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RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Leinikylän hovi talvisessa asussaan.

Kotiseutumatkat kutsuvat uusia sukupolvia;
tämän potretin kaukaisimmat tulivat Kana-
dasta asti. Raudun reissulla pikkuserkut Sal-
la, Outi, Anni, Riikka, Kai, Ben, Alex ja Vil-
le. SIVUT 12-13.

Samasta suvusta Oiva Junni kertoo joulus-
ta etulinjassa 1943. SIVU 4.
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Thaimaa Phuket 27.11.2014

Hymyä huuleen... Rautulaisten lehti 6/2014

Sama kuu ja samat tähdet ne lois-
taa täällä Thaimaassakin, lämpötila
vain vähän  toinen. On kello 22.00
ja lämmintä +30. Olen kieltämättä
hurahtanut Thaimaan lämpöön, että
myös sen rentoon ihmisläheiseen
tunnelmaan. Mutta ennen kaikkea
tuohon alati hymyilevään  kansaan.

Thaimaalaisia ei turhaan sanota
maapallon hymyilevimmäksi kan-
saksi, sillä totta se on. Keskustelin
erään thaimaalaisen ystäväni kans-
sa ja hän kertoi, että he tunnistavat
suomalaiset siitä, kun ne kulkevat
suupielet alaspäin  sivuilleen vilkui-
lematta. Tuo kaikki oli tietysti har-
millista kuultavaa. Yritin kuitenkin
puolustautua; kai mekin jaksaisimme
hymyillä, jos kesä kestäisi 12 kuu-
kautta, mutta kun on suurin osa vuo-
desta pakko rypeä lumessa, pime-
ässä ja kylmyydessä, niin ei se pal-
jon naurata...

Kerroin hälle Karjalasta... siitä,
että on meillä yksi heimo, joka  hy-
myilee ehkä muita useammin – ni-
mittäin karjalaiset, huolimatta siitä,
että ryssät häätivät ja ryöstivät
maamme 75 vuotta sitten.

Totuuden nimessä on mainittava
kyllä, että voihan joissakin tapauk-
sissa thaimaalaisen hymyn taakse
kätkeytyä pientä hyötymisen tarvet-
ta... mutta pieni huiputuskaan ei tun-
nu niin pahalta, jos se tapahtuu hy-
myillen.  Hymy ei maksa mitään, ja
sanotaan että nauru jopa pidentää
ikää...:-)

Hymyssä on se hyvä puoli, että
se useimmiten tarttuu... Toki se tääl-
lä pohjoisessa voidaan ymmärtää
helposti väärinkin, ja pelko väärin
ymmärretystä hymystä saattaa es-
tää meitä antamasta sitä.

Karjalas sanottii, jot ilos ellää
pittää vaik päivää vähemmän...

Tai toinen  sanonta: et vaik nie-
lussain ois sape maku, ni suun pittää
olla ko kuor kukko.

Tosin naurajista sanottiin myös:
mies se tulloo räkänokastkii,vaan ei
turhan naurajast.

Mikä se sit lienöö paremp?

Koska joulu lähestyy, päätin olla
haukkumatta inhokkejani  – Väy-
rystä, Koivistoa ja Putinia – huoli-
matta siitä, ettei näiden kolmen her-
ran  näkeminen paljon naurata, eikä
edes hymyilytä...

Hyvät ystäväni. Kiitos kuluneesta
vuodesta ja kaikista niistä yhteisis-
tä  hetkistä ja retkistä, jotka olen
kanssanne saanut  viettää,  monin
eri tavoin.

Hymyillään kun tavataan ja luva-
taan hymyillä ens vuon enemmä...
nauretaa vaik iänee!

Mukavaa ja rauhallista joulun-
aikaa, armorikkaita vuosia jatkossa-
kin
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Tänä vuonna kohtasimme karjalais-
ten historian kannalta kaksi histori-
an tärkeää merkkipaalua. Talvisota
alkoi 75 vuotta ja jatkosota päättyi
70 vuotta sitten. Näiden viiden sota-
vuoden seurauksena menetimme
Karjalan rauhansopimuksessa kovin
ehdoin.

Joka päivä kun puolenpäivän ai-
kaan radiossa soitetaan Turun tuo-
miokirkon kelloja, nämä tapahtumat
tulevat mieleen. Nimittäin vuonna
1944 juhannusaaton aattona alka-
neen perinteen käynnisti president-
ti Risto Rytin puolison Gerda Ry-
tin toivomus omistaa kellojen lyön-
tien hetket ”rukoukselle synnyin-
maan edestä”.

On tärkeää muistaa seitsemän
vuosikymmenen aikaisia tapahtu-
mia, jotta nuoremmat sukupolvet tie-
täisivät Karjalan menetyksen ja eri-
tyisesti sen hinnan, millä Suomi säi-
lytti itsenäisyytensä. Vapaus ja it-
senäisyys ovat kansakunnille arvois-
ta tärkeimmät. Siksi seuraamme
taas Euroopan tapahtumia suuren
hämmennyksen vallassa, kun
emme oikein tahdo uskoa todeksi,
että suurvalta anastaa alueita
itsenäiseltä demokraattiselta maal-
ta ja saa aikaan pelon ilmapiirin.

Karjala oli läsnä vahvana kodeis-
sa monta vuosikymmentä sodan
päättymisen jälkeen. Nyt se elää
kodeissa erilaisten perinteiden kaut-
ta. Kuulun itsekin siihen sukupol-
veen, joka on kasvanut suvun hei-
moon  karjalaisen elämäntavan,
murteen, ruokaperinteen, tapakult-
tuurin, karjalaisen elämän asenteen
ja ennen muuta muistojen täyttä-
mässä ilmapiirissä. Siihen kuului
kyläily sukulaisten luona, kortit, kir-
jeet, joka lauantaiset piirakat, laati-
kot ja karjalanpaistit yhtä lailla kuin
juhlapyhien valmistelu ja juhlallinen
viettäminen kirkossa ja haudoilla
käynteineen.

Nyt joulun aikaan monen mieli
palaa Karjalaan  ja karjalaiseen jou-

Historia elää tässä päivässä
lun vieton perinteeseen, jonka toi-
voisi jatkuvan ja siirtyvän polvelta
toiselle. Joulupöytä oli pitkä, kun lap-
set ja lastenlapset olivat koolla.
Mukavaahan se oli. Oltiin karjalaista
suurperhettä, nyt ollaan yhteisöllisiä.

Tuolloin ei sille elämäntavalle et-
sitty syvempiä merkityksiä. Nyt nii-
tä etsitään, kun ei enää kyläillä, su-
kulaiset ovat kaukaisia, serkkuja-
kaan ei kohta enää tunneta. Mutta
juuri siksi onkin sosiaalinen tilaus
pohtia, mitä se karjalaisuus miussa
oikein on ja mist mie lopulta oikein
olen.

Meissä jokaisessa on paljon piir-
teitä ja ominaisuuksia,  jotka voi tun-
nistaa saaneensa suoraan vanhem-
miltaan ja yhtäkkiä huomaa löytä-
vänsä saman piirteen omissa lap-
sissaan. Se on sitä kaikkein vahvin-
ta perintöä, veren perintöä.

Kotiseutunsa jättäneet kokevat
aidosti evakkouden tunnetta kauan,
vaikka olisi asettauduttu miten hy-
vin tahansa uusille paikoille. Me
karjalaiset olemme sopeutuvaista
heimoa, joka on pärjännyt siellä,
minne kohtalo on sen milloinkin heit-
tänyt. Ja pärjää nytkin, vaikka osa
meistä ja sielunmaisemastamme on
koti-Karjalan ainutlaatuisessa mai-
semassa. Se on innoittanut kansallis-
taiteilijoitamme ja saa karjalaisen
sydämen sykkimään vieläkin, rapis-
tuneenakin ja laiminlyötynäkin.

Nyt karjalainen kulttuurinvaihto on
suorastaan räjähtänyt, kun sosiaali-
sessa mediasta on löytynyt uudet
kanavat keskustelulle karjalaisuu-
desta ja Karjalasta. Facebookissa
on kymmeniä rajan takaisen Karja-
lan asioita käsitteleviä ryhmiä. Niis-
sä kysellään tietoja niin ruuista, ta-
voista, murteesta ja ehkä eniten et-
sitään ihmisiä, jotka tietäisivät vielä
jotain mummosta ja ukosta.

Toivonkin joululahjaksi kaikille ikä-
ihmisille tietokonetta ja nuorisoa
opettamaan sen käyttöä. Jälkipolvet
tarvitsevat teitä ja tietojanne ja nyt

olemme vihdoin löytäneet keinon,
jolla tietoa voi nykyaikaisesti välit-
tää.

On taas joulun aika. Jouluperin-
teen viettäminen ja sen siirtäminen
nuorille sukupolville on  yksi tärkeä
osa karjalaisen kulttuuritradition
vaalimista. Monien mieli palaa men-
neeseen, jouluihin Karjalassa, sota-
ajan jouluihin kotirintamalla tai siel-
lä jossakin. On taas aika sytyttää
kynttilöiden valomeri haudoille ja
karjalaisten muistomerkeille. On
aika muistaa menneitä sukupolvia ja
menneitä jouluja, jotka muodostavat
mielissämme muistojen ketjun. On
myös tärkeää muistaa yksin eläviä
vanhuksia joulun aikana ja huoleh-
tia siitä, ettei kenenkään tarvitsisi
viettää joulua yksin vastoin omaa
tahtoaan.

Kun näemme suurperheen ja su-
kupolvien ylittävän kanssakäymisen
merkityksen, tunnistaa myös van-
huksille suunnatun vapaaehtoistyön
arvon. Se on myös hieno tapa kun-
nioittaa vanhempien sukupolvien
työtä ja elää yhdessä heidän muis-
tojaan. Meille nuoremmille omien
vanhempien tai isovanhempien
kanssa oleminen on oman itsensä
juurien löytämistä, kun on valmiutta
kuunnella. Ja sitähän moni keskuu-
dessamme oleva vanhus tarvitsee,
kuuntelijaa ja läsnäolijaa.

Näillä sanoin toivotan tämän leh-
den lukijoille Joulun iloa ja rauhaa
sekä onnellista uutta vuotta 2015.

Markku Laukkanen
Karjalan Liiton

kunniapuheenjohtaja
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Oli joulun aatonaatto 1943. Olin ol-
lut lomalla Savon maisemissa ja nyt
tulossa takaisin yksikkööni Kan-
nakselle. Junassa ei ollut tungosta
ja Viipurista eteenpäin oli suorastaa
väljää. Minäkin nukuin penkillä kai-
kessa rauhassa, kunnes heräsin
junailijan kuulutukseen: Mustamäki-
Raivola, jäikö leipäkorttiin kuponke-
ja? Siitä tiesin, että nyt oli aika unoh-
taa siviiliolot taas vähäksi aikaa.
Raivolasta eteenpäin kuljetettiin lo-
malaiset kuorma-autolla lähemmäs
rintamaa ja meidän rykmentin mie-
het vietiin Taukotuvalle asti, josta oli
vielä muutaman kilometrin kävely-
matka linjaan.

Mennessäni korsun ovesta sisään
huusivat kaverini, että tervetuloa
jouluksi kotiin. Tässä oli tietysti hir-
tehishuumori mukana ja osansa sii-
tä toivotuksesta sai myös minun
siviilisattumia täynnä oleva reppuni,
ja jokainen uusi nimi vartiolistaan oli
myös tervetullut. Miehet olivat vä-
hissä ja vartio veti kiinni jopa kah-
den tunnin välein öiseen aikaan.

Me olimme asevelvollista poruk-
kaa, nuoria miehiä, jotka eivät pal-
jon kantaneet huolta huomisesta
päivästä, vaan ajateltiin, että se saa-
puu aikanaan. Niinpä vartiossa
käynnin ohella korttipeli oli melkein
ainoa harrastus ja ajanviete.

Oli porukassa kuitenkin joku van-
hempi mies, kuten meidän ryhmän
konepistoolimies, juvalainen korp-
raali. Korhosen Jouko, sotilas par-
haasta päästä. Jouko ei itse pelan-
nut, mutta ei myöskään puuttunut
toisten pelaamiseen millään lailla.
Mutta nyt kävi niin, että kun oli
ruokailtu ja kuivat muonat jaettu ja
korttijengi valmistautui tavan-
mukaiseen iltapäiväpalvelukseen,
Jouko keräsi kaikki korttipakat kä-
siinsä, nosti ne petinsä yläpuolella
olevaan hyllyyn ja sanoi: ”Nyt on
jouluaatto ja jospa sen vuoksi pidet-
täisiin pelaamisessa tauko”.

Etulinjan joulu – elämän muistorikkaimpia
Iltapäivä olikin sitten hiljaiseloa,

keiteltiin korviketta ja syötiin siviili-
sattumia. Melkein jokainen oli saa-
nut kotoa paketin, ja jos kellä ei ol-
lut, naapurin paketille varmasti pää-
si. Joku oli hakenut tukilinjalta pie-
nen joulukuusen, siihen laitettiin
muutama kynttilä ja tinapaperia
koristeeksi, niin sekin antoi oman li-
sänsä korsun joulutunnelmaan.

Vartiomiehet menivät ja tulivat
vuorolistan mukaan, kuten korsun
normaaliin elämänmenoon kuuluu.
Minun ensimmäinen vartiovuoroni
oli illalla 8-10 ja toinen kerta olisi
aamuyöllä. Ollessamme kaverini
kanssa lähdössä sanoi joukkueen-
johtaja, että olkaapa tarkkana, sillä
komppanianpäällikkö saattaa tänä
iltana kävellä katsomaan poikiaan.
Kun näkisi vaan, sanoimme me, sil-
lä harvoinpa etulinjan pesäkkeessä
näki joukkueenjohtajaa isompia
kihoja. Meidän komppanianpääl-
likkömme oli lomalla ja veeteenä oli
luutnantti Tirkkonen.

Emme kerinneet kovinkaan kau-
an olla pesäkkeessä, kun askelia
kuului ja sieltähän luutnantti jo tuli-
kin, toivotti rauhallista joulua ja ky-
syi kuulumisia. Mitäs tässä, valoisa
kuutamoyö ja naapurin miehetkin
rauhallisia, kuten aina kuutamo-
aikaan.

Siinä sitten puhuttiin yhtä ja tois-
ta, kun kaverini sanoi, että hän kyl-
lä tietää parempiakin tapoja viettää
jouluyötä kuin seistä täällä pika-
kiväärin takana vahtaamassa naa-
purin miesten touhuja. Minä jo
säikähdin, että nyt taisi poika puhua
sivu suunsa, mutta Tirkkosen
Heikki, metsänhoitaja ja suuri hu-
manisti Saarijärveltä, sanoi vain, että
pojat, pojat, pankaa mieleenne, kun
täältä siviiliin mennään, niin jo 20
vuoden päästä te muistatte tämän
joulun yhtenä elämänne merkittä-
vimpänä. Totta puhui, sillä näin on
käynyt.

