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RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Vanha pariskunta ja entisajan kodin miljöötä Raudusta. Keitähän ovat? Kuva on peräisin Eemil
Meskasen kansiosta. Tunnistustietoja voi antaa Eeva ja Heikki Malkamäelle tai lähettää lehden
toimitukseen.



Rautulaisten lehti  2/20152

Mikkeli huhtikuussa 2015

Matkustatko Karjalaan...?

kotiseutuneuvos

Tilaa oma RAUTULAISTEN LEHTI!
Hinta vain 27 euroa / vuosikerta

Useampi matkanjärjestäjä on
soitellut ja kysellyt, kuinka on
matkat Rautuun tulevana kesä-
nä? Matkojen kysyntä on hiipu-
nut  lähes kaikilla järjestäjillä. Vii-
me kesänä oli selvästikin kään-
nekohta: matkoja oli paljon, mutta
ryhmien koot olivat pieniä... toki
monet sukuseurat saivat runsaat
osallistujamäärät.

Lähes kolmekymmentä vuot-
ta on Rautu ollut lähes ylivoimai-
nen pitäjä järjestettävien matko-
jen suhteen, mutta romahdus va-
litettavasti on käynyt meidänkin
porukassa, syitä on monia. Ori-
ginaalit rautulaiset ovat pikkuhil-
jaa väistyneet, ikääntyneet, ei-
vätkä  luonnollista poistumaa ole
korvannneet uudet sukupolvet,
monestakin syystä.

Väittäisin, että hinta on tänä
päivänä suurin este. Jos kolmen
päivän Karjalanmatkasta joutuu
maksamaan yli 300 euroa, joka
koostuu kalliista viisumista,
kuljetuksesta ja majoituksesta,
koetaan se liian kalliiksi. Karja-
la-rakkaus on kovalla koetuksel-
la. Turkkiin voi matkustaa vii-
koksi samalla rahalla, tai lennot
Thaimaahan voi saada  395 eu-
rolla.

Toki kumpainenkaan ei ole
KARJALA. On harmi, että Kar-
jala matkailukohteena on häviä-
mässä, vaikka toki löytyy aina
niitä, joita Karjala kiinnostaa;
omien juurien tunteminen on yhä
monien mielenkiinnon kohteena.

Merkillepantavaa on myös tä-
nä päivänä se, että matkailijoita
inhottaa Venäjä. Venäjän pullis-
telu maailmanpolitiikassa ei suosi
millään tavalla Karjalaakaan...
halutaan boikotoida.

Karjalaisen kulttuurin vaalimi-
sessa matkailu pakkoluovutet-
tuun Karjalaan  on ollut yksi par-

haimmista muodoista ylläpitää Karja-
laista heimokulttuuria, nyt sekin on
uhkatekijöiden alla.

Ride Karkkilasta totesi kyl... jot Kar-
jalaa männää, vaik maksas tonnin!

Mitä sitte miettii VENÄJÄ...? Yh-
dysvaltalainen tiedusteluyhtiö Stralfor
Forecasting arvioi Venäjän tilannetta,
ja on tullut siihen tulokseen, että Venä-
jä hajoaa lähimmän kymmenen vuoden
aikana. Mahdollisesti jo hyvinkin nope-
asti.

Olisin valmis uskomaan tuohon arvi-
oon... Stralforin arvion mukaan Venä-
jän kehitys toistaa Neuvostoliiton his-
toriaa. Venäjä, jonka kassan pohja lois-
taa tyhjyyttään, ja jolla kohta ei ole va-
raa ylläpitää valtakunnallista infrastruk-
tuuria, synnyttää vuosikymmenen suu-
rimman  kriisin ja hajoaa.

EU-pakotteilla ei Venäjän käyttäyty-
miseen ole mielestäni suurtakaan
painoarvoa, mutta jos Obama pystyy
pitämään öljyn hinnan parikin vuotta
tällä tasolla, saattaa olla, että Venäjän
ylpeys käy lankeemuksen edellä. Kar-
jala on pieni pelinappula...

Mutta voi olla, että sillä on vielä tule-
vaisuudessa, bossible... ja siihen on
syytä varautua.

Karjalan Liiton tärkein tehtävä nyt on
mielestäni ryhtyä palamaan alkuperäi-
seen rooliinsa, edunvalvontajärjestöksi.
Luoda asiantuntijaryhmä, joka laatii
Karjala-strategian esitettäväksi ulkopo-
liittisille tuhertajille, ettei pilattaisi toista
mahdollisuutta.

