta pitää ilmetä oheiset asiat:

- Henkilötiedot, toiminta ja asema, tarvittavat yhteys-
tiedot ja luovutuspäivämäärä.

- Mitalin hakija voi olla karjalaseura, Karjalaisseurojen
Tampereen piiri, pitäjä- tai sukuseura, säätiö, kulttuuri-
järjestö tai yksityinen henkilö.

- Mitali tulee luovuttaa saajalle arvokkaassa karjalai-
sessa tilaisuudessa.

Hakemukset ja tiedustelut osoitetaan
Karjalaisseurojen Tampereen piiri ry:n ansiomitali-
toimikunnalle osoitteeseen:

Anne Pärssinen
Koskitie 73 35500 Korkeakoski
puh. 045 6788 607 tai anneparssinen(at)gmail.com

Olen uudistanut
Mennun Hessu -levyjä

nykykäyttöisiksi CD-R:ksi ja
 pystyn toimittamaan niitä

lähetyskuluineen 10 euroa/kpl.
Pane siis 10 euron seteli

kirjekuoreen osoitteinesi ja
lähetä se kirje minulle,

niin perästä kuuluu!

Tervehtien    Eros Jäske
Koiranpolku 27 as 7 13600 Hämeenlinna

www.karjalanliitto.fi
ajankohtaista tapahtumatietoa
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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
Tuija Alatalo, Saturannantie 1 D 18, 70260 Kuopio,
puh. 0500 345 974.
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Riitta Korpiluoma, Koppelonkatu 18, 50190 Mikkeli,
puh. 040 8316982.
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. 050 5242280
Pirkko Pätynen, Korpikuja 9, 76100 Pieksämäki, puh. 0400 214415
Jorma Partanen, Haukivuori, puh. 0400 983839

PALKEALAN KOULUPIIRI
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puh. (015) 365 166
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RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. 044 3170 672
Jaana Matikainen, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti,
puh. 0440 310 136.

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554

VAKKILAN KYLÄTOIMIKUNTA
pj. Pekka Intke, Huvilakatu 8 as 4, 50100 Mikkeli
puh. 045 263 0365, s-posti: pintke@suomi24.fi
siht. Outi Ahponen, Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää,
puh. 040 730 6125, s-posti: outi.ahponen@gmail.com

VEHMAIS-HAUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA
Heli-Päivi Nypelö, Korpikoskentie 27, 50670 Otava,
puh. (015)170 793
Pirjo Strandén, Korpikoskentie 33, 50670 Otava,
puh. 044 566 9080, s-posti pirjo.honkanen@surffi.fi
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