Luutnantti teki jo lähtöä takaisin,
sillä tämä oli hänen komppaniansa
viimeinen vartiopaikka, aivan ryk-
mentin saumassa, mutta sanoikin
sitten: ”Minäpä käyn tuolla seiskan
puolella katsomassa, onko siellä
ketään vartiossa”. Meni ja tuli koh-
ta takaisin sanoen, että oli siellä.
Toivotti meille vielä rauhallista jou-
lua ja lähti viettämään omaa aatto-
iltaansa.

Niinpä jäimme me kaksi nuorta
sotilasta seisomaan Inkerinmaalle
kuutamoisena jouluyönä. Katsoim-
me yli lumisen esteen ei kenenkään
maalle, jossa ei tänä yönä liikkunut
ketään, mutta sen takana noin 100
metrin päässä tiesimme olevan sa-
manlaisen vartiopaikkojen ketjun ja
siellä naapurin miehet valvoivat
yhtä varmasti kuin me täällä. Kui-
tenkin sillä erotuksella, että heidän
elämäänsä ei joulu mitään vaikutta-
nut, sillä heidän Jumalansa oli Sta-
lin, jonka nimeä haavoittuneetkin
avukseen huusivat, kun heitä joskus
epäonnistuneen partiomatkan jäl-
keen jäi välimaastoon.

Yö oli hiljainen, laukaustakaan ei
ammuttu, ja oli aikaa ajatella muu-
takin kuin sotaa. Omat mietteeni
karkasivat väkisinkin Savonmaalle,
kotiin, josta olin reilu vuorokausi ai-
kaisemmin lähtenyt lomalta pois.
Ajattelin, että siellä joulupukki on
vähien lahjojensa kanssa jo käynyt
ja nuoremmat veljet ja sisaret var-
maan jo nukkuvat lahjojensa kans-
sa. Joulukirkkoon ei mentäisi, sillä
Kangasniemeen oli 30 kilometriä
matkaa ja se olisi hevosella ajetta-
vaksi liian pitkä matka.

Muistan myös miettineeni Yrjö
Jylhän talvisodan joulusta kirjoitta-
mansa runon säkeitä, kuinka ”mon-
ta paimenta parrakasta sinä yönä
valvoi ja vartioi” ja edelleen miten
”Suomen korpien yllä hohti yksi täh-
ti suurempi muita ja meidät kaikki
se kotiin johti, se tähti suurempi mui-
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ta”. Niin kuin meidätkin, silloiset
vartiomiehet, tosin vasta yksitoista
kuukautta myöhemmin, monien tais-
telujen ja täpärien tilanteiden jäl-
keen. Mutta kuitenkin, ja siitä olen
kiitollinen.

Oiva Junni

Rautu-juurisen Oiva Junnin kirjoitus
on aiemmin julkaistu Sotainvalidi-
lehdessä 6/2003. Kirjoituksen yhte-
ydessä oli mukana myös oheinen
SA-kuva.

Sivuilla 12-13 Junnin jälkipolvet
kertovat kesän 2014 matka-
kokemuksistaan Rautuun.

Oltiin talvisodan pyörteissä 1939 niin
kuin jokainen muistaa. Mietin tässä
niitä mielialoja, mitkä silloin vallitsi-
vat. Miehet olivat sotatoimissa. Ra-
jaseudun väki oli evakuoitu ympäri
Suomea, kuin akanat tuuleen.

Me Raudun miehet olimme näh-
neet, kun omat kotimme paloivat
sodan ensimmäisenä päivänä. Se
veti mielet murheelliseksi ja kyynel
tuli silmään, kun ajatteli tulevaisuut-
ta. Moni ei tiennyt, minne perheet
oli evakuoitu ja miten he selviytyi-
vät uusissa olopaikoissaan.

Olimme rauhan aikana ahertaneet
ja tehneet työtä oman kodin ja per-
heemme tulevaisuuden hyväksi.
Mutta nyt näimme omin silmin, että
kaikki toiveemme olivat valuneet
hiekkaan. Yhdessä päivässä oli suu-
rin osa Raudun asukkaista menet-
tänyt kotinsa ja kaiken omaisuuten-
sa. Kaikki oli jätettävä. Tässä to-
teutuivat runoilijan sanat: ”Rajan
miehet ensi uhrit. Rajan talot ensi
porot. Rajan naiset ensi kyynel”.

Tämä oli nyt totista totta. Tänä
joulun aattona olimme I/ERP:n mie-
het majoitettu Sakkolaan, Lupran ja
Pannusaaren kylän väliseen maas-
toon. Olimme kylän reunassa erääs-

Jouluaatto
1939

sä talossa majoitettuna. Odotimme
joulua. Olimme saaneet huonot jou-
lulahjat, kun koti ja omaisuus oli
menetetty. Mutta usko ja isänmaa
oli vielä jäljellä.

Muistan sen jouluaattoillan. Me
valmistuimme joulua vastaanotta-
maan. Ruokaa oli yllin kyllin. Mutta
miehille tuli kinaa vartiovuoroista,
kukaan ei olisi lähtenyt mielellään
tähän vartiovuoroon, se oli aattona
klo 16-18. Joulun vastaanottojuhla
oli järjestetty klo 17. Myös joulupukki
oli luvannut tulla juhlaan.

Läksimme opettaja Auvo Kivi-
laakson kanssa vapaaehtoisesti
suorittamaan tuon vartiovuoron. Sii-
nä kävellessämme tuumimme ja
ajattelimme tätä maailmanmenoa.
Että minkä tähden rauhallisten ih-
misten täytyy joutua sodan pyörtei-
siin, joka tuo tullessaan tuskaa, se-
kasortoa ja kuolemaa. Kun kanso-
jen edut käyvät vastakkain, niin se
johtaa sotaan.

Samalla juolahti siinä jutellessa ja
kävellessämme mieleemme se, kun
Raasulin harjoitustalo vihittiin, niin
kapteeni Möttönen puheessaan
mainitsi mm. että ”te rajan miehet,
käyttäkää tätä taloa harjoituspaik-
kana. Oppia me tarvitsemme”. Hän
viittasi kädellään itään päin ja sa-
noi: ”Rajan miehet, muistakaa, tuon
mäen takana alkaa Aasia. Te rajan
miehet, sieltä saatte ensi iskut. Sen
tähden pitäkää ruuti kuivana, että
voitte myöskin vastustaa”.

Kaikkia näitä puhellessa meiltä
loppui vartiovuoro ja toiset miehet
tulivat tilalle. Joulupukki oli kyllä jo
käynyt ja myös meille jättänyt lahja-
paketin. Allekirjoittaneelle oli pake-
tin lähettänyt Riston-Vulganin hen-
kilökunta, Turun Lapista. Paketti
sisälsi kirjan, tupakkaa ja pussin
karamelleja, noin 300 gr. Pussi oli
ommeltu lottakankaasta, joka jäi
minulle muistona jouluaatosta 1939.

Heikki Paakkinen
Kirjoitus on julkaistu
Rautulaisten lehden

joulunumerossa 1964
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Rautulaisten pitäjäseura yllätti jä-
senistönsä ja ystävänsä iloisesti jär-
jestämällä lauantaina 29.11. puu-
rojuhlan Mikkelin teatterin Teatteri-
kerhon ravintolassa ”Jos helmiä
kyyneleet ois” -musiikkinäytelmän
jälkeen. Myös Rautuseura otti kut-
sun vastaan ja järjesti seuralaisilleen
retken tähän yhteiseen tilaisuuteen.

Iloinen bussiseurueemme lähti
liikkeelle Helsingin keskustasta ja
poimi matkalta mukaan lisää teat-
terimatkalaisia. Porina bussissa li-
sääntyi joka pysähdyksen jälkeen
niin, että lopulta joku jo mietti, pys-
tyykö tämä seurue hiljentymään
edes sitten teatterissa. Kyllähän se
saattoi ensikertalaista epäilyttää,
varsinkin perillä, kun kohtasimme
teatterilla vanhoja tuttuja tuvan täy-
deltä ja puheen pulputus täytti teat-
terin.

Mikkelin teatterin musiikkinäytel-
mä ”Jos helmiä kyyneleet ois” ker-
toi Metsäpirtin runotytön Helena
Eevan elämästä. Käsikirjoituksen
musiikkinäytelmään on tehnyt Ilpo
Tuomarila ja esityksen ohjasi Kat-
riina Honkanen. Helena Eevan
laulujen sanoitukset kuljettivat mei-
dät hänen lyhyen elämänsä vaihei-
siin. Näin tuttujen laulujen sanat
saivat uuden merkityksen.

Näyttelijöiden taitavat suoritukset
ja ohjaajan oivaltavat ajatukset an-
toivat esimerkiksi Lasten liikenne-
laululle ennen kokemattoman ulot-
tuvuuden. Näytelmä oli koskettava,
koska Helena Eevan herkkyys ja
elämänpituinen itsensä etsintä kaik-
kine vaiheineen ei ollut helppoa.

Vaikka lippuja oli varattu 100, niin
valitettavasti viitisenkymmentä
rautulaista eivät mahtuneet halus-
taan huolimatta nyt mukaan, mutta
Markku Paksu lupasi järjestää
kevään aikana vielä mahdollisuuden
tämän Kannakselta lähtöisin ole-
van, noin 150 laulua sanoittaneen,
runotytön elämästä ja lauluista
koottuun esitykseen.

Tunteikas iltapäivä Mikkelissä
Lisätietoa näytelmästä voit lukea

osoitteesta http:// www.
mikkelinteatteri.fi/fi/page/26?ohjel-
ma=12 ja ohjaaja Katriina Honka-
sen haastattelu on kuunneltavissa
osoitteessa http://areena.yle.fi/ra-
dio/2387920

Esityksen jälkeen siirryimme Teat-
terikerhon ravintolaan, jossa oli tar-
jolla glögiä, riisipuuroa kaikilla lisuk-
keilla ja torttukahvit. Väkeä oli pai-
kalla niin runsaasti, että istuinpaik-
kojen löytäminen oli vaikeaa ja osa
saikin syödä puuronsa seisten, mut-
ta se ei ilonpitoa haitannut.

Pitäjäseuran puheenjohtaja Mark-
ku Paksu piti pienen puheen ja yh-
dessä lauloimme Sylvian joululaulun.
Sitten lopulta olimme ”vapaat” eli

saimme tavata tuttuja ja haastaa
taas syvämmemme kyllyyvvestä.

Marraskuinen päivä oli jo
pimentynyt, kun bussimme kääntyi
kohti kotia. Puhetta tuntui edelleen-
kin riittävän ja matka sujui rattoisasti.
Kiitos matkan järjestäjälle, tapaami-
siin Rautuseuran tarinailloissa!

Eeva ja Outi

PS. Kyllä joukkomme pystyi vaike-
nemaan esityksen ajaksi, joskin esi-
tyksen huumassa kyllä nauroimme
ja itkimme vuorotellen, joten em-
mehän me ihan kokonaan pystyneet
vaikenemaan.

Suuren kysynnän vuoksi uusinta-
näytös on varattu 7.3.2015 klo 13
alkavaan esitykseen.

Teatteri-illan ja puurojuhlan väkeä. Kuvat: Heikki Malkamäki.
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Pietiäisen sukuseuran hallitus koki
syyskuussa melkoisen nuorennus-
leikkauksen, kun hallitukseen valit-
tiin nuoret naiset: puheenjohtajaksi
22-vuotias Opri Pietiäinen ja va-
rapuheenjohtajaksi 27-vuotias Mari
Pietiäinen.

Aivan tyhjästä ei onneksi tarvitse
aloittaa, sillä hallitukseen jäivät
taustatueksi Marin isä Mikko, joka
oli edellinen puheenjohtaja, ja Oprin
isä Ilkka, joka oli edellinen vara-
puheenjohtaja ja toimii nykyään
rahastonhoitajana. Perinteisesti hal-
lituksessa on ollut edustusta eri suku-
haaroista, ja samalla ajatuksella jat-
ketaan nytkin.

Opri on viittä vaille valmis agro-
logi Jyväskylän ammattikorkeakou-
lusta ja mahdollisesti kotitilan ja isän
työn perijä. Paluumuutto Mikkeliin
tapahtui viime keväänä, ja metsän
keskellä asuvaan perheeseen kuu-
luvat avopuoliso Eemeli ja 13 ka-
laa, keväällä toivon mukaan myös
haukkuva lintukoira.

Opri on käynyt Raudussa muuta-
man kerran, ja lisää on tulossa.
Kotiseutumatkailun kipinä lienee
peräisin isä-Ilkalta, joka on tutustu-
nut Raudun maisemiin jo vuodesta
1991 alkaen. Käynnit sukujuurilla
ovat aina olleet yhtä nostalgisia, ja
jokaisella kerralla mukaan on tart-
tunut mukaan jotain uutta (siis muu-
takin kuin pellavia!). Sukuseuran
puheenjohtajuus tuli hyvin mie-
luisana, joskin hieman yllättävänä
tehtävänä. Odotamme innolla, että
pääsemme tositoimiin!

Nuoret
naiset
Pietiäisen
sukuseuran
johtoon

Mari asuu Tampereella ja opiske-
lee Tampereen yliopistossa julkis-
oikeutta, sivuaineinaan hallintotiede,
yritysjuridiikka, informaatio-oikeus
ja sosiaalitieteet. Keväällä on odo-
tettavissa hallintotieteiden mais-
terin valmistumisjuhlat, sillä opinnot
ovat gradua vaille valmiit. Yhdistys-
toiminnasta on aikaisempaa koke-
musta mm. asukastoimikunnan pu-
heenjohtajana, rahastonhoitajana ja
sihteerinä, mutta ne toimet ovat jää-
neet, kun gradun kirjoittaminen vie
suurimman osan ajasta.

Intohimoisena harrastuksena
Marilla ovat käsityöt, ja sukulaisia
on monesti ilahdutettu itse virka-
tuilla tai neulotuilla joululahjoilla.
Rautulaiset juuret ovat Marille tär-
keä asia, ja haaveena olisi päästä
käymään ensimmäistä kertaa Rau-
dussa.Tämä haave saattaa toteutua
jo ensi kesänä!

Tarkoituksenamme on viedä
sukuseuran toimintaa eteenpäin
nuorekkaalla otteella, mutta perin-
teitä kunnioittaen. Sukukokouksia ja
tapaamisia järjestetään entiseen
malliin, toivottavasti vaikka hieman
useammin, ja nuorta väkeä yritetään
saada mukaan toimintaan.

Facebookiin perustettiin suku-
seuralle oma ryhmä nimellä Pietiäi-
sen sukuseura, sinne voivat suku-
laiset ja suvusta kiinnostuneet liit-
tyä, ja nettisivujakin rakennetaan
uuteen uskoon.

Edellisestä kotiseutumatkasta
Rautuun on jo muutama vuosi ai-
kaa, joten sellaista yritetään nyt
suunnitella kesälle 2015. Suku-
tutkimusta ei myöskään unohdeta,
työtä jatkaa etupäässä sukuseuran
sihteeri ja arkiston ylläpitäjä Sisko
Kojo.

Olemme erittäin iloisia, että suku-
seuralla oli rohkeutta valita merkit-
täviin tehtäviin nuoria, koska suku-
seuran toiminnan ja sukututki-
muksen jatkuminen tulee vielä ole-
maan nuorten käsissä. Tullaan siis
tutuiksi ja edistetään tietoisuutta
rautulaisista sukujuurista!