Karjalan Liitolla on merkittävät suh-
teet maan useisiin ulkopolitiikan  osaajiin
ja toivon myös, että äänestät alueesi
karjalaisjuuristaehdokasta, olkookii sit

vaik kommunisti... Toivon, että mah-
dollisimman  moni karjalaisjuurinen
ehdokas pääsee läpi.

1970-luvulla valtiomiehistä kolme
sai puheyhteyden Jumalaan. Kysy-
myksen sai esittää:

Englannin Elisabeth kysyi: koska
olot Englannissa  paranevat...? Ju-
mala vastasi...ei sinun aikanasi...

Persian shaahi kysyi: koska olot
Persiassa vakiintuvat...? Vastaus
oli... ei sinun aikanasi.

Neuvostoliiton presidentti Leonid
Bresnev kysyi Jumalalta, koska  olot
Neuvostoliitossa/Venäjällä parane-
vat...? Jumala vastasi EI MINUN
AIKANANI...EI MINUN AIKA-
NANI...

Ystävyydellä
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Raudun Pitäjäseuran vuosikokous
pidettiin lauantaina 28.3.2015 Mik-
kelissä. Osanottajia oli 15, joista use-
at olivat nähneet kutsun seuran
Facebook-sivuilta. Perinteitä vaali-
en kokouksen alussa laulettiin P.J.
Hannikaisen säveltämän ja sanoit-
taman Karjalaisten laulun ensimmäi-
nen, neljäs ja viimeinen säkeistö.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Pekka Intke, sihteeriksi Päivi
Väisänen ja pöytäkirjan tarkas-
tajiksi / äänten laskijoiksi Mira
Heinikangas ja Mia Kupias.

Vietettiin hiljainen hetki pois-
nukkuneiden muistolle.

Yhdistyksen sääntöjen edellyttä-
mällä tavalla vuosikokous käsitteli
vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjat,
jotka hyväksyttiin. Luettiin tilintar-
kastajien lausunto. Edellä esitetyt
asiakirjat eivät aiheuttaneet toimen-
piteitä, joten vuosikokous myönsi
vastuuvapauden hallitukselle ja toi-
mihenkilöille.

Tässä yhteydessä käsiteltiin ja
hyväksyttiin myös Rautulaisten leh-
den vuoden 2014 tilinpäätösasiakirjat
sekä kuultiin tilintarkastajien lausun-
to, joka ei aiheuttanut toimenpiteitä.

Jäsenmaksun suuruudeksi hyväk-
syttiin hallituksen esitys 27 euroa.
Kannatusjäsenmaksuksi päätettiin
10 euroa.

Kuultiin vuoden 2015 toiminta-
suunnitelma sekä tulo- ja menoarvio,
jotka hyväksyttiin.

Toimintasuunnitelmassa olevista
tapahtumista ja matkoista on lisätie-
toa Rautulaisten lehdissä vuoden
2015 aikana.

Mainittakoon muutama tapahtu-
mista: Karjalaisten kesäjuhla 13.-
14.6. Hyvinkäällä, Kihut Raudussa
31.7.-2.8.

Pykälässä 11. valittiin hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohta-

Vuosikokouksessa tehtiin
sopuisat päätökset

ja. Valituiksi tulivat: puheenjohtajaksi
Markku Paksu ja varapuheenjoh-
tajaksi Pekka Intke.  Erovuoroisina
hallituksen jäseninä olivat Raili
Ilvonen, Liisa Rouhiainen ja
Minna Haukka. Minna Haukka
valittiin uudelleen, Liisa Rouhiaisen
ja Raili Ilvosen tilalle valittiin Aija
Lyytikäinen ja Ville Kopakkala.
Arto Kurittu oli pyytänyt hallituk-
selta kirjallisesti eroa, joka hänelle
myönnettiin. Hänen tilalleen valittiin
Matti Loponen.

Hallitus kokonaisuudessaan:
puheenjohtaja Markku Paksu,
varapuheenjohtaja Pekka Intke
sihteeri Päivi Väisänen
rahastonhoitaja Pekka Intke
jäsenet: Matti Koppanen, Matti Lo-
ponen, Minna Haukka, Pentti
Lemmetty, Tuomas Rastas, Aija
Lyytikäinen, Ville Kopakkala, Seija
Räty.

Karjalan Liiton kokousedustajaksi
valittiin Markku Paksu, varalle Pek-
ka Intke ja Päivi Väisänen.

Toimikunnista päätettiin lakkaut-
taa Työvalio- ja Naistoimikunta.

Hallitus valtuutettiin valitsemaan
julkaisutoimikunnan.

Kokouskutsujen ja muiden tiedon-
antojen julkaisumedioiksi päätettiin:

Rautulaisten lehti,
www.rautu.fi,
Länsi-Savon järjestöpalsta.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
15.30 ja kiitti osanottajia aktiivisuu-
desta.

Päivi Väisänen
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Kokoonnuimme Rautulaisten leh-
den kehittämisseminaarin Mikkelis-
sä 28.3.2015 Rokkalassa Ahkera-
liisan Juhlapalvelun tiloissa. Paikal-
le oli saapunut hallituksen jäsenistä
Markku, Pekka, Päivi, Raili, Min-
na, Matti, Pentti, Tuomas ja Seija.

Kuinka kehitämme omaa pitäjälehteämme?
Kutsusta huolimatta emme vali-

tettavasti saaneet tilaisuuteen halli-
tuksen ulkopuolelta väkeä liikkeel-
le. Intken Pekka oli tilaisuutta var-
ten laatinut kyselyn, ns. nelikenttä-
analyysin, jonka pohjalta lehden asi-
oita kommentoitiin.

RAUTULAISTEN LEHTI
2015-2020

Kyselyn pohjalta laaditusta
NELIKENTTÄANALYYSI
-koosteesta kävi ilmi seuraavaa:

VAHVUUDET
· lehden perinne
· säännöllinen ilmestyminen
· juttujen tuoreus
· hyvä ja selkeä ulkoasu
· ammatitaitoinen toimitus ja painatus

MAHDOLLISUUDET
· uuden lukijapiirin laajentuminen ja lehden tilausmäärän
kasvattaminen
· mainostilan myyminen
· lukijakunnan hyödyntäminen tekstien tuottamisessa
· lehden sisällön monipuolistaminen
· tarjota varttuneemmalle väelle mahdollisuuksia tutus-
tua sukujuuriinsa ts. kohdistaa tarjontaa 50 - 60 vuotiaisiin
rautulaisjuurisiin
· juhlavuoden kirjoituskilpailu ”Evakon lapsena/lapsen-
lapsena, miten rautulaisuus näkyy(i) lapsuus- ja nuoruus-
ajan elämässäni”

HEIKKOUDET
· lehti ei tavoita uusia ja nuoria jäsenehdokkaita
· lehti ei ole sähköisesti luettavissa ja tilattavissa
· toistoa jutuissa, juttuja matkoista aika paljon
· juttujen kirjoittajien vähyys

UHAT
· jäsenistön kiinnostus lehteä kohtaan hiipuu
· lehteen ei saada kiinnostavia juttuja aikaiseksi
· lehden toimituskunta ”väsyy ja kangistuu kaavoihin”
· sisäpiirin toiminta ts. jää liian harvan ihmisen varaan

RAUTU ON RAUTAA
T-paidat taas myynnissä,
15 euroa kpl.
Tilaukset: p. 040 5239 645
tai pitäjäseura@rautu.fi

Keskustelimme lehden sisällöstä,
kuinka se tulevaisuuden muuttuvissa
haasteissa palvelee lukijoita, pitäi-
sikö sisältöä muuttaa, miten? Kuin-
ka saamme uusille lukijoille kiinnos-
tavaa tarjontaa, olisiko yhtenä
aihepiirinä Rautu (Sosnovo) nyt,
haastattelut mm. kunnanjohtaja,
kuntatalous, paikalliset asukkaat jne.
Verkkolehti tutkintaan, mahdollinen
yhteistyö muiden Suvannon seudun
kuntien kanssa , sosiaalinen media,
uhka vai mahdollisuus?

Jatkamme jäsenlehtenä ja lisäksi
tarjoamme mahdollisuuden liittyä
kannatusjäsenenä pitäjäseuran jäse-
neksi. Lehden kehittäminen jäi vie-
lä muhimaan ja näinpä pyydäm-
mekin lukijoita antamaan myös jat-
kossa juttuvinkkejä sekä vinkkejä
lehden sisältöön.

Seija Räty

PALKEALAN
KOULUPIIRI

YSTÄVINEEN
Koulupiiritapaaminen
MÄNTYHARJUSSA
6.6.2015klo 11.00 alk.

rav. Kurkiniemessä
os. Asematie

(100 m asemalta eteenp.)

Ruokailua varten ilm.
Anja 015 682427

Reino 040 5936016
  31.5 mennessä

  TERVETULOA!!
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Rautuseura ry. kokoontui kevätko-
koukseensa 4.3.2015 Karjalatalolle
Helsingissä. Sääntömääräisiin asi-
oihin kuului mm. vuosikertomus
vuodelta 2014. Seuraavana tästä ly-
hennelmä.