Opri ja Mari

Mari (vas.) ja Opri luotsaavat nyt Pietiäisten sukuseuraa.

”Facebookiin
perustettiin sukuseuralle

oma ryhmä nimellä
Pietiäisen sukuseura”
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Lottia Kannaksella 15. jakso
Pakkanen ei näyttänyt lauhtumisen
merkkejä koko talvisodan aikana.
Mitä pitemmälle talvi ehti, sitä alem-
maksi lämpötila laski. Poikiemme
pärjääminen linjoilla oli ainainen
huolenaiheemme. Siitähän riippuisi
koko kansamme tulevaisuus. Luoja
yksin tiesi, kuinka paljon pystyisim-
me kestämään. Ehkä saisimme voi-
maa siitä kuuluisasta ”talvisodan
hengestä”. Me taivuimme, mutta
emme taittuneet. Päivästä toiseen,
toinen toistamme tukien kestimme.

Me lotatkin saimme osamme tuli-
palopakkasista.  Meillä oli todella
kylmä, kun liikuimme höyrystä kos-
teissa vaatteissa öisissä pesupuuhis-
samme. Lottapuku oli pumpulikan-
kaasta tehty ja monissa pesuissa jo
niin kitistynyt, ettei sen sisään ollut
mahtua.

Olimme siis syystä tyytyväisiä,
kun rättivarasto – kuten varusvaras-
toa sotilaskielellä kutsuttiin –  muis-
ti meitä hiihtohousuilla. En tiedä, oli-
vatko housut lähtöisin evakuoimatta
jääneestä kaupasta vai Ruotsin
hätäapua, mutta tervetulleet ne oli-
vat. Yläosan sai tosin nostaa kai-
naloihin ja lahkeen suihin oli pujo-
tettava nauhaa tai narua. Sitten vielä
sen ajan muodin mukaan etuosan
tuu-letusaukko mahdollisimman ylös
kiinni ja taas olimme valmiita tais-
telemaan pakkasta vastaan. Jos nyt
emme olleetkaan kovinkaan tyylik-
käitä, niin ainakin entistä paremmin
varustautuneita. Tässä vaiheessa
omistin vielä turkiskauluksenkin.
Nyt olin kuitenkin valmis jättämään
sen erääseen autioon taloon, kaikil-
ta salaa kuin olisin sen varastanut.
Suloisen lämmin se oli, mutta mie-
lestäni aivan liian hieno käytettäväk-
si. Tunsin itseni kuitenkin rikkaaksi,
kun omistin vielä ulsterin. Se olikin
verraton apu yöllä peitteen päälle
heitettynä. Autiot talot olivat jo eh-
tineet kylmetä ja vei aikansa, ennen
kuin ne sai lämpenemään.

Taas kerran olimme muuttamas-

sa Karisalmelta, sillä paikka oli käy-
nyt esikunnalle liian vaaralliseksi.
Me lotat odottelimme kuorma-au-
tonkuljettaja Marttista, joka oli
pitkänhuiskea, iloinen ja huumorin-
tajuinen poika Siilinjärven Papu-
mäeltä. Hänen huolekseen oli us-
kottu tämä neljän lotta-armeijamme
kuljetus, ja Marttinen meitä koko
talvisodan huolsikin.

Olin jostain syystä jäänyt yksin
ulos kuljetusta odottelemaan. Kun
olin aikani värjötellyt, komentopai-
kan ovesta astui – ei suinkaan au-
tonkuljettaja eikä komentaja – vaan
minulle tuntematon luutnantti. Mies
oli iso ja vahvarakenteinen, nenä
kyömy ja silmät hiukan ulkonevat.
Hän tietysti ihmetteli, kun paikalla
oli vielä naisiakin, ja minä puolesta-
ni tuijotin hänen arvokkaan näköis-
tä olemustaan. Tutkittuaan hetken
minun vaatimatonta persoonaani
luutnantti lausui: ”Lähtekää te tytöt
täältä, ei tämä ole mikään naisten
paikka”.

Viime hetkessä pakkanen jäähdyt-
ti tunnekuohuni, ja käännyin pois,
vaikka se ei tapoihini kuulunutkaan.
Olin aikonut kysyä, minne me me-
nisimme ilman työtä, rahaa ja pää-
määrää, ilman tietoa omaisista. Oli-
sin vain pahentanut meidän kaikki-
en asemaa liialla intoilemisella. Asia
jäi siihen.

Myöhemmin jatkosodassa tapasin
tuon saman luutnantin uudestaan;
silloin hän taisi olla jo majuri. Ilmoit-
tauduin hänen kauttaan pataljoonan
komentajalle, kun olin menossa
opettamaan pojille kokkaamista keit-
tiöllä sekä räiskäleiden paistoa
maastossa silloinkin, kun huollosta
ei saatu tarvikkeita.

Majuri Viiri muisti kohtaa-
misemme neljän vuoden takaa ja
sanoi: ”On aivan eri asia, kun te lotat
olette täällä nyt kuin talvisodassa”.
En vastannut vieläkään mitään,
mutta jokin lämmitti sisintäni. Oliko
tuo nyt tunnustus meille kaikille

lotille työstä, jota olimme monta
vuotta tehneet vapaapäiviä ja tun-
teja laskematta? Olin ylpeä meidän
kaikkien puolesta: uurastuksemme
oli huomattu ja meidät oli hyväksyt-
ty.

Talvisodassa minua eivät kuiten-
kaan jättäneet rauhaan nuo tunte-
mattoman luutnantin sanat. Päätin
toimia ja siihen tarjosikin oivallisen
tilaisuuden matkalla näkemäni tien-
viitta. Olin tietysti nähnyt montakin
tienviittaa, mutta tässä oli lukenut
aivan selvästi Kämärä. Tiesin, että
se oli lähellä Säiniötä, missä taas
sijaitsi senhetkinen kotini.

Aioin lähteä matkaan heti aamun
valjettua. Ehkäpä voisin jäädä ko-
tiini tai lähteä omaisteni mukaan. Tai
ehkäpä tapaisin lottajohdon ja voi-
sin jatkaa työtäni taistelevien jouk-
kojen hyväksi niin kuin olin itselleni
luvannut. Ei siinä paljon aikailtu, kun
aamulla oli silmät saatu auki. Mat-
katoveriksi otin Kertun, jonka kans-
sa olimme yhdessä Vehmaisissakin
juoksuhaudoissa käyneet. Tämä ei
ollut mielestämme sen kummempi
reissu.

Jatkuu…

Meeri Huuhka-Schadewitz
Julkaistu aiemmin nro 1/1988

”Olin ylpeä meidän
kaikkien puolesta:
uurastuksemme
oli huomattu ja

meidät oli hyväksytty”
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Todellisuus lienee tarua ihmeelli-
sempi. Tämä lentävä lause pitää
monesti paikkansa, kun on kysy-
myksessä aivan tavalliset ihmiskoh-
talot. Syy on vain siinä, että niin
harvoin ehkä pysähdymme ajatte-
lemaan asiaa. Mielestäni kuitenkin
kotikyläni oli täynnä harvinaisia yk-
silöitä. Toiset olivat suorastaan per-
soonallisuuksia. Joku oli hyvin ori-
ginelli, joku taas muuten mukava.
Tämän tositarinan pääosan esittäjä
oli edesmenneen äitini varhaisnuo-
ruuden tuttavia ja hän se kertoikin
alkuvaiheet tähän tarinaan.

Hänen lapsuuskodissaan Pirho-
lanmäen Pehkosessa oli kerran pii-
ka ja renki. Nykysuomeksi sanot-
tuna kotiapulainen ja maatalous-
työntekijä. Tuo piika pikkarainen oli
tosiaan pieni ja hento, mutta sitä
napakampi kaikissa toimissaan. Hän
olikin talontytär, mutta kuten monet
muutkin pienempien talojen tyttä-
ret, hänkin katsoi joutavansa vie-
raan palvelukseen.

Renkipoika taas oli vantterate-
koinen ja vakaa toimissaan. Siihen
aikaan oli tapana sellaisissa talois-
sa, joissa arvostettiin palvelusväkeä,
että heille annettiin mm. pyhäisin
hevonen kirkkomatkoja varten. Niin
tehtiin myös Pehkosella.

Kerran eräällä kirkkomatkalla se
sitten tapahtui. Se olikin jouluna, ni-
mittäin he huomasivatkin rakasta-
vansa toisiaan. Tuo Amor-veitikka

Kikkamullin keisarinna ja joulun rakkaus
ei nääs lepää joulunakaan. Juhlalli-
sesti he ilmoittivat sitten isäntäväelle
aikeistaan, ja saivat myös heidän
siunauksensa, niin sanoaksemme.

Renkipojalla ei ollutkaan peukalo
keskellä kämmentä, vaan hänestä
tuli ajan mittaan erittäin taitava nik-
kari ja olipa hän ajoittain myös
lotjniekkanakin. Rakensipa oman
tuvankin Haukkalankylän jatkoksi
Kikkamullin mäen päälle. Siinä oli
sitten pesä uusi Uposilla. Siihen vei
Salomon Maijansa, ja näin tuli Muo-
nin Maijasta ”Kikkamullin keisarin-
na”.

Perhettäkin tuli. Kasvoi Lempi-
tyttönen. Kaksi oli poikia, pitkän
huiskeita. Usein, varsinkin tyyninä
kesäiltoina kuului Muonon mäeltä
omalaatuinen huhuilu, kun äiti Mai-
ja omiaan kutsui: Armaseee,
Lempiseee, Urhoseee, ja loppu-
kaneetti oli sitten milloin mikäkin,
tietysti aina ajankohtainen.

Kaikki olisi mennyt hyvin, mutta
kohtalo katsoi parhaaksi koetella
vieläkin tuota pientä urheaa naista.
Hän jäi yksin huolehtimaan lapsis-
ta. Kuitenkin pienestä pitäen työhön
tottuneena hän nytkin keksi jotakin.
Kysyn vain, olisiko kuka nainen ta-
hansa uskaltanut ottaa sellaisen
vastuunalaisen tehtävän, kuin kirkon
vahtimestari? Mutta hän uskalsi.

Ei ollut mikään leikin asia pimeinä
syysöinä kahlata nilkkaa myöten
kurassa ja ravassa kirkolle. Taikka

pakkasen paukkuessa Tikatsun
petäjissä ja hanget korkeina koho-
ten. Ei tuolloin vielä teitä kunnos-
tettu, kuten nyt tehdään. Ajatellaan-
pa esimerkiksi jouluaamuna. Ei hä-
nelle jäänyt paljonkaan nukkuma-
aikaa, kun kirkkoa täytyi lämmittää
kovasti ja kauan. Kuitenkin aina oli
kaikki kunnossa, kun kirkkoväki
avasi temppelin ovet tullakseen si-
sälle pyhyyksiin.

Mahtoiko hänen mieleensä ehkä
joskus tulla joulu, jolloinka hänen elä-
män suunta ratkaistiin? Jolloin kak-
si nuorta päätti aloittaa yhteisen pit-
käksi ajatellun ”joulumatkan”. Sii-
nä hän nyt kuitenkin oli ypöyksin,
ajatuksineen. Kirkossa, kuten kau-
an sitten, mutta kokonaan toisenlai-
sessa mielessä.

Uskollisesti hän hoiti tuota
”kirkonpalvelijan” tointa niin kauan
kuin se oli mahdollista, siis talviso-
dan alkamiseen asti. Nyt hän on
mennyt saamaan tunnustusta suo-
rittamastaan työstä, kuten aikanaan
sai kiitosta ja tunnustusta isäntä-
väeltään ollessaan nuorena tyttönä
toisen palveluksessa. Vähässä olit
sinä uskollinen, minä panen sinut
paljon haltijaksi.

Sylvi Paukkunen

Kirjoitus julkaistu aiemmin
Rautulaisten lehden

numerossa 66, jouluna 1964

Karjalan Liiton naistoimikunnan
käsityökilpailun 2015 aiheena on
Vanhasta uudeksi ”tuunattu” teks-
tiili-, puu- tai metallityö tai muusta
materiaalista valmistettu työ. Kilpai-
lun ohjeet saa liiton toimistosta, lii-
ton jäsenlehdestä ja verkkosivuilta.
Kilpailu päättyy 31.3.2015.

Kilpailuun toimitetaan kuvaus esi-
neen aiemmasta käytöstä tai ulko-

Osallistu käsityökilpailuun 2015
muodosta: valokuvia, videokuvaa
tms., paperilla, cd- tai dvd-tallen-
nuksena sekä kuvaus ”tuunatusta”
versiosta. Kilpailija ei saa käyttää
suunnittelussa tai toteutuksessa
muiden apua. Kilpailutyö pitää olla
kilpailun päätyttyä osallistujan omis-
tuksessa.

Mikäli työ on kooltaan liian suuri
kuljetettavaksi, kuten esimerkiksi

verhoillut huonekalut, siitä pitää olla
selkeitä työkuvia. Pienehköt työt,
kuten asut, asusteet ja pienet esi-
neet toimitetaan piireihin arvioita-
viksi ja arviointinsa jälkeen piiri toi-
mittaa parhaat valtakunnalliseen kil-
pailuun 15.5. mennessä. Toivotta-
vaa on, että piiri arviointinsa yhtey-
dessä myös palkitsee kunkin sarjan
kolme parasta.
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Rautuseura teki syysretken Tampe-
reelle 12. syyskuuta 2014, Matkaan
lähdettiin Helsingin Mikonkadulta ja
Ventoniemen bussi kaarsi Tampe-
re-talon pihaan kello 10.45. Kahvi-
ja teetauko pidettiin avarassa Solo-
kahviossa, tarjolla oli poro- ja pinaat-
tipiirakoita. Sitten siirryttiin bussilla
Tampellan alueelle.

Museokeskus Vapriikissa tutus-
tuimme näyttelyyn Afroditen valta-
kunta, kauneus, rakkaus ja erotiik-
ka antiikin maailmassa. Myytin
mukaan Afrodite syntyi Kypros-
saaren rannalla meren vaahdosta
kauneimpana kaikista naisista. Tätä
tapahtumaa kuvaa Botticellin tun-
nettu maalaus. Oppaamme mukaan
Afrodite oli Olymposvuoren kohta-
lokas nainen, vaikutusvaltainen, oi-
kukas ja kuuluisa rakastajistaan.

Kypros oli läheisessä yhteydessä
muinaisen Lähi-idän kulttuureihin ja
Afroditen luonteenpiirteet ovatkin
peräisin monilta jumalattarilta.
Kaksoisvirtojen maassa Mesopota-
miassa Istar oli maan ja taivaan
kuningatar, luonnon, kauneuden ja
mutkattoman rakkauden riidanhalui-
nen jumalatar. Egyptissä Hathor-
jumalatar hallitsi rakkauden, seksin,
äitiyden ja musiikin valtakuntaa,
mutta myös tuhoaminen oli hänen
vallassaan. Niinpä Hathorille omis-
tettuihin juhliin kuului runsas juomi-
nen, jotta saatiin tuhoisa jumalatar
iloiseksi ja suopeaksi. Rooman val-
takunnassa Afroditea palvottiin
Venuksena.

Kaiken tämän jumalaisen kaune-
uden, vaikutusvallan, rakkauden ja
seksin, hedelmällisyyden ja tuhon
runsaus sai jo näyttelyvieraan pään
pyörälle. Lukuisat viehättävät juma-
lattaria esittävät pikkupatsaat ja asi-
antunteva opastus auttoivat asioita
pysymään koossa. Näyttelyn johto-
aiheena oli antiikin ihmisen pyrkimys

Rautuseura syysretkeili Afroditen valta-
kuntaan ja Amurin työläiskortteliin

tulla kauniiksi, hyväksytyksi ja rak-
kaudessa onnekkaaksi – tuttua?

Meikkauksen juuret ovat  taika-
menoissa. Jumalien patsaita voidel-
tiin ja komistettiin ja palvontaritu-
aaleihin osallistuvat koristautuivat.
Ajan mittaan kaunistautuminen le-
visi arkeen ja kansan keskuuteen,
Egyptin kuningatar Kleopatra kirjoit-
ti laajalti tunnetun teoksen kaunis-
tautumisesta. Sitä siteerattiin paljon
antiikin kirjallisuudessa ja runoudes-
sa, mutta kirja itse ei ole säilynyt
nykypäiviin.

Näyttelyyn oli koottu patsaita ja
jäljennöksiä maalauksista, joissa
kuvastuivat aikakauden kauneus-
ihanteet.  Kreikkalaisten hiukset oli-
vat pitkät ja vaaleaa tukkaa ihan-
noitiin. Ihon vaaleutta korostettiin
lyijyvalkoisella ja huulet punattiin.
Sekä vapaat naiset että miehet ehos-
tivat kasvojaan.

Hygienia ja terveys olivat tärkei-
tä. Asunnoissa oli kylpyhuoneita ja
kaupungeissa julkisia kylpylöitä.
Ennen urheiluharjoituksia miehet
öljysivät alastoman kehonsa ja
sirottelivatpa iholle hiekkaakin. Har-
joitusten jälkeen iholta kaavittiin öljy
ja hiekka pois metallikaapimella.
Öljypullo ja kaavin olivat urheilijan
varusteet. Mielikuva antiikin vaat-
teista on kauniisti laskeutuva, mut-
ta kyllä silloinkin vartalon etuja ko-
rostettiin ja vikoja korjattiin toppauk-
silla yms.

Mesopotamiassa miehet antoivat
tukkansa ja partansa kasvaa, kos-
ka vain orjat ja surevat leikkasivat
tai repivät hiuksensa. Sen sijaan
Egyptissä, jossa suosittiin hygieni-
aa ja kylpemistä, hiukset leikattiin
lyhyiksi ja tilalle rakennettiin taidok-
kaita peruukkeja. Egyptiläisten vai-
kuttavia silmämeikkejä on nähtävis-
sä jo pyramidiajan maalauksissa.

Hyvät hajusteet, öljyt ja voiteet

olivat kalliita. Näyttelyssä oli esillä
useita kivestä, vuokristallista, jalo-
metalleista ja lasista valmistettuja
tuoksuöljypulloja ja astioita, jotka
olivat kuin pieniä, arvokkaita taide-
teoksia. Nykyään mitä arkisin lasi
oli antiikin aikana harvinaista. Esi-
merkiksi näyttelyn peilit olivat ta-
saisiksi ja kirkkaan heijastaviksi hiot-
tuja pronssipeilejä, nyt jo ajan tum-
maksi patinoimia.

Roomalaisten kuvanveisto on rea-
listista, keisarienkaan patsaita ei
ihannoitu, vaan ne saattavat olla hu-
vittavan ilmeikkäitä. Naisten muoto-
kuvissa esitetään taidokkaita kam-
pauksia, jotka vaihtuivat muodin ja
keisarinnan kampauksen mukaan.
Kampaus saattoi viestiä politiikkaa-
kin, kuten kuningatar Livian yksin-
kertainen, pröystäilemätön hiustyyli.

Näyttelyn erotiikkaosastoon eh-
dimme tutustua vain pintapuolisesti.
Avioliitto oli Kaksoisvirtojen maas-
sa ja Egyptissä taloudellinen sopi-
mus. Antiikin Kreikasta on peräisin
rakkausliitto ja siellä vietettiin ro-
manttisia häitä. Tälle perustalle
meidänkin avioliittomme yleensä
solmitaan. Antiikin kodin parhaalla
paikalla oli usein eroottinen pie-
noisveistos, jonka toivottiin ja odo-
tettiin parantavan asujien rakkautta
ja hedelmällisyyttä. Muutama tällai-
nen veistos myös nähtiin.

Näyttelykierroksen jälkeen ren-
touduimme museoravintola Valssis-
sa. Tarjolla oli paistettuja muikkuja
ja kala-allergisille liharuoka. Tauon
jälkeen siirryttiin kaksi kilometriä
länteen päin Amurin työläismuseo-
kortteliin.

Teollisuuskaupungin suuret teks-
tiilitehtaat tarvitsivat paljon työvä-
keä ja asuntopula oli 1800-luvun
puolivälissä huutava. Niinpä Tam-
pereen kaupunki kaavoitti kokonai-
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sen uuden työläiskaupunginosan.
Tontteja oli 116, joista ensimmäiset
myytiin huutokaupalla vuonna1869.
Amurinmaa sai nimensä Amur-joen
siirtokunnasta Itä-Siperiassa, jonne
ensimmäiset suomalaiset lähtivät
1860-luvulla. Yhtä loitolla on tämä
uusi kaupunginosa, tuumivat tampe-
relaiset. Suurimmillaan Amurin asu-
kasluku oli 1900-luvun alussa, noin
kaksituhatta ihmistä.

Oppaamme kertoi, että tuli ei kos-
kaan tuhonnut Amuria, mutta kau-
punginvaltuusto tuhosi sen vuoden
1965 kaavoituksella. Vanhat puuta-
lot purettiin ja tilalle rakennettiin
etupäässä kerrostaloasuntoja. Yksi
kortteli jätettiin vanhan asumis-
muodon muistoksi ja museoksi, jo-
hon nyt tutustuimme.

Talot ovat korttelin reunoilla ja
keskelle jää umpipiha, jonne on yksi
sisäänkäynti. Asunnot ja verstaat on
sisustettu siten, että ensin esitellään
vanhimmat yhteiskeittiöasunnot
vuodelta 1882 ja lopuksi uudemmat
ja kauppa. Amurille ominaiset yh-
den huoneen yhteiskeittiöasunnot
olivat keittiöön kahta puolta, kaksi
kummallakin sivulla. Perhe lapsi-
neen asui ”yksiössä”, usein vielä
kortteerilainen vuokralla. Naapurit
näkivät toistensa huushollit, kun ti-
lan vuoksi ovet olivat auki. Pöyheät

vuoteet olivat hyvinvoinnin merkke-
jä ja oppaamme mukaan petiin saa-
tettiin päivän ajaksi panna halkoja,
jotta se näyttäisi paksummalta.

Kierroksen aikana oli helppo ha-
vaita, miten elintaso vähitellen pa-
rani, hankittiin enemmän ja parem-
pia huonekaluja, vetoiset seinät
verhottiin ensin sanomalehdillä ja
myöhemmin tapetilla. Keinutuoli oli
ylellisyyttä, siinä ei tehty työtä, vaan
keinuteltiin. Parempituloinen työ-
mies, esimerkiksi konepajan seppä,
saattoi hankkia asunnoksi kaksi huo-
netta ja antaa toisen vuokralle.

Amurin asukkaiden valtaosa oli
vuokralaisia ja toimeentulo oli niuk-
kaa. Yksi asunto oli Väinö Linnan
ohjeen mukaan sisustettu hänen
lapsuudenkotinsa mukaisesti: yksin-
kertaiset, karut huonekalut oikeilla
paikoillaan. Nuoren työmiehen pien-
tä kamaria kuvaa Linna romaanis-
saan Päämäärä: ”Valten huone oli
niin alaston, että sen kolkkous suo-
rastaan tunkeutui ihmiseen”.

Amurissa asui hyvin monenlaista
väkeä, talonomistajia, myymälän-
hoitajia, käsityöläisiä ja tehtaalaisia.
Oppaamme mukaan yhteishenki oli
kuitenkin yleensä hyvä. Tämä ilmeni
sisällissodan aikana keväällä 1918,
kun Tampere oli ankarien ristiriito-
jen, taistelun ja väkivallan maata.

Omaa porukkaa oli myös amuri-
lainen. Ensin suojeltiin yhtä väriä ja
sitten toista – miten ja missä mää-
rin? Vastaus ei kuulunut museo-
kierrokseen.

Runsaan portaiden kiipeilyn
palkkiona näimme tamperelaisen
yhteissaunan, monireikäisen yhteis-
huussin, riäväleipomon 1930-luvul-
ta, kauppiaan salin hienoin tapetein
ja korkkimatoin ja lopuksi ruoka-
tavarakaupan. Kaupan jauho-, so-
keri-, kahvi- ynnä muut pakkaukset
saivat rautuseuralaiset ilahtuneina
huudahtelemaan ”ihan tuttu paketti
– tätä näkkäriä syötiin – mulla on
tuollainen Fazerin neekeripeltipurkki
nappipurkkina – tosta kahvista sai
autokortteja”.

Paljon nähtiin, kuultiin ja opittiin-
kin. Ensivaikutelmaksi keskustelta-
essa jäi, että retkeläiset olivat tyy-
tyväisiä. Kiitos osanottajille ja jär-
jestäjille, etenkin Rautuseuran sih-
teeri Kaarinalle!

PS. Amurin työläismuseo on tal-
vella suljettuna. Kahvila ja lounas-
ravintola Amurin helmi samassa
korttelissa on avoinna vuoden ym-
päri.

Hannu Salo

Retkeläisiä Amurin työläismuseon pihalla. Kuva: Heikki Malkamäki.
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Tämän vuoden heinäkuun 11.-13.
päivinä toteutui pitkään toiveissa
ollut Junnin suvun serkkujen yhtei-
nen matka Orjansaareen, isovan-
hempiemme Edward ja Maria
Junnin kotitalon paikalle.

Matkalla oli 22 osallistujaa: Ed-
wardin ja Marian  lastenlapsia  ja
heidän puolisoitaan, miniä sekä
lastenlastenlapsia. Kaukaisimmat
matkalaiset tulivat Kanadasta.
Setämme Pentti Junnin tytär Eija
Leinonen oli ensimmäistä kertaa
käymässä Raudussa puolisonsa
Jarin ja poikansa Kain kanssa.
Heidän mukanaan matkalle osallis-
tuivat myös Pentin nuorimman tyt-
tären Anja Erwinin pojat Alex ja
Ben. Matkamme vanhimman osal-
listujan roolissa oli nyt Kirsti-
tätimme vanhin lapsi Olavi Romo.
Hänkin oli ensimmäistä kertaa käy-
mässä Raudussa.

Isovanhempiemme Edwardin ja
Marian kotitalon paikalla käytiin
ensimmäisen kerran Karjalan
luovutuksen jälkeen kesäkuussa
1989, kun isämme Oiva Junni kävi
siellä ”yksityisellä omatoimimat-
kalla” Pirkon puolison Karin kans-
sa. Kotitalosta löytyi pensaikon se-
asta talon nurkkakiviä ja kammarin
ikkunan alla kasvanut Maria-mum-
mon ruusupensas sekä pihalla kas-
vanut sireenipensas.

 Kari muistelee heidän yhteistä
Orjansaaressa käyntiään näin:

”Kyllä nämä tiet oli paremmassa
kunnossa vuonna nelkytneljä kun
mie täällä viimeksi olin”, sanoi
appiukkoni Oiva. Istuimme Ladan
kyydissä ensimmäisellä Orjan-
saaren matkalla.Vuosi oli 1989 ja
Neuvostoliiton liitokset natisivat jo
sen verran, että omatoimimatkoja
uskalsi ja pystyi tekemään.

”Da da” myönteli Sergei ja kier-
teli pahimpia kuoppia, kun sivuteitä
pitkin matkasimme kohti tien-
risteystä. ”Naleva”, sanoi Oiva ja
kuski käänsi auton vasemmalle

Orjansaarenojalla vierailtu 25 vuotta
Orjansaaren suuntaan. Ajelimme
eteenpäin ja kohta olimme pelto-
aukean reunassa. Pellolla  oli kaivo
vielä entisellä paikallaan ja siitä oli
hyvä ottaa suunta kohti Orjan-
saarenojaa. Kävelimme hiljakseen
eteenpäin. Ilma oli lämmin ja aurin-
ko paistoi niin kuin se vain voi Kar-
jalassa paistaa. Tulimme ojan luok-
se. ”Siinä se on, kotipaikka. En
vuonna -44 uskonut,  että tätä enää
näen. 45 vuotta meni, mutta nyt ol-
laan täällä”.

Siihen ei minulla ollut mitään lisät-
tävää ja korkkasimme tapahtuman
kunniaksi lämpimät oluet. Hetki oli
ikimuistoinen. Oikeastaan Pirkon
olisi pitänyt olla paikalla, mutta Oiva
sanoi lähtiessä: ”No jos me miehet
mennään nyt ensin”. Tuntui siltä,
että minut oli hyväksytty jo rautulais-
tenkin vävyksi.

Katselimme talon perustaa ja Oiva
kertoi lapsuus- ja nuoruusmuistoja.
Ihmettelimme veden vähyyttä ojas-
sa. ”Kyllä täällä ennen pystyi ui-
maanki, ainaskii lapset”.

Aika kului nopeasti ja sovittuna
aikana Lada ilmestyi pellon reu-
naan. Kävimme vielä Raudun kir-
konkylässä ja ajelimme Anttolan-
myllyn kautta takaisin päin. ”Ei sitä
tiiä, voipi olla että tullaan vielä jos-
kus uuelleen”.

Viralliset kotiseutumatkat Karja-
laan alkoivatkin seuraavana vuon-
na. Vuodesta 1990 lähtien Orjan-
saarenojalla on käyty piknikillä pie-
nemmillä ja isommilla kokoonpa-
noilla.

Nyt piknikillä käynti on siirtynyt
syntyperäisiltä orjansaarelaisilta
meille nuoremmille sukupolville.
Piknikillä on nautittu perinteiseen
tapaan Irja-äitimme tekemää kala-
kukkoa tai kalakukkosia sekä ve-
näläistä shampanjaa. Kun Liisa
Nenonen, Aino-tätimme miniä, on
ollut matkalla mukana, olemme saa-
neet  nauttia piknikillä myös  hänen
keittämäänsä kahvia.

Olavi-serkkumme kertoo en-
simmäisestä Raudun matkastaan
näin:

”Olin myöhäisherännäisenä en-
simmäistä kertaa kotiseutumatkalla
Karjalassa, mutta parempi myö-
hään kuin ei ollenkaan. Muistan
kuulleeni lapsuudessani mummon
muisteluja Karjalasta. Niistä ei ole
jäänyt mieleeni juuri muuta kuin
paikannimi Orjansaari, siinä oli nuo-
relle koulupojalle jotain myyttistä
hehkua. Nyt sain nähdä tämän en-
tisen onnelan ja se tekikin  vaiku-
tuksen. Erityisesti paikalla vietetty,
Karjalaisten laululla aloitettu brunssi
oli matkan kohokohta.