Vuosi 2014 oli Rautuseura ry:n 57.
toimintavuosi. Vuoden aikana ko-
koonnuimme tarinailtoihin kevätkau-
della viisi kertaa ja syyskaudella
neljä kertaa pääsääntöisesti kuukau-
den ensimmäinen keskiviikko.

Virkistystoimikunta on järjestänyt
kahvitukset ja arpajaiset, joihin jä-
senet ovat tuoneet arpajaisvoittoja.
Tarinailloissamme on seurusteltu,
muisteltu ja kerrottu kokemuksista
kotiseutumatkoilta Raudussa ja
Karjalankannaksella. Iltoihin on
osallistunut keskimäärin 22 henki-
löä.

Sääntömääräinen kevätkokous
pidettiin 12.3.2014 Karjalatalon
Sortavalasalissa. Kokouksessa kä-
siteltiin sääntöjen määräämät asiat
eli vuoden 2013 vuosikertomus ja
tilit. Läsnä oli 28 henkilöä.

Sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin 5.11.2014 Karjalatalon
Sortavalasalissa. Läsnä oli 27 hen-
kilöä. Kokouksessa hyväksyttiin
vuoden 2015 jäsenmaksun suuruu-
deksi 22 euroa henkilö, josta 12
euroa tilitetään Karjalan Liitolle. Yli
80-vuotiaille myönnettiin vapaa-
jäsenyys.

Lisäksi tehtiin henkilövalinnat vuo-
delle 2015. Rautuseuran hallituk-
seen vuonna 2014 ovat kuuluneet
Raili Lameranta pj, Outi
Ahponen varapj, Kaarina Raati-
kainen siht, Marja Johansson,
Reino Pekkanen, Varpu-Leena
Sumsa, Hannu Tuomimaa ja Tyy-
ne Viljakainen. Ulkopuolinen ta-
loudenhoitaja on Veli Vanhanen.

Hallitus on kokoontunut kaksi ker-
taa Karjalatalolla.

Rautuseura ry:n kunniapuheen-
johtaja Eros Jäske siirtyi tuon-
puoleisiin 18.5.2014.

Rautuseuralla menossa 58. toimintavuosi
 Kunniajäseniä ovat: Heljä Pulli,

Tyyne Viljakainen, Hemmo Ve-
nesjärvi ja Erkki Pekkanen.

Tarinaillassa 7.5.2014 jaettiin
Rautuseuran ansioituneille aktiivi-
jäsenille Rautuseura ry:n ansio-
merkkejä seuraavasti: hopeisen an-
siomerkin saivat Eila Savolainen ja
Maire Uosukainen. Pronssisen an-
siomerkin saivat Outi Ahponen,
Ainokaarina Lallukka, Eeva Malka-
mäki, Heikki Malkamäki, Ritva
Rantala ja Eija Savolainen.

Syyskokouksessa 5.11.2014 jaet-
tiin Karjalan Liiton jäsenilleen
myöntämät ansiomerkit seuraavasti:
Hopeisen ansiomerkin saivat Raili
Lameranta, Reino Pekkanen, Var-
pu-Leena Sumsa ja Hannu Tuomi-
maa. Pronssisen ansiomerkin saivat
Outi Ahponen, Sirkka-Liisa Heleni-
us, Aila Pekkanen, Ritva Rantala ja
Eila Savolainen.

Lisäksi luovutettiin Laina Tiaisel-
le Tampereen Karjalaisseurojen
myöntämä ansiomitalli karjalaisen
kulttuurin edestä toimimiselle.

 Rautuseura ry.n tilejä on pitänyt Veli
Vanhanen ja toiminnantarkastajina
ovat olleet Eija Savo-lainen ja Heik-
ki Malkamäki. Seuran toiminnasta
on ilmoitettu yhdellä jäsenkirjeellä,
Rautulaisten lehdessä ja seuran
nettisivuilla www.rautu.fi.

Jäsenrekisteriä on pitänyt Heikki
Malkamäki ja vuonna 2014 jäseniä
oli 53 henkilöä ja tiedossa olevia
vapaajäseniä 15 henkilöä.

Virkistystoimikunnassa ovat olleet
Eila Savolainen, Aila Pekkanen, Rit-
va Rantala ja Sirkka-Liisa Heleni-
us.

Rautuseura ry. kuuluu järjestö-
jäsenenä Karjalan Liittoon ja jäsenet
Rautulaisten pitäjäseuraan silloin,
kun tulee Rautulaisten lehti.

Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen
tapaamisessa Lempäälässä muka-
na ovat olleet Raili Lameranta  ja
Kaarina Raatikainen. Olimme hei-
näkuussa Raudun pitäjäjuhlilla Mik-
kelissä ja museoretken teimme
syyskuussa Tampereelle ja teatteri-
retken marraskuussa Mikkeliin noin
20 henkilön voimin.

Rautuseura ry:n pikkujoulua vie-
timme puuron ja jouluisten laulujen
merkeissä joulukuun alussa Karjala-
talolla.

Syntymäpäiväänsä on viettänyt
Toivo Pietiäinen, 85 vuotta.

Karjalatalossa on tehty pinta-
remonttia vuosina 2013-14.
Talkoisiin on seurastamme osallis-
tunut Irma Nypelö ”remontti-
miehenä”.

Rautuseura ry on saanut v. 2014
eri tahoilta rahalahjoituksia seuran
toiminnan tukemiseksi.

Näistä kiitos!

Kaarina Raatikainen

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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Suvannon seudun säätiöiden ja pi-
täjäseurojen välinen yhteistyö alkoi
vuonna 2005, jolloin ensimmäisen
kerran kokoonnuttiin Karjalatalolla
Helsingissä. Vakiintuneeksi tavaksi
on muodostunut kokoontua kaksi
kertaa vuodessa käsittelemään yh-
teisiksi katsottuja aiheita, vaihta-
maan mielipiteitä ja saamaan vink-
kejä oman toiminnan kehittämiseen.

Mukana ovat Käkisalmen, Metsä-
pirtin, Raudun, Räisälän, Sakkolan,
Vpl. Pyhäjärven ja Vuokselan alu-
eiden edustajat.

Eräänä toiminnan keskeisenä ta-
voitteena on ollut  esitellä entisiä
pitäjiämme, niiden nähtävyyksiä ja
luontoa. Tutustumiskohteina ovat
olleet v. 2007 Käkisalmi, Räisälä ja
Vpl. Pyhäjärvi; v. 2008 Sakkola ja
Vuoksela; v. 2009 Metsäpirtti ja
Rautu; v. 2010 Käkisalmi; v. 2011
Vpl. Pyhäjärvi ja Sakkola; v. 2012
Metsäpirtti ja Rautu; v. 2013 oli väli-
vuosi sekä v. 2014 Räisälä ja
Vuoksela.

Matkojen yhteydessä on tavattu
myös Käkisalmen alueen kunta-
johtajia ja muita edustajia.

Mikkelin 7.2.2015
kokousasiat
Vuoden 2015 ensimmäinen kokous
pidettiin helmikuun 7. päivänä Mik-
kelissä rautulaisten toimiessa
kokoonkutsujana. Edustettuina täl-
lä kertaa olivat Käkisalmesta Aimo
Pärssinen ja Kari Nokelainen,
Metsäpirtistä Kalevi Hyytiä,
Raudusta Raili Ilvonen ja Mark-
ku Paksu, Räisälästä Matti Taka-
la ja Jarkko Peltola, Sakkolasta
Aila Alanen ja Antti Hynnä,Vpl.
Pyhäjärveltä Esko Pulakka ja
Vuokselasta Taisto Virkki.

Rautulaisten Pitäjäseuran pu-
heenjohtaja Markku Paksu avasi
kokouksen ja toivotti kokousväen
tervetulleeksi Mikkeliin. Kokouksen

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt koolla Mikkelissä
Takana 10 vuotta antoisaa yhteistyötä

puheenjohtajana toimi Markku Pak-
su ja sihteerinä Raili Ilvonen.

Käsiteltiin edellisen kokouksen
27.9.2014 muistio. Kokous oli ollut
Säkylässä, jolloin tutustuttiin myös
juuri avattuun Räisälä-museoon.
Muistion suhteen ei ollut huomaut-
tamista.

 Kuultiin Kalevi Hyytiän selostus
Suvannon seudun sukututkimuspiirin
hankkeen ”Suvannon Seutu 1917–
1921  –  elämää ja ihmiskohtaloita”
teoksen valmistusvaiheesta. Kirja
julkistetaan 18.4.2015. Hankkeen
lahjoittajille toimitetaan teosta anne-
tun lahjoituksen suhteessa. Keskus-
teltiin kirjan hinnasta ja todettiin, että
hinta pitäisi olla samansuuruinen
kaikilla säätiöillä, 30-40 euroa.
Pitäjäyhteisöt itse päättävät ko. tuot-
teen myyntihinnan.

Keskusteltiin vuoden 2014 pitäjä-
yhteisömatkasta Kannakselle tutus-
tumiskohteina Räisälän ja Vuokse-
lan alueet. Perinteisesti on yhteyttä
pidetty paikallisiin kuntajohtajiin vuo-
sittain iltaruokailun ja vapaan seu-
rustelun merkeissä. Viime vuonna
kutsutut jäivät jostain syystä pois
poikkeuksena Käkisalmen museon-
johtaja Maria Lihaja, jonka kans-
sa käytiin mielenkiintoiset keskus-
telut koskien Kannaksen kulttuuri-
kohteiden kartoittamista.