Oiva Junni Orjansaaren pellolla kesäkuussa 1989
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Minulle oli yllätys,  miten koko
vanhasta kartasta katsottu infra-
struktuuri kyläteineen ja talon-
paikkoineen oli täysin kadonnut.
Vaikuttavaa oli myös käynti Tali-
Ihantalan taistelupaikalla. Jälki-
vaikutuksena – jotta en unohtaisi –
tilasin Rautulaisten lehden”.

Eija-serkullemme mahdollisuus
päästä käymään mummon ja papan
kotipaikalla oli liikuttava: ”Aina olen
kuullut, kuinka kaunis Karjala on,
mutta se oli vielä kauniimpi.  Erityi-
sesti meidän perhe ja me karjalai-
set olemme menettäneet kauniin
kotiseudun, mutta myös koko Suo-
mi tärkeän osan. Oli todella muka-
vaa olla reissussa sukulaisten kans-
sa ja jakaa kokemus heidän kans-
saan”.

Näin Eija kuvasi tunnelmiaan ko-
timatkalla  Suomeen, ja hänen mie-
hensä Jarin päällimmäisinä ajatuk-
sina olivat yhdessäolo porukalla
Orjansaaressa ja henki siinä hetkes-
sä.

Kysyimme myös Pentin lastenlas-
ten Kain, Alexin ja Benin ajatuksia

Junnin paikalla 25 vuotta myöhemmin.

ja tunnelmia tästä matkasta. Kai
kertoo niistä näin: ”Oli hienoa näh-
dä paikka ja maa, josta sukuni on
lähtöisin.  Erityisesti kaunis maaseu-
tu, josta olen kuullut papaltani ja joka
on inspiroinut häntä laulujen kirjoit-
tamiseen sieltä. Olen iloinen, että
minulla oli mahdollisuus matkustaa
Karjalaan ja Orjansaareen niin mo-
nen sukulaiseni kanssa. Mutta toi-
von, että pappa  tai hänen sisaruk-
sensa olisivat voineet olla muka-
namme”.

Alexin tunnelmat olivat tällaiset:
”Matkan paras kohta oli Orjan-
saaressa, kun jokainen etsi talon
nurkkakiviä ja kun kävelimme Or-
jansaarenojan kahluupaikassa. Oli
myös hienoa nähdä, missä pap-
pamme ja hänen perheensä asuivat
1930-luvulla. Odotan, että pääsen
käymään siellä tulevaisuudessa”.

Myös Benin  ajatukset liittyivät
Orjansaarenojaan: ”Minulle matkan
paras kohta oli Orjansaaressa, kun
menimme Orjansaarenojan kahluu-
paikalle. Kävelimme purossa, mis-
sä pappani on pessyt jalkojaan tai

pyykkiä. Yksi sukulaiseni  kertoi
minulle, että Orjansaarenoja oli ol-
lut paljon korkeampi, ja että pappani
ja hänen perheensä pystyivät ui-
maan siinä. Kun me olimme nyt siel-
lä, vesi peitti vain jalkamme. Oli hie-
noa olla samassa purossa, missä
pappani on ollut 1930-luvulla”.

Raudun matka ei ole mikään mat-
ka, jos se ei ole Paksun Markun
matka. Lämpimät kiitoksemme
Markulle matkan järjestelyistä ja
matkan vetäjänä toimimisesta.

Toivomme kovasti pääsevämme
uudelleen tällaiselle suvun yhteisel-
le matkalle Orjansaareen!

Kaikkien matkalaisten puolesta

Ride ja Piketsu
Riitta Korpiluoma
ja Pirkko Pätynen

”Oli hienoa olla
samassa purossa,

missä pappani
on ollut 1930-luvulla”
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Suomalainen vanha sananlasku sa-
noo, että ei nimi miestä pahenna, jos
mies ei nimeä. Muuan Vladimir
Putin on pahentanut oman nimen-
sä lisäksi koko valtakunnan nimen
ja kansalaistensa elämän. Valtakun-
nan nimeksi on otettu vanha Venä-
jä -nimi.

Keskenään samaa neuvostoa joh-
taneet Stalin ja Lenin hylkäsivät
Venäjän valtakunnan nimenä jo en-
nen Pietarista Moskovaan pakene-
mistaan.

Vallastaan luopuneelle keisarille ja
Suomen suuriruhtinaalle, Nikolai
II:lle, tuo valtakunnan nimi Venäjä
kelpasi valtansa väliaikaiselle Venä-
jän hallitukselle siirtämiseen saak-
ka.

Me itsenäisessä Suomessa elä-
neet voimme lopettaa Neuvostolii-
ton ihannoinnin sekä valheellisten
tietojen levittämisen Suomen itsenäi-
syyden saavuttamisesta. Suomi saa-
vutti valtiollisen itsenäisyytensä
omalla esimerkiksi kelpaavalla kan-
sansa toiminnalla. Itsenäisyyttä ei
pyydetty eikä annettu.

Venäjän väliaikainen hallitus, jolle
itsevaltiaana toiminut Nikolai II an-
toi laillisesti valtansa, edesauttoi suo-
malaisia oman valtionsa perustami-
sessa. Ilman lainoppinutta suoma-
laista Ukko Pekkaa (P. E. Svin-
huvudia) Suomen itsenäistyminen
irti Venäjästä olisi jäänyt pelkäksi
haaveeksi. Venäjän  väliaikainen
hallitus järjesti Ukko Pekan kuljet-
tamisen pois Siperiasta havuin
koristellussa juhlajunassa Viipuriin.

Tästä alkoi uppiniskaisen Ukko
Pekan johdolla pikainen kehitys-
kulku, jonka seurauksena me nyt-
kin vuosittain juhlimme Suomen it-
senäisyyttä Ukko Pekan itsenäi-
syysjulistuksen päivänä.

Tätä Suomen itsenäisyyttä ei pys-
tynyt muuksi muuttamaan reilu kuu-
kausi itsenäisyysjulistuksesta sosi-
alidemokraattien kapinasotaan mää-

Raudun raudasta saa rautaiset hermot
räämät punakaartitkaan, vaikka ka-
pinaan Suomessa osallistuivat tuki-
toimillaan hirmuhallitsijoiksi ryhty-
neet Lenin, Stalin ja muut neuvos-
tokomissaarit.

Suomen nykyinen presidentti toi
julki mielipiteensä kasakkavertauk-
sessaan, mihin hällä väliä tyylin toi-
met johtavat. Löyhästi Suomea hal-
linneiden mielessä pysynyt Rautu ja
Karjala koko sotimisten jälkeen,
kuinka ryssän kasakka otti alueet
Jäämerta myöten irti Suomesta.

Ukko Pekalla oli rautaiset hermot,
jotka oli varmaan taottu Raudun
raudasta. Mäntsälän kapinan kukis-
tamiseenkin riitti yksi raudanluja
radiossa pidetty puhe. Kunnioitus
silloin presidenttinä toiminutta Ukko
Pekkaa kohtaan sai Mäntsälään tul-
leet, sosialidemokraatteja jahdan-
neet kapinalliset lähtemään oitis
koteihinsa.

Kun suomalaiset lahtarit ja punikit
katsoivat toisiaan pyssynpiippuja
pitkin tappamistarkoituksessa, silloin
elettiin kevättalvea vuonna 1918.
Jäiden haurastuessa huhtikuussa
tulivat Saksan laivaston asevoimat
Ahvenanmaalta ratkaisemaan suo-
malaisten toverien ja kaverien kes-
kinäisen vihanpidon Ukko Pekan
toivomuksesta.

Sota alkaa aina, kun
leivänpaisto loppuu
Moni suomalainen oli vastoin tah-
toaan pakotettu taistelemaan toista
suomalaista vastaan. Eräs näistä
vastentahtoisista oli Uudestakau-
pungista kotoisin ollut vastavalmis-
tunut lääkäri, joka nimitti tätä mo-
nella nimellä tunnettua sotaa silmä
silmästä -sodaksi.

Myöhemmin silmälääketiedettä
opiskellut lääkäri joutui vasten tah-
toaan punaisten puolelle Kouvolaan.
Punaisen Ristin lääkärinä hän toimi
Kouvolan ja Mäntyharjun välillä käy-
dyissä taisteluissa. Kuluvana syk-

synä tämän edesmenneen lääkärin,
tohtori Mauno Vannaksen perus-
tama säätiö on rahoittamassa miljoo-
nillaan urakkaa Uudenkaupungin
merenlahden kaunistamiseksi. Val-
tionyhtiö Destia sai tehtäväkseen
tämän rakennusurakan.

Krimin sodan aikana poroksi
palanut Uusikaupunki on saanut
kokea monet muodonmuutokset
senkin jälkeen, kun täällä asuneet
punikit lähtivät lahtareita pakoon
kohti aiempaa pääkaupunkiaan Pie-
taria. He tulivat kuitenkin saksalais-
ten joukkojen pidättämiksi Lahden
kaupungin luona. Voimme vain jos-
sitella, mitä olisi tapahtunut heille ja
heidän lapsilleen Pietarissa.

Pietarista ja Venäjältä on nyt hä-
vitetty suomalaiset kansanvihollisina
sukupuuttoon. Luulen, että sodan
jalkoihin jääneet lapset eivät olleet
minkään kansan vihollisia silloin, ei-
vätkä nykyisetkään lapset ympäri
maapalloa riehuvissa sodissa. Mie-
lestäni lapselle tulee antaa rauha
leikkiä ja viettää lapsille tarkoitettu-
ja iloisia juhlia niin jouluna kuin Mu-
hammedin syntymäpäivänä van-
hempien aatteen mukaisesti, vaik-
ka taivaalta sataisi pommeja ja las-
ten ruumiita, kuten Ukrainassa ta-
pahtui. Lapset eivät ole sotasyylli-
siä.

Karjalaiset on
jätetty heitteille
Karjalaisten täydellinen unohtami-
nen poliitikkojen toimissa on tämän
päivän trendi. Lastenlastemme tu-
levaisuus on Suomessa vaaleilla
valittujen surkean työskentelyn seu-
rauksena säälittävän ankea. Viimei-
set Suomen hallitukset ovat ottaneet
vaalipuheissaan ykkösaiheeksi työ-
paikkojen määrän yksityisissä yri-
tyksissä peitellen näin hallituksen
toimettomuuden aiheuttamaa kurjis-
tumista ja äänestäjien heitteillejättöä
toimeentulonsa hankinnassa.
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EU:n säännösten myötä miltei
kaikki Suomessa avoimet työpaikat
tulevat täytettyä harmaalla työvoi-
malla, orjatyövoimalla EU:n alueel-
ta tai Thaimaasta saakka tulevilla
työorjilla, joiden Suomeen tulon var-
mistaa ulkoministeri Erkki Tuomi-
ojan hyväksymät kymmenet tuhan-
net maahantuloviisumit. Nykyisten
lakien vallitessa on täysin turhaa
puhua Suomessa olevien työpaikko-
jen olevan suomalaisten työpaikko-
ja.

Tämä sama meininki jatkuu tule-
van huhtikuun 19. päivän eduskun-
tavaalien jälkeenkin. Ehdokkaiksi
ovat ryhtyneet valtion rahakirstun
päällä Roope Ankan tavoin istuneen
Jutta Urpilaisen tapaiset liike-
talousnerot. Joukosta erottautuu
vain hyvin kansainväliseen raha-
talouteen perehtynyt, akateemisen
tiedon omaksunut Li Andersson.
Timo Soini petti minulle Uudenkau-
pungin torin reunalla antamansa lu-
pauksen selkeyttää jokamiehen-
oikeudet ottamalla ne laillisiksi oi-
keuksiksi lainsäädäntöön.

Kuva on 1900-luvun alussa tehdystä tutkimuspaperista “Pie-
tarin maitokauppaolot”.  Yli sata vuotta sitten Pietarin ka-
duilla kaupattiin maitoa hygieenisesti tarkkojen säännös-
ten mukaisista hevoskärryistä ja maitopulloja kauppaava
piti olla puettuna valkoiseen esiliinaan. Raudun maito ja
maitotuotteet vietiin hevoskuljetuksena Pietariin.

Suomessa ministeriksi päässeet
pyrkivät vain rahakkaampiin tehtä-
viin. Esko Aho ryhtyi Suomen
vihollisvaltion agentiksi edistämään
suomalaisten maaomaisuuden ja
elinympäristön kauppaamista ruplat
kourassa tuleville venäjänmaalaisille.

Paavo Lipposen ruplavetoisen
lobbaustoiminnan seurauksena
Karjalankannas myllättiin kansain-
välisten lakien vastaisesti miehittäjä-
valtion toimesta, sinne rakennettiin
kaasuputkia, öljysatamia, kerrosta-
loja yms.

Vanhan Raudun sikolätit ovat nyt
miehitysvallan asuttamina, joten
emme vielä pääse tänä jouluna naut-
timaan Raudun rotusikojen kinkuis-
ta. Täytynee ostaa kakkosluokan
kinkkuna suomalaisesta sianlihasta
valmistettu persukinkku.

Rauhallista joulua
kaikille suomalaisjuurisille.

Ahti Hänninen

Tilaa oma
RAUTULAISTEN

LEHTI!
Hinta vain 27

euroa / vuosikerta

Oma pitäjälehti
on myös hyvä

lahjavinkki
sukulaisille
ja ystäville!
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Karjalan Liiton naistoimikunta on
valinnut vuoden karjalaisen ruoan ja
leivonnaisen tallentaakseen karja-
laista ruokaperinnettä. Karjalainen
ruokakulttuuri on rikas. Vuoden
2015 ruoka on kaalikääryleet ja
leivonnainen on viipurinrinkeli.

Kaalikääryleissä on käytetty
rikottuja ohraryynejä, kuten ennen
Karjalassa.

 – Voi toki käyttää kokonaisiakin
tai uudempaa tulokasta, riisiä, ker-
too naistoimikunnan puheenjohtaja
Aira Viitaniemi.

– Täyte voi olla kokonaan kasvis-
ta tai sieniä.

– Viipurinrinkelissä mausteita on
sen seitsemää sorttia, kuten ennen-
kin. Malliltaan rinkelin pitää olla
pullukka ja keskikierteet täyteläiset,
korostaa Aira Viitaniemi. 

Sekä kaalikääryleet että viipurin-
rinkeli kestävät myös pakastuksen.

Kaalikääryleet
n. 26-27 kpl
n. 2300 g kaalia,
litteä keräkaali muodoltaan
vettä
suolaa

Täyte:
2½ dl rikottuja ohraryynejä
6 dl vettä
1 kasvisliemikuutio
1 sipuli kuutioina
1 rkl voita (öljyä)
2 kananmunaa
600 g jauhelihaa
4 dl silputtua kaalin sisustaa
2 dl ruokakermaa
¾ dl korppujauhoja
suolaa
pippuria
siirappia

Vuokaan: Kaalikääryleiden päälle
kasvislientä ja siirappia.