Tänä vuonna päätettiin pitää väli-
vuosi paikallisten johtajien tapaami-
sesta. Jokainen pitäjäyhteisö hoitaa
kuntatapaamiset oman harkinnan
mukaan.

Keskusteltiin Karjalaisten Pitäjä-
yhteisäjen Liiton toiminnasta Mark-
ku Paksun alustuksen perusteella.

Karjalaisten Pitäjäyhdistysten
Liitto toimii Karjalan Liiton organi-
saatiossa pitäjäyhdistykset kokoa-
vana yhdistyksenä, jonka tehtävä-
nä on pitäjäseurojen tukeminen.

Markku Paksu on liiton hallituk-
sen jäsen edustaen Kaakkois-Kan-
naksen pitäjäseuroja.

Todettiin yhteisesti, että liiton toi-
minnan tiedottamista kentälle tulisi
tehostaa. Jäsenyhdistysten tulisi
myös olla entistä aktiivisempia tuo-
malla asioita esille  liiton hallituksel-
le.

Käytiin keskustelua Karjala-asioi-
den huonosta näkyvyydestä julkises-
sa sanassa. Vuosittaiset Karjalaiset
kesäjuhlatkaan eivät ole saaneet jul-
kisuutta valtakunnan päämedioissa.
Olisikohan siinä ryhdistäytymisen
paikka karjalaisten puolesta puhu-
misen saralla.

Pitäjälehtien merkitys on ensiar-
voisen tärkeää jakamassa tietoa
varsinkin nyt, kun suuret ikäluokat
ovat jäämässä eläkkeelle.

Pitäjälehtiähän ilmestyy kymme-
nittäin ja voimavarojen yhdistä-
misellä hyvänä esimerkkinä on Su-
vannon Seutu -lehti, Sakkola-Sääti-
ön julkaisemana, joka on Sakkolan,
Metsäpirtin ja Vuokselan kotiseutu-
lehti.

Päätettiin löytää keinoja, joilla saa-
taisiin pitäjälehdille näkyvyyttä sekä
nuorison mielenkiinnon herättämis-
tä. TV:n infot Karjalasta ja erilaiset
jutut pakkoluovutetulta alueelta kiin-
nostanevat yleisöä.

Karjala DNA-projektista saatiin
infoa Kalevi Hyytiän kertomana.
Asia oli ollut esillä Suvannon seu-
dun sukututkimuspiirin kokoukses-
sa. Antamalla DNA-näytteen saa-
taisiin selville, mistä päin karjalaiset
ovat tulleet asuinsijoilleen ja mihin
eri heimoihin karjalaiset pohjimmal-
taan kuuluvat.

Vuotuinen pitäjäyhteisömatka on
tarkoitus tehdä Inkerinmaalle elo-
kuun lopulla. Kalevi Hyytiä oli laa-



Rautulaisten lehti  2/2015 7

Mikkelissä helmikuussa 2015 kokoustivat vas. Raili Ilvonen, Matti Takala, Kari Nokelainen, Aimo
Pärssinen, Markku Paksu, Kalevi Hyytiä, Aila Alanen, Esko Pulakka, Antti Hynnä, Jarkko Peltola ja
Taisto Virkki.

Kuva pitäjäyhteistyön alkutaipaleelta 10 vuotta sitten. Kokous nro 2
Karjalatalolla 30.10.2005 Vpl. Pyhäjärven järjestämänä.

tinut alustavan suunnitelman. Mat-
kan ajankohdaksi sovittiin 27.-
30.8.2015 ja matkajärjestelyjä hoi-
taa Kalevi Hyytiä. Nelipäiväisen
matkan alustavina kohteina olisivat
mm. Terijoki-Kuokkala-Toksova-
Lempaala.

Pitäjäyhteisöjen seuraava kokous
sovittiin pidettäväksi 26.9.2015 Hel-
singissä Karjalatalolla Metsäpirtin
järjestämänä.

Taisto Virkki
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Suvannon seutu 1917–1921:
Vuoden 1918 jälkeen

Huhtikuussa julkaistaan kirja Suvan-
non seudun vuosien 1917-1921 ai-
kakaudesta. Tavoitteena on ollut sy-
ventää Suvannon seudun pitäjien
yhteistä paikallishistoriaa tarkoin ra-
jattuna ajanjaksona. Tämän ohella
sukututkijoita kiinnostanee oman
sukunsa läheisten kohtalo.

Kirjoittajat ovat tässä tarkoituk-
sessa halunneet yhdistää sodan uh-
rien taistelupaikka- ja aikatiedot.
Kirjamme ydin on uhritiedoissa, niin
että lukija, luettuaan myös sota-
tapahtumat, pääsee käsitykseen;
kenelle, mitä, missä ja milloin on ta-
pahtunut.

Liitteenä on lisäksi pitäjäkohtainen
luettelo Venäjänsaaren retkeläisistä.

Mitä tapahtui
vuoden 1918 jälkeen
Suvannon seudun elämää sävytti
vilkas rajaliikenne, jota varten oli pe-
rustettava tulliasemia sekä mante-
reelle että Laatokan rannoille val-

vomaan laivaliikennettä. Sortanlah-
den tulliasema perustettiin vuonna
1859.

Raja sulkeutui kokonaan tammi-
kuussa 1919. Rajamaalle, rajavyö-
hykkeelle, asetettiin tiukat liikkumis-
säännöt. Alue määrättiin maalis-
kuussa 1919 sotatilaan.

Laatokan ahtojäät tarjosivat suo-
jaisan reitin salakuljettajille Käki-
salmesta ja järven rannikkopitäjistä
Pietariin ja päinvastaiseen suun-
taan.

Venäjällä kamppailu vallasta koi-
tui inkeriläisten kohtaloksi. Turva-
paikkaa hakevien inkeriläisten pa-
kolaisten ongelmat aiheuttivat muu-
toinkin Suvannon seudulla niukoissa
olosuhteissa asuville omat haasteen-
sa. Pakolaisten lapset tarvitsivat
koulutusta ja inkeriläislapsille pidet-
tiin  pakolaiskouluja 1920-luvulla.

Maassamme oli vankeja vapaus-
sodan päätyttyä odottamassa oi-
keuskäsittelyä usealla paikkakun-
nalla.

Suvannon seudun pitäjien uhrien
määrä oli yhteensä 261, heistä
rautulaisia yhteensä 86. Sirpale-
maisia lähdetietoja koostettaessa
löytyi monen uhrin kohdalla kosket-
tava tarina. Oheisena on yksi niis-
tä.

Kristian Aleksanteri Talja
Kristian Aleksanteri Talja, renki,
syntynyt 1.1.1902 Vpl. Pyhäjärven
Enkkuan kylässä nro 1. Vanhem-
mat: lampuotin poika Matti Talja
ja Varpu Mustonen.

Talja oli lapsena huutolaisena ja
11-vuotiaasta lähtien toisten palve-
luksessa. Hän lähti vapaaehtoisena
vapaussotaan ilmoittautuen 14.2.

1918 Pyhäjärven esikunnalle, joka
ei ensin tahtonut häntä hyväksyä
hänen nuoren ikänsä ja pienuuten-
sa johdosta.

Poika uhkasi lähteä yksin, ellei
hän pääse joukkojen mukaan. Hä-
nelle suostuttiin antamaan ratsuvä-
en kivääri ja hänet lähetettiin Käki-
salmeen. Päivän kuluttua hän pääsi
Rautuun ja haavoittui siellä jalkaan.

Pian hän palasi rintamalle ja oli
ensimmäisten rohkeampien miesten
joukossa. Talja teki muutamaa päi-
vää ennen kaatumistaan tiedustelu-
retken Raudun asema-aitauksen si-
säpuolelle, missä kuulat vinkuivat
hänen ympärillään repien vaatteet.
Shrapnelli osui iltamyöhällä 30.3.

Viipurin vankilan edustaja kävi
heinäkuussa 1918 tarkastusmatkalla
Raudun ja Kiviniemen työsiirtolois-
sa. Pyhäjärven Noitermaan vanki-
leiristä hän ei tarkastuskertomuk-
sessaan maininnut mitään.

Marras-joulukuussa 1918 järjes-
tettiin kunnallisvaalit, jossa ehdok-
kaat valittiin ns. pitkillä listoilla. Näis-
sä vaaleissa äänestysvilkkaus jäi
poikkeuksellisen alhaiseksi. Maa-
laisliitosta tuli vaalivoittaja kaikissa
Suvannon seudun pitäjissä.

Lahjoitusmaakauden turmiollinen
vaikutus heijastui talonpoikien elä-
mään. Tilat olivat pieniä. Ne eivät
turvanneet elantoa koko vuodeksi,
lisäelantoa oli hankittava muualta.
Hovitiloille tehtävät työvelvoitteet
olivat vieraannuttaneet talonpojat
kehittämästä omia tiluksiaan.

Kauko Hinkkanen

1918 häneen rintalastan vasemmalle
puolelle ja kulki kainalosta ulos.
Vasen käsi oli ruhjoutunut.

Talja haudattiin 10.4.1918 Pyhä-
järven sankarihautaan.

Kristian Aleksanteri Talja muistet-
tiin Pyhäjärvellä nimellä ”Riston
Ale”, joka johtui Aleksanterin iso-
isän nimestä, Risto Talja. Aleksan-
terin isä, Matti, kuoli 32-vuotiaana
pojan ollessa vielä lapsi.

Tuntematon runoilija – liekö
Enkkuasta, Alen kotikylästä – on
kirjoittanut nuorukaisen lyhyestä elä-
mästä liikuttavan runon, jonka alku-
peräistä käsikirjoitusta on etsitty
vuosikymmenien ajan. Se löytyi
kansallisarkistosta.

Koskettavia ihmiskohtaloita
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Suvannon seudun sukututkijat
kokoontuvat lauantaina 18.4.2015

klo 13.00 - 15.00
Helsingissä Karjalatalon Wiipuri-salissa.

Kokouksessa julkistetaan oheinen kirja
ja kuullaan sen tiimoilta alustuksia:

SUVANNON SEUTU
1917-1921

Elämää ja ihmiskohtaloita
Tervetuloa!

Julkistamistilaisuuden jälkeen kirjaa saatavana
rautulaisille hintaan 30 euroa / kpl + postituskulut.

Tilaukset  Pekka Intke p. 0452630365
tai s-postilla : pintke@suomi24.fi

Markku Paksu p. 040 523 9645 tai
pitajaseura@rautu.fi

Uhritietojen lisäksi kirjan henkilö-
valinnoissa on nostettu esiin henki-
löitä, joilla on tavalla tai toisella yh-
teys tuon ajan tapahtumiin.

Vaikeat ja poikkeukselliset ajat
toivat esiin yksilöitä, joiden toiminta
normaaleissa oloissa ei erottuisi ym-
päristöstään.

Suvannon seudun jokaisessa pitä-
jässä oli tällaisia vaikuttajia, oman
aatteen puolustajia, jotka sekä sa-
noin että teoin innostivat toisia ja
jotka ovat kansan suussa jääneet
mieliin.

Kauko Hinkkanen

Suvannon seudun paikallishistorian
työryhmä on tehnyt arvokasta työ-
tä kootessaan tietoja vuosien 1917-
1921 tapahtumista alueella. Noin
340-sivuisen kirjan tekijät ovat näh-
neet vaivaa hankkiessaan päivän-
valoon mm. aiemmissa pitäjä-
historioissa julkaisemattomia tieto-
ja. Kirjan kansikuvana on kuva
tuhoutuneesta Raudun asemasta.

Työryhmän puheenjohtajana ja
Sakkola-vastaavana on toiminut
Osmo Tuokko, Raudun pitäjä-
vastaavina Pekka Intke ja Varpu-
Leena Sumsa, Metsäpirtin Ilmi Pe-
sonen, Vpl. Pyhäjärven Kauko
Hinkkanen ja Vuokselan Jyrki
Warvas.

Pitäjäkohtaisessa kerronnassa
selviää mm. että Suvannon alueen
suojeluskuntatoiminta sai ensimmäi-
senä alkunsa Raudusta vuonna
1917. Persoonista nostetaan esille
mm. Raudun kirkkoherra Adam
Järveläinen, joka ”edustaa yhtä
erikoisimmista ja mielenkiintoisim-
mista kansantyypeistä Suomen itse-
näistymisen myllerryksessä”, kuten
teoksessa kuvaillaan.

Paras kiitos työryhmälle lienee,
että kirja hankitaan ja kulutetaan
mahdollisimman monen lukijan kä-
sissä.

- MRT

Kannattaa lukea



Rautulaisten lehti  2/201510

Joukko rautulaisia Rastaita ja hei-
dän jälkeläisiään kokoontui 21.02.
2015 ravintola Savonsolmuun ta-
paamaan toisiaan ja muistelemaan
entistä kotiseutuaan. Lämpimät kii-
tokset Seija Rädylle ja Suku-
seuralle kokouksen järjestämisestä!

Pöytien ääressä kävi vilkas kes-
kustelu, kun yritettiin tunnistaa ih-
misiä vanhoista valokuvista ja etsit-
tiin uusia sukulaissuhteita.

Suunnitteilla oleva Rautu-retki ja
sukuseuran tulevat toimintamuodot
puhuttivat myös.

Minulla oli ilo muistella