Vuoden ruoka ja leivonnainen 2015:
Kaalikääryleet ja viipurinrinkeli

Keitä kaali ja irrota lehdet, poista
kova kantaosa. Valmista täyte. Kei-
tä ohrasuurimot kasvisliemessä ja
valuta. Kuullota sipulikuutiot vois-
sa. Sekoita täyteaineet keskenään
ja pilko kaalin keskiosan pienet leh-
det ja yhdistä täyteainekset keske-
nään. Täytä kaalinlehdet ja kääri
kääryleiksi. Voitele uunipannu ja
lado kääryleet vierekkäin pannulle,
mutta ei aivan tiukkaan. Kaada
siirappi ja kasvisliemi päälle ja pais-
ta uunissa 175 asteessa. Kun kää-
ryleet ovat ruskeita, vähennä läm-
pö 150 asteeseen, paista vielä 1 tun-
ti.

Tarjotaan ruskean kastikkeen tai
vanhanajan porkkanamuhennoksen
kanssa. Lisäksi perunoita, puoluk-
kaa ja suolakurkkua.

Viipurinrinkeli seitsemällä
mausteella
2 munaa
1½ dl sokeria
5 dl maitoa
50 g hiivaa

1 tl suolaa
2 tl kardemummaa
1 tl muskottia
½ tl meiramia
½ tl minttua
½ tl neilikkaa
½ tl kuminaa
sahramia
150 g voita
vehnäjauhoja    

Lisää munat ja sokeri vatkattuina
taikinapohjaan, jossa on mausteet.
Alusta taikina pullataikinan tapaan
pehmeäksi. Taikinan noustua leivo
rinkelit ja anna jälleen nousta vajaa
tunti liinan alla. Voitele rinkelit mu-
nalla ja paista 220 asteessa.

Toinen vanha tapa on voidella
rinkelit vedellä ennen uuniin laittoa
ja heti uunista pois otettaessa. Ve-
dellä voidellun rinkelin pinta on
mattapintainen.

Viipurinrinkelin ohje on Jaakko
Kolmosen Karjalan parhaat lei-
vonnaiset -kirjasta.

Ohjeet ja kuva:
www.karjalanliitto.fi
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Karjalan Liiton Vuoden karjalainen
kirja on Karjalan luterilaiset seura-
kunnat evakossa – Viipurin-Mikke-
lin hiippakunta, sota ja siirtoseura-
kunnat 1939-1949.

Teologian tohtori Jaakko
Ripatin kirjassa on uutta tutkittua
tietoa evakkoon lähteneistä seura-
kunnista, niiden vaiheista ja muun
muassa siitä, miten Karjalan Liitto
on ollut eri vaiheissa mukana. Li-
säksi karjalaisseurakuntien kohtalo
on kiinnostavaa luettavaa kenelle
tahansa.

Kirjassa selvitetään, miten kirkko
suoriutui evakkoon lähteneiden seu-
rakuntien hoitamisesta ja miten
siirtoseurakuntia varten muodoste-
tun Viipurin-Mikkelin hiippakunnan
piispat ja papit huolehtivat seura-
kunnista evakossa ja sodan tuhoa-
missa Karjalan seurakunnissa jat-
kosodan aikana.

Kirjassa kerrotaan seurakuntien
evakkoon lähdöstä, paluusta Karja-
laan, sodassa tuhottujen kirkkojen,
seurakuntatalojen ja pappiloiden

Karjalan Liiton Vuoden karjalainen kirja kertoo
Karjalan luterilaisista seurakunnista
evakossa

kunnostamisesta, seurakuntien siir-
tymäajasta ja seurakuntien lakkaut-
tamisesta.

Liitteissä on muun muassa suku-
tutkijoita kiinnostavaa aineistoa, esi-
merkiksi Viipurin hiippakunnan seu-
rakuntien evakuoituminen ja eva-
kuoitumisalueet talvisodan jälkeen.
Liitteessä on mainittu seurakunnat,
niiden väkiluku vuoden 1939 lopus-
sa, evakuoitumisajankohta, kirkko-
herranviraston sijoituspaikka ja vä-
estön sijoitusalueita.

Liitteissä on myös kirkonarkistojen
tuhot talvisodan aikana Viipurin
hiippakunnassa sekä tietoja seura-
kuntien paluusta kotiseudulle ke-
väällä 1942, tietoja seurakuntien
evakuoitumisesta vuonna 1944 sekä
seurakuntien väkiluku vuonna 1948
ja 1949.

Vuoden karjalaisen kirjan valitsi-
vat Karjalan Liiton puheenjohtaja
Marjo Matikainen-Kallström
sekä varapuheenjohtajat Maija-Lii-
sa Lindqvist ja Eevaliisa Kurki.

Lisää kirjakiitoksia
Karjalan Liiton Vuoden karjalainen
pitäjäkirja on Pirkko Kanervon
”Jäi vain nimi sankarin. Johannek-
selaiset toisessa maailmansodassa”.
Pirkko Kanervo ja Johannes-Seura
ry, 2014.

Kannakselaisesta Johanneksen
pitäjästä kertova historiateos on
painavaa luettavaa niin sisällöltään
kuin konkreettisesti. Kirja erottuu
kylä- ja pitäjäkirjojen joukosta yk-
köseksi suunnattoman tietomäärän-
sä ansiosta. Historiantutkija Pirkko
Kanervo on koonnut kansien väliin
Johanneksen pitäjän ja asukkaiden
vaiheet 1939-45 lähes millintarkasti.

Vuoden karjalaisen pitäjäkirjan
valinnan teki Karjalan Liiton kun-
niapuheenjohtaja Markku Lauk-
kanen. Lisäksi kylä- ja pitäjäkirjojen
joukosta kunniamaininnan sai Suur-
Jaakkimalaiset ry:n kirja ”Onnen-
päivät Oppolassa”. Toimituskuntaan
kuuluvat  Tea Itkonen, Jyrki Tiit-
tanen ja Saini Knuuttila.

Sukkien tuotto menee lyhentämättömänä Rautulaisten
pitäjäseuran tilille tulevan toiminnan tukemiseksi.
Voit antaa tilauksen seuraavasti:
sähköpostitse paivi55vaisanen@gmail.com
tai tekstiviestillä 050 524 2280 Päivi Väisänen.
Ilmoita:   - kappalemäärä, koko, oma nimesi ja osoitteesi
Sukkia on tilattu erä, joten toimi ennen kuin loppuvat!

Itselle, perheelle ja joululahjaksi!
RAUTU-URHEILUSUKAT

Hinta 6 euroa / pari + lähetyskulut.
Sukkien koot:37-39,   40-42,   43-45
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Jo hiljenee vuoden askareet
 ja aherrus syksyn työn.

Ota sydämees hetket talviset
ja rauha jouluyön.
- Irma Koskinen-

Rauhaisaa joulun aikaa!
 
Katri Komi
Kansanedustaja Joroisista

Tehtäväni kansanedustajana
päättyy huhtikuussa.
Kiitos hyvästä yhteistyöstä!

Hyvää joulunaikaa
ja vuotta 2015

toivottavat
Rautulaisten pitäjäseura ry.

Rautulaisten lehti
Rauta-säätiö

Rautuseura ry
Karjalan Liitto ry

Karjala-lehti
Karjala-myymälä

Karelia klubi
Aluepalautus ry
Tarton rauha ry

Suvannon
seudun

sukututkimuspiiri
kokoontuu

lauantaina 24.1.2015
klo 14.00-17.00

Helsingissä Karjalatalon
Yläsalissa.

Tapaamisen isäntänä
toimivat vuokselalaiset.

Tervetuloa kaikki
historiasta

kiinnostuneet.

Rastaan sukuseura ry
Sukutapaaminen Pieksämäellä lauantaina

21.2.2015 alkaen klo 12.
Paikka: Hotelli Savonsolmu, Toikantie 9, Pieksämäki

Kaikki sukuun kuuluvat ovat tervetulleita,
ei velvoita sukuseuran jäsenyyttä.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja ohjelmasta,
Seija Räty, puh. 040 577 2728 tai seija.raty@pp.inet.fi.

Sitova ilmoittautuminen 15.2.2015 mennessä.

Mahdollisuus majoittumiseen,
varaus suoraan hotelliin, puh. (015) 22 350.

Rastaan sukuseura ry
Hallitus

Tervetuloa Pieksämäelle!
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Eino Aavasaari täyttää 85 vuotta 2. tammikuuta
Turussa. Hän on syntynyt Raudun Vehmaisten ky-
lässä, seitsemän lapsisen perheen vanhimpana lap-
sena.

Muuttanut Raudusta siirtolaisena Pieksämäen
Maavedelle 1939. Kävi Mikkelissä sotaväen ja
1951 siirtyi laivaston aliupseeriksi Turkuun jää-
den sieltä eläkkeelle 1976. Hän sai merimies-
kasteen Suomen Joutsenella 1951.

Hänelle myönnettiin 1972 Suomen valkoisen-
ruusun ritarikunnan 1-luokan mitali kultaristein,
1975 Toimiupseeriliiton tunnustuksena pronssinen
ansiomerkki ansiokkaasta toiminnasta ammatti-
kuntansa hyväksi sekä 1999 Maanpuolustusmitali
maanpuolustuksellisiin tehtäviin osallistumisesta.

Puolustusvoimista eläkkeelle siirtymisen jälkeen
hän on toiminut johdollisissa tehtävissä elintarvike-
alalla.

Elämänsä aikana hän on toiminut nuorisotyössä
urheilun parissa mm. suunnistusjaoston puheen-
johtajana sekä nuorisojaoston puheenjohtajana
ja ollut useilla leireillä vetäjänä sekä talouspääl-
likkönä. Einon lempiharrastuksia ovat olleet ka-
lastus, sienestys ja marjastus.

Isää, pappaa ja isopappaa onnittelevat 3 lasta,
7 lastenlasta ja 9 lastenlastenlasta.

Seinäkalenteri noudattaa edellisen vuoden tyyliä eli
sisältää taas historiallisia rautulaisia kuvia. Kalen-
teri on A4-kokoinen ja siinä on kuvan lisäksi yksi
kuukausi kullakin sivulla.
 
Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry hintaan 
12 euroa sisältäen lähetyskulut.
 
Tilaukset:
Raili Ilvonen puh. 044 317 1244
rilvonen@gmail.com
 
Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalenteria
on tarjolla ja sitä myy pj. Raili Lameranta
puh. 050 364 4213.

Rautulaisten
seinäkalenteri 2015:

Tilaa vaikka
joululahjaksi!

Hyvää Joulua
Laila Hirvikankaalle ja

muillekin lehden lukijoille!
Toivottavat Taavi Sipposen tytöt,

vas. Marja, Sisko, Arja, Eeva ja Kirsti.
Kuva otettu 26.10.1996
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Arja Rantanen väitteli tohtoriksi

Isäni juuret ovat Raudussa ja Sakkolassa. Isoisä-
ni Abraham Nuora syntyi 1911 Sakkolassa ja iso-
äiti Tyyne Paukku Raudussa 1905. Heidän vanhin
poikansa Reijo Nuora (s. 1932) on isäni. Äitini
Meeri (o.s. Pehkonen, s. 1933) on puolestaan Jo-
roisten tyttöjä. Isäni ja äiti asuvat edelleenkin isä-
ni rakentamaa kotitaloa Maavedellä.

Aloitin kouluni Maaveden kansakoulussa Jorois-
ten kunnassa. Neljännen luokan keväällä tuli kii-
re ilmoittautua Pieksämäen lyseoon. Vaikka aina
olen ollut isän tyttö, lähdimme pyrkimään kouluun
äitini kanssa. Äiti hätäili koulun käytävällä miten
kävisi, jos en pääsisi lyseoon, sillä se oli ainut kou-
lu, jonne halusin. Pääsykokeet, joihin kyläkou-
lussamme ei erikseen valmennettu, selvitettiin ja
lättähattukyytiä Maaveden asemalta Pieksämäelle
kesti aina vuoteen 1978, jolloin pääsin ylioppilaak-
si. Isäni työskenteli Pieksämäellä VR:n konepajal-
la ja joskus kävelin sinne odottamaan isän työ-
päivän päättymistä ja yhteistä kotimatkaa. Isän
evässalkussa oli aina säästetty kahvia ja leipää
minulle. Kotona taas odotti äidin tekemä lämmin
iltaruoka ja läksyjen teko.

Lukion jälkeen seurasivat oppivuodet Ruotsissa
erinäisissä töissä. Elämänkokemusta karttui ja
kouluruotsi alkoi soljumaan niin, että vuonna 1980
hain opiskelemaan Turkuun Åbo Akademiin histo-
riaa. Valmistuin 1980-luvun lopulla maisteriksi.
Opiskeluaikana kirjoitin myös juttuja Rautulaisten
lehteen. Jatko-opinnot alkoivat vuosituhannen
vaihteessa ja vuonna 2007 valmistuin filosofian li-
sensiaatiksi ja tänä syksynä koitti suuri hetki:
puolustin väitöskirjaani kolme ja puolituntiseksi
venyneessä väitöstilaisuudessa kuin terrieri! Jat-
ko-opintojen ohella olen työskennellyt vuodesta
2000 Vaasan maakunta-arkiston johtajana. Ajan-
käyttö työn, jatko-opintojen, perheen ja harras-
tusten välillä on ollut päivittäistä tasapainoilua ja
jatkunee edelleen, sillä tutkimusaiheestani riittää
vielä paljon ammennettavaa.

Olen suuren kiitoksen velkaa isälleni ja äidilleni,
jotka kaikista uhrauksista huolimatta ovat
vankkumattomasti tukeneet minua opintielläni ja
elämässäni. Sisukas ja peräänantamaton luonteeni
on ollut oiva synnyinlahja, vaikka matkan varrel-
la on voinut välillä epäillä itsekin onko tavoitteet
asetettu liian korkealle ja riittävätkö voimat. Enää
ei ole epäilystä siitä, että sitkeys lopulta palkitsee
ruhtinaallisesti puurtajaa.

Tuntui aikoinaan hyvältä, kun ylioppilaskuvani
oli isovanhempien lipaston päällä: olin suvun en-

Filosofian lisensiaatti, Vaasan maakunta-arkis-
ton johtaja Arja Rantanen väitteli 17.10.2014 toh-
toriksi Åbo Akademissa. Pohjoismaisen histori-
an alaan kuuluva väitöskirja käsitteli Pohjan-
maalla 1700- ja 1800-luvulla toimineita pitäjän-
kirjureita. Väitöstilaisuuden lopussa väittelijän
jännitys tiivistyi silminnähden vastaväittäjän
loppupuheenvuoron aikana.

simmäinen ylioppilas. Nyt isäni on voinut todis-
taa nuorimman tyttärensä valmistumista tohtoriksi.
Isäni nyyhkytti ilosta väitöstilaisuuden jälkeen
ja väitti, etteivät hän ja äiti ole koskaan minua
voineet auttaa. Itse olen läksyni tehnyt ja kirjani
lukenut, mutta vanhempien tuki, kotikasvatus ja
turvallisuus ovat luoneet vankan perustan elä-
mälle. Isäni koulunkäynti evakkotaipaleella oli
repaleista ja hän joutui myös itse ahertamaan
ammatillisen koulutuksensa eteen. Minä olen
saanut nauttia suomalaisesta koulutusjärjes-
telmästä, joka tarjoaa jokaiselle, lähtökohdista
riippumatta, mahdollisuuden kouluttautua.

Kuluneen kesän ja syksyn aikana isäni lempi-
harrastukset ovat olleet minullekin rakkaita:
puupinolla on hakattu halkoja ja isän pyörällä
olen polkenut vattuun ja puolukkaan, äidin kans-
sa kävimme mustikassa myös tänä vuonna. Nyt
on hyvä levätä uuvuttavasta saavutuksesta
takkatulen ääressä kesämarjoja nauttien.

Arja Rantanen
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Vihannissa asuvat entiset rautulaiset Arvo Ikonen,
syntynyt 19.9.1919 Valkjärvellä, asunut Raudussa
Mäkränkylässä ja Ella Pääkkö, syntynyt
Mäkränkylässä 28.10.1939, täyttivät tänä vuon-
na Arvo 95 ja Ella, joka on Arvon kummityttö ja
Armas-veljen tytär 75 vuotta.

Arvo asuu nykyään Vihannin palvelukeskuksessa
suhteellisen hyväkuntoisena.

Kuvassa oikealla Ella ja Kauko Pääkkö, vasem-
malla Arvo Ikosen tytär Anisa Puranen o.s. Iko-
nen.

Sanna Sanelma Väisänen, o.s. Monto, syntynyt
6.10.1924 Raudussa Potkelan kylässä Monnon-
mäellä Arvid ja Ida Monton, o.s. Partanen, van-
himpana lapsena, täytti 90 vuotta Joutsassa.

Syntynyt 13.8.2014 Aada Ella Amalia Iitissä. On-
nelliset vanhemmat Paula Orava ja Jarno Tani.
Paulan isoisä Seemi Orava oli syntynyt Raudun
Aliskan kylässä.

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen
puh. 040 848 2759,

sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi
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Lempi Meskanen o.s. Kalmi vietti 91-vuotis-
syntypäiväänsä 24.11.2014 Joroisten palvelutalo
Mansikkapaikassa läheistensä ja ystäviensä seu-
rassa.

Lempi Meskanen on syntynyt Raudussa Hilma ja
Wilhelm Kalmin kolmanneksi nuorimpana lapsena
kymmenen sisaruksen joukossa. Hän on nykyään
ainut elossa oleva sisarusparven jäsen.

70 vuotta toimistopäällikkö Raili Ilvonen o.s. Pak-
su 17.12.2014, syntyisin Rautu Vehmainen/
Leinikylä.

KIHUJUHLAT
RAUDUSSA

31.7.-2.8.2015
reitit I:

Vark-Jor-M:li-Lpr-Rautu
II:

P:ki-M:li-L:pr-Rautu
III:

Riihimäki-Hyvinkää-H:ki

PIETARI
27.-29.3. 2015

yöp. hot Dostoyesky
   hinta: 255.00 sis.

kulj,maj,viisumi
   lisämaksusta mahd.

Marinski Balett Anna Karenina,
ym. kohteita.

 Markku p. 0405239645
pitajaseura@rautu.fi

MATKOJA
RAUTUUN

2015
 Kotiseuturetki

Rautuun
5.-7.6.-2015

Reitti: Joroinen-P:ki-M:li-
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170-vuotispäivillä

Savon Solmussa vietettiin 8.11.2014 Veikko
Koukosen 90-vuotispäivää ja puolisonsa Leilan 80-
vuotispäivää. Parille juhlapuheen piti pitäjäseu-
ran pj. Markku Paksu, ja oheisen puheen Veikon
tytär Satu Markkanen:

Tämä on meille kaikille suuri ilon päivä, täyttävät-
hän nämä ”kyyhkyläiset”, isä ja Leila, yhteensä
170 vuotta. Se on niin paljon, ettei sitä oikein ym-
märrä. Mutta yhdessä he ovat olleet 18 vuotta, ja
sen jo käsittää, ja sekin on paljon. Pitkän iän sa-
laisuus lienee ilo, innostus ja  ihmisrakkaus.

Kaikki varmaan olette kuulleet isän Karjalassa
viettämästä lapsuudesta 12-lapsisessa perheessä ja
evakkomatkasta 15-vuotiaana. Isän sisaruksista
Maija ja Aimo ovat täällä mukana, poissa  Elvi ja
Mikko. Toiset ovat siirtyneet jo  ajasta ikuisuuteen.

Kiitos isälle ja äidille turvallisesta ja raittiista
lapsuuskodista.  Minä olin isin tyttö – no olenhan
minä sitä tietty vieläkin. Ruokapöydässä työnnyin
aina isin viereen. Saunailtana vilvoiteltiin ulkona,
ja kerran sitten vanhemmat ”höynäytti” meitä Han-
nu-veljen kanssa juoksukilpailuun pihatiellä. Il-
kosillaan pinkaistiin tienhaarassa. Vähän ihmette-
lin, että mikä niin kovasti nauratti, mutta kun ke-
huivat, että miten kovasti juostiin, niin harmitus
unohtui.

Meillä kävi paljon vieraita ja varsinkin kesäai-
kaan sukulaisia, jotka asuivat ympäri Suomea. Se
oli tosi mukavaa.  Isä on muistanut ja huolehtinut
aina lähimmistään ja sisarustensa lapsista mm. ns.
sotalapsista.

Ahkeruuden ja työnteon merkityksen isä on imenyt
jo äidinmaidossa, niin ahkera ja aikaansaapa on
Sofia-mummo ollut. Isä ei ole koskaan murehtinut
menneitä eikä surrut tulevia, vaan on tehnyt työt
iloisella mielellä vihellellen ja laulellen. Ja kun täs-
sä mietin, mitä kaikkea hän on elämänvarrella teh-
nyt, niin se lista on loputon. Varmasti jotain on vie-
lä suunnitteilla ja tekemättä. Siellä on maanvilje-
lyä, puuverstas, kanala, sikala, metalliverstas
konekeksintöineen, muutama talo ja hirsimökkejä
Amin kanssa.

Uusissa ideoissa isällä on kaikki suunnitelmat ja
kaavat valmiina päässä, sitten hän vain toteuttaa
ne.

Sitten tuli kuvioihin ihana Leila hymyillen ja sil-
mät loistaen. Isälle ja Leilalle alkoi uusi nuoruus.
Yhdessä he alkoivat puuhata puukukkia ja lahja-
tarvikkeita.  Laittoivat kauniin kodin ja pihan.  On
siitä pihasta ollut ohikulkijoille silmän iloa ja ih-
mettelemistä jo monta vuotta.

Kaiken työn ja touhun keskellä he ovat ehtineet
myös nauttia elämästä, isolla Eellä, perheistä ja
ystävistä.  Isän jälkipolvea on 2 lasta, 5 lastenlas-
ta ja 8 lastenlastenlasta, vanhin 20 vuotta  ja nuo-
rin Jonna-prinsessa 4 vuotta. Hyvistä ystävistä on
suuri joukko todisteena ja niinpä monista heistä
on tullut myös meidänkin ystäviä. Lehmiranta tuol-
la Salossa on oikea ”ystävyydenriihi”.

Onnea isä ja Leila. Kulkekaa eteenpäin yhdes-
sä, käsikädessä monta, monta vuotta.

 Satu

O n n i t t e l e m m e
äijäämme ja iso-
äijäämme raken-
nusmestari Toivo J.
Pietiäistä hänen
täyttäessään 85
vuotta uudenvuo-
den aattona 2014
Helsingissä.

Onni t t e l i jo ina
Sini, Suvi, Satu,
Jenna, Sara, Ras-
mus sekä pieni Joel
1v.11 kk.
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Isämme muistolle

Sulo Kiuru syntyi Raudun Sirkiänsaaren kylällä,
Venäjän rajan pinnassa,  Adam ja Maria Kiurun
toiseksi vanhimpana lapsena 6.4.1914. Satavuotis-
synttäreitä vietimme huhtikuussa ja nyt olemme
saattaneet hänet, rakkaan isämme Taivaan Isän
kotiin, jossa äitimme on häntä vastassa.

Isä eli kahdella vuosisadalla, autonomian ajasta
itsenäisyyteen ja EU-aikaan. Tähän matkaan on
mahtunut monenlaisia aikoja ja asioita. Lapsuus
ja nuoruus oli huoletonta aikaa. Tuli rakastuminen
ja toive perheen perustamiseksi. Tuleva sota var-
josti kuitenkin onnea ja vei yli viisi vuotta nuoren
miehen elämästä. Isä palasi sodasta fyysisesti ter-
veenä, mutta painajaiset kävivät unissa vielä kau-
an sen jälkeen. Suomen itsenäisyys oli asia, jonka
takia reissu myös hänen mielestään kannatti teh-
dä.

Sodan päätyttyä oli taloudellisesti niukkaa, silti
elämän parasta aikaa, kuten isä eräässä lehtihaas-
tattelussa totesi. Maanviljelys ja karjanhoito piti-
vät leivässä kiinni, talvisin oli lisätienestinä metsä-
työt. Työ ei aina ollut kevyemmästä päästä, mutta
koskaan isä ei siitä valittanut. Ei tarvinnut leimata
kellokorttia eikä laskea työtunteja, kuntosalikin oli
siinä samassa.

Me lapset saimme kasvaa maalla. Osallistumalla
erilaisiin ”talontöihin” opimme arvostamaan työn-
tekoa. Sukulaisille ja naapureille olivat ovet ko-
dissamme aina auki ja sinne he olivat tervetulleita.
Ilman kestitystä ei ketään pois laskettu. Vieraan-
varaisuudesta saivat nauttia vuosien varrella myös
useat vuokralaiset, jotka olivat majoittuneet sauna-
kamariin ja myöhemmin yläkerran huoneisiin.

Kirkonkylälle muuttamisen jälkeen alkoi omalla
tavallaan uudenlaiseen elämään totutteleminen. Oli
aikaa itselle, eläkeläis- ja kerhotoiminnalle, risti-
koiden täyttämiselle, runojen kirjoittamiselle jne.
Tutuksi tulivat Huru-Ukkojen laulut ja seniori-
tanssit. Tuli uusia ystäviäkin entisten lisäksi. Ajan
saatossa kuitenkin ystäväpiiri harveni, ystävistä
poistui yksi toisensa jälkeen; ehkä he nyt taas ta-
paavat toisensa.

Runoja kirjoittaessaan isä pohti mm. itsenäisen
Suomen tulevaisuutta, Eurooppaan liittymistä ja
uutta yhteistä valuuttaa. Runoissa tuli esille myös
muistot synnyinseudusta –Karjalasta. ”Siell käetkii
kukkuit koriast.”

Vanhempamme tekivät vuonna 1988 matkan
Rautuun, se olikin heidän ainoa reissunsa synnyin-
seudulle, rajan taa.

Isä jaksoi hoitaa äitiämme loppuun asti, meidän
lasten avustamana, pyyteettömästi – itseään sääs-
tämättä. Äidin kuoltua kontaktit kodin ulkopuolel-
le vähenivät, osaksi syynä oli heikkenevä näkö ja
huonontunut kuulo.Vaan eihän isä yksin jäänyt,
olimmehan me läheiset hänen tukenaan. Emme me
myöskään antaneet isän ns. sammaloitua. Koska
sukua on paljon, oli myös syntymä- ja nimipäivä-
juhlia sekä muita vierailuja. Isä kävi vielä voimi-
ensa mukaan eläkeläisten ja veteraanien  järjes-
tämissä juhlissa sekä itsenäisyyspäivän juhlissa.
Harvoin hän kieltäytyi lähtemästä, kun mukaan
pyydettiin.

Näön heikkenemisen myötä myös lukeminen al-
koi olla hankalaa, joten luimme hänelle lehdistä
päivän tärkeimmät tapahtumat. Television katselu
muuttui pelkäksi kuunteluksi, koska kuvat muut-
tuivat liian nopeasti ja lopuksi kuvaruudusta nä-
kyi vain varjoja. Hän kuunteli lähes 80 äänikirjaa,
joita lainattiin kirjastosta.

Isä oli aina kiinnostunut maailman tapahtumista,
ajankohtaisista asioista ja uutisista. Viimeaikaiset
tapahtumat maailmalla huolestuttivat häntä suures-
ti. Isä eli tässä ajassa ja hänen muistinsa oli usko-
mattoman hyvä. Vuosiluvut ja henkilönimet tulivat
kuin ”apteekin hyllylta” ja mikä ei heti tullut mie-
leen, putkahti hetken päästä, tai sitten se tarkistettiin
kirjasta; Rautu ja rautulaiset, Veteraanikirja ja Siir-
tokarjalaiset Joroisissa olivatkin ahkerassa käy-
tössä.

Isällä oli myönteinen asenne kaikkeen, hänen
mottonsa oli: Eletään päivä kerrallaan.
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Siunaus toimitettu 15.11.2014. Lämmin kiitos osanotosta.
Kiitokset Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen os.2 ja os.4

henkilökunnalle isämme hyvästä hoidosta. 

Rakkaamme

Stepan 
INTKE
s.  20.7.1918   Rautu
k.  13.10.2014 Kyyhkylä

Ollos iäti muistettu,
sinä autuuteen kutsuttu
ja aina muistettava isämme.

Kaipauksella muistaen

lapset perh.  
lastenlapset perh.
sukulaiset ja ystävät

Stepan Intke muistoissamme

Sukumme vanhin, Raudussa syntynyt Stepan Tep-
po Intke, nukkui tuonilmaisiin 13.10.2014 Kyyh-
kylän kuntoutussairaalassa. Stepan oli syntynyt
20.07.1918 Raudun Vakkilassa Konstantin ja Darja
Intken kolmilapsisen perheen nuorimpana lapse-
na. Lapsuus kului pitäjän toipuessa vapaussodan
aikaisista Raudussa käytyjen taistelutapahtumien
jälkimainingeissa. Kirkonkylän kansakoulun val-
mistuttua koulumatkat kulkivat kujasia pitkin läpi
Vakkilan ja Varikselan peltoaukeiden.

Nuoruuden katkaisi lokakuussa 1939 alkanut
palvelus Viipurissa sijainneessa Karjalan Kaartissa

Isän viimeiseksi jäänyt vuosikin oli tapahtumia
täynnä ja se jää myös meille erityisenä vuotena mie-
liin. Isä sai osallistua kunniavieraana itsenäisyys-
päivän valtakunnalliseen paraatiin ja pääjuhlaan
Mikkelissä sekä Joroisissa järjestettyyn Etelä-Sa-
von kutsuntatilaisuuteen Joroisten veteraani-
edustajana elokuussa.

Oli myös muita mieleenpainuvia tapahtumia. 100-
vuotissyntymäpäiväjuhlat huhtikuussa ja siihen liit-
tyvät lehti- ja radiohaastattelut. Kyläreissu Espoo-
seen ja siellä osallituminen suvun nuorimmaisen,
Aleksin, ristiäisiin. Syntymäpäiväjuhlat Sysmässä,
jossa koolla läheisiä, sekä paluumatkalla vierai-
lut sisarusten luona Joutsassa ja Leivonmäellä.

Isää mietitytti usein ennen lähtöä oma jaksaminen.
Hankalinta oli kotiin tultaessa kahdet portaat, jot-
ka piti kiivetä ylös. Vierailut piristivät, vaikka aina
ei kuullutkaan, mistä puhuttiin. Äänet sekoittuivat
suuressa joukossa. Kotiin oli aina mukava palata.
Isän toiveena olikin saada olla omassa kodissa mah-
dollisimman kauan. Hänen toiveensa toteutui. Isän
jouduttua sairaalaan emme olisi uskoneet kaiken
tapahtuvan niin äkkiä.

Lapset pitivät paljon ukista. Hän oli lemp eä, ei
sanonut pahaa sanaa kenellekään ja tuli toimeen
kaikkien kanssa.

Me lapset neljässä polvessa läheistemme kanssa
kiitämme isää ja ukkia kaikista yhteisistä vuosista.
Jäämme kaipaamaan kaikkea hyvää hänessä. Elät
sydämissämme!

Raija ja Seija

Papulan kasarmeilla. Samaan aikaan Vakkilan
kylään jääneet vanhemmat olivat saaneet valmis-
tautumisen evakkoon lähtöön. Talvisodan syttyes-
sä 30.11.1939 vapaaehtoiseksi ilmoittautunut
Stepan jatkoi palvelustaan Viipurin Vartiopatal-
joonan panssarintorjuntakomppaniassa, josta hän
lähti muiden mukana helmikuun alussa Summaan.

Noissa torjuntataisteluissa Stepan haavoittui ve-
näläisten tykistökeskityksessä auttaessaan erästä
toista haavoittunutta.  Keskityksessä saadut sirpa-
leet ovat nyt hänen mukanaan menneet maan alle.

Sodan jälkeen alkoi korven raivaaminen uudel-
la asuinsijalla Joroisissa Ryyhtölän korvessa, jos-
sa Stepan teki elämäntyönsä maanviljelijänä. Vai-
monsa Ainin kanssa he saivat seitsemän lasta.

Vaikka tilan perustaminen ja peltojen raivaami-
nen veikin suuren osan ajasta, jaksoivat he opet-
taa tulevaisuudenuskoa ja selviytymiskykyä vai-
keistakin ajoista omille lapsilleen. Ehkä Stepanin
selviytyminen vaikeasta haavoittumisesta ja Ainin
pelastuminen Petäjärven aseman pommituksista
olivat antaneet myös heille uskoa tulevaisuudesta.

Stepan saatettiin haudan lepoon 15.11.2014 Var-
kauden ortodoksisessa kirkossa. Perinteisen orto-
doksisen siunauksen toimitti kirkkoherra Bogdan
Grosu.

Saata, oi Kristus,
Sinun palvelijasi sielu lepoon
missä ei ole kipua,
ei surua eikä huokauksia,
vaan on loppumaton elämä.

Pekka Intke
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Mummoni Sylvi Hutka eli
vaiherikkaan ja työteliään elämän

Raudun pitäjän Huuhdin kylässä syntynyt ja lap-
suutensa viettänyt Sylvi Helena Hutka (o.s.
Ilvasmaa) kuoli Jokioisissa 18.10.2014. Sylvi oli
viikko aikaisemmin täyttänyt kunnioitettavat 92
vuotta. Kesken jäi lapasen neulominen eli mummo
oli voimissaan vielä hetki ennen kuin hänen aikan-
sa tuli.

Sylvin isä oli Vasilli Ilvasmaa (entinen Ivanoff)
(1894-1978). Äiti oli Maria o.s. Sappinen (1895-
1950). Lapsia perheessä oli Nikolai (1919-1919),
Annamari (1920 tai 1921-1927), Sylvi (1922-2014),
Ilmari (1924-1979) ja Eero (1927-2005). Perheen
sukunimi oli Ivanoff, kunnes se ”suomennettiin”
sodan aikana Ilvasmaa-nimeksi vuonna 1944.

Sylvi aloitti koulunkäynnin kuusivuotiaana
kiertokoulussa. Sitä pidettiin Sylvin isoäidin, Sep-
pälän mummon luona. Seitsenvuotiaana alkoi ala-
koulu, jota käytiin koko vuosi Sirkiänsaarella
Ahtiaisen talossa. Opettajana oli Lyyti Koskivaara.
Tämän jälkeen Sylvi kävi neljä vuotta Sirkiäsaaren
kansakoulua.

Seitsenvuotiaana Sylvi paimensi kesäisin lehmiä.
Salovainion Aleksi auttoi Sylviä lehmien kaitse-
misessa, hän kun oli viisi vuotta Sylviä vanhempi.
Paimenessa suurin pelko oli käärmeet ja läheinen
Neuvostoliiton raja. Rajana oli oja, jonka lehmät
saattoivat ylittää. Pelätyt rajavartiat antoivat kui-
tenkin lasten hakea lehmät rajan toiselta puolen
kotimaahan.

Kymmenvuotiaana Sylvi meni Sirkiänsaarelle
Aune-tädilleen kesäksi paimeneksi. Paimenesta
kotiin Sylvi pääsi vasta marraskuussa, jolloin muut
olivat jo käyneet koulua muutaman kuukauden.
Sylvin Aune-täti lähetti opettajalle voita ja opetta-
ja antoi Sylvin tulla kouluun myöhemmin kuin muut.
Hankala oli kiriä toisten oppimaa kiinni, joten to-
distus tuli aika huono. Erityisesti kirjoittaminen
tuotti tuskaa. Hiihtokilpailuja muiden koulujen
kanssa mummo muisteli ahkerasti.

Koulu loppui sinä vuonna, kun Sylvi täytti 14.
Erityisen hienona muistona Sylvi kertoi, kun opet-
taja Olga Uramo tarjosi kahvia, pullaa ja pikku-
leipää kaikille koulunsa päättäville. Siinä samalla
opeteltiin hienoja käyttäytymistapoja. Opettajina
oli Olgan lisäksi Ari Uramo.

Koulun päättymisen jälkeen Sylvi oli Maria
Kuosolla palveluksessa. Kuoson talo oli iso ja siellä
Sylvi teki niin navetta- kuin sisätöitäkin. Vuonna
1939 tällöin 17-vuotias Sylvi oli Räiskylän kylässä
Jalmari Hännikäisen talossa piikomassa ja tienaa-
massa rahoja uuteen polkupyörään. Polkupyörä
ostettiinkin palkkarahoilla, mutta pyörä jäi sodan
jalkoihin heti uutena.

Lokakuun 19. päivän aamuna vuonna 1939 tul-
tiin Sylvin kotiin sanomaan, että Huuhdin kylä pi-
tää tyhjentää heti. Sylvin perhe tuli Räiskylään,
jossa Sylvi jo oli töissä. Mukaan otettiin kolme leh-
mää ja mullikka, muut eläimet Sylvin isä tappoi.
Tavaroita haudattiin maahan. Heinien alle latoon
piilotettiin kymmenen kiloa sokeria, jonka Sylvin
äiti oli ostanut – hän ajatteli tarvitsevansa sitä, kun
sota on ohi. Matkaan lähdettiin kädessä kannetta-
vien nyyttien kera. Lypsyämpärissä oli ruokaa an-
netun määräyksen mukaisesti kolmeksi päiväksi.

Hännikäisen talosta Sylvin perhe lähti vasta mo-
nien kehotusten jälkeen lokakuun lopussa 1939.
Matka suuntasi Kiviniemeä kohti. Kävelijöitä
hoputettiin, että ehtisivät menemään vielä isosta
sillasta, sillä se räjäytettäisiin pian. Pienestä sillasta
mentäessä matkanteko hidastuisi, sillä silloin jou-
tuisi läpimenoa jonottamaan pidempään. Sylvin
perhe ehti menemään isosta sillasta. Ylityksen jäl-
keen kuului räjähdyksiä ja silta oli poissa. Seu-
raavaksi käveltiin Viiksanlahdelle.

Ojajärven asemalla päästiin junaan. Perhe sai
matkalipun, jossa luki ”Jokioinen”. Paikkakunta
oli perheelle täysin tuntematon. Matkaa tehtiin
tavaravaunussa.

Savonlinnassa juna pysähtyi ja lotat tarjosivat
evakoille kaurapuuroa, jonka päälle ripoteltiin
pieni kerros sokeria. Lapset saivat maitoa. Puuro
oli uskomatonta herkkua, kun eväitä oli jo jaettu
toisten kanssa ja huonosti syöty useamman päivän
ajan.
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
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ilmestyy helmikuussa
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Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ

puh. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Lopulta saavuttiin Humppilaan. Kapearaiteisella
junalla jatkettiin matkaa Jokioisille. Sylvin perhe
sijoitettiin Lehtimäki-nimiseen taloon.

Talon vanhin poika kaatui joulun alla. Talon toi-
seksi vanhin poika, Kalle, tuli rintamalta vanhim-
man veljen hautajaisten aikaan. Tällöin Sylvi ta-
pasi ensimmäisen kerran tulevan aviomiehensä.

Sylvi teki talon askareita, kunnes taloon palkat-
tiin piika ja Sylvi meni töihin piikilankaesteteh-
taalle. Eräänä päivänä työnjohtaja tuli tehtaaseen
ja pyysi pysäyttämään työt. Hän kertoi, että on tul-
lut rauha. Kaikki tehtaassa iloitsivat. Työnjohtaja
kuitenkin jatkoi: ”Teille tämä ei ollut hyvä rauha.
Te olette menettäneet kotinne”. Siitä seurasi suuri
suru Sylvinkin perheessä.

Jatkosodan alkaessa Lehtimäkeen Helsingistä
sotaa pakoon tulleen Aralan perheen nuori rouva
pyysi Sylviä kotiapulaiseksi, kun heille oli tulossa
perheenlisää. Sylvi oli Helsingissä töissä syksystä
1940 syyskuuhun 1944. Helsingissä oloaika oli
Sylville kokemus, jota hän paljon muisteli. Köyhän
talon tyttö ei ollut aiemmin nähnyt Helsingissä ko-
ettua loistoa ja yltäkylläisyyttä.

Sylvi ja Kalle menivät naimisiin joulukuussa
1944. Perheeseen syntyi ensimmäinen lapsi seuraa-
vana vuonna. Työtä tehtiin kovasti, pitkiä päiviä.
Sylvin työsarka oli kotitilalla, jonka Kalle oli otta-
nut hoitaakseen. Kalle kävi töissä tietyömailla pit-
kin Etelä-Suomea. Navetassa oli lehmiä, lampaita,
sikoja ja kanoja.

Perheeseen syntyi yhteensä viisi lasta: Paula
(1945), Helena (1952) Seija (1953), Jukka (1956)
ja Anna-Maija (1959).

Sylvi ja Kalle hoitivat kotitilaansa 1983 vuoteen
saakka, jonka jälkeen he viettivät ansaittuja elä-
kepäiviä Lehtimäen tilan maille rakennetussa
Männikkölässä. Kalle nukkui pois vuonna 1997,
mutta Sylvi-mummo asui Männikölässä viime päi-
viin saakka.

Sylvi oli ahkera käsityöihminen eläkepäivillään.
Lapset, heidän puolisonsa, lapsenlapset ja lapsen
lapsenlapsetkin saivat muun muassa sukkia,
lapasia, hattuja, kaulahuiveja, pehmoleluja,
peitteitä, verhoja, keinutuolinmattoja, virkattuja
pöytäliinoja ja kanavatyötauluja lahjoiksi sekä
muistamisiksi. Oman äidin opit tulivat Sylville mie-
leen erilaisten neuleohjeiden ja virkkausmallien
muodossa.

Sylvi oli myös aina kiinnostunut urheilusta, eri-
tyisesti hiihdosta. Hän kertoi lapsuuden hiihto-
kilpailuiden olleen niin jännittäviä, että osasi eläy-
tyä suomalaisten urheilijoidenkin kamppailuihin
sydämensä pohjasta. Mummo tiesikin parhaiten
tuoreimpien hiihtäjien ja mäkihyppääjien nimet ja

menestymiset.
Mummo oli myös aina kiinnostunut läheistensä

tekemisistä. Hän oli hyvä kuuntelija, jos myös hyvä
vanhojen tarinoiden kertoja. Perhe oli hänelle tär-
keä. Vietimme yhteiset joulut ja äitienpäivät usein
lähes 20 hengen voimin.

Lupasin mummolleni tämän kirjoituksen kirjoit-
taa hänen ahkerasti lukemaansa Rautulaisten leh-
teen. Mummolta sain kuulla monta tarinaa hänen
elämänsä varrelta. Kirjasin tarinoita omille
lapsilleni muistoksi Suomen valtiota ja sen kansa-
laisia koetelleesta sota-ajasta.

Rautu on tullut minullekin läheiseksi juuri näi-
den tarinoiden ja vuonna 1999 tehdyn kotiseutu-
matkan ansiosta. Nyt mummon tarinat ovat
rakkaina kertomuksina muistoissamme.

Kirsi-Marja Aalto
Sylvin tyttärentytär

Pekka Aatos Olkkonen nukkui pois 30.09.2014
Hyvinkäällä. Hän syntyi Raudussa 23.06.1933.

Suuressa surussamme
Eila
Jyrkin perhe
Sarin perhe
Anjan perhe
Kaukon perhe



Rautulaisten lehti  6/201428

Rautulaisten lehti
Tilaukset, talous- ja kirjanpitoasiat:
Veijo Moilanen
Nuottakatu 4 C 25, 50190 Mikkeli
puh. 040 848 2759
e-mail: lehtitilaus@rautu.fi

Toimittaja: Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 Lempäälä
puh. 040 730 2622, e-mail marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi
tai rautulaistenlehti@rautu.fi

Vastaava toimittaja: Markku Paksu,
Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
puh. 040 523 9645
Julkaisutoimikunta:
Markku Paksu, Sami Auvinen, Pekka Intke, Heikki Malka-
mäki, Eero Pihlaja, Ilona Sidoroff  ja Marjo Ristilä-Toikka.

Markkinointi:
Markku Paksu, Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
puh.  040 5239 645
Ilmoitushinnat:  1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
Etelä-Savon OP FI68 5271 0440 1699 78
Painopaikka:
Kopiopiste, Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011, e-mail: tulostus@kopiopiste.net

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:

30.1.   31.3.   29.5.   31.7.   30.9.   30.11.

Kestotilaus 27 eur / vuosikerta
Irtonumero 5,0  eur + toimituskulut

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
PL 154, 50101 MIKKELI
Tilinumero: Nordea MLI 2265 1800 0042 89
Puheenjohtaja: Markku Paksu, Ihastjärventie 29,
50970 Mikkeli, puh. 040 5239 645
Naistoimikunnan vetäjä: Liisa Rouhiainen,
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. 050 3309 066
Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja: Raili Lameranta,
Yläkiventie 6B 24, 00920 Helsinki, puh. (09) 785 192,
050 3644 213
Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. 0400 250 289,
ilkka.pietiainen@surffi.fi

YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940

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 345974
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
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. 040 5333 625
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Hallituskatu 1A 15, 50100 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Vesivallinaukio 1 as 55, 48600 Kotka
puh. 040 756 5996

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

SIRKIÄNSAARI-HUHTI-KORLEE KYLÄTMK
Rauni Karjalainen, Kosonniementie 31 B, 52300 Ristiina
puh. 0400 715 200, s-posti rauski38@gmail.com
Ilmi Pesonen, Porslahdentie 10 A 13, 00960 Helsinki
puh. 040 730 6166, s-posti ilmi.pesonen@gmail.com
Seija Räty, Liunantie 17, 79600 Joroinen
puh. 040 577 2728, s-posti seija.raty@pp.inet.fi

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.stranden@surffi.fi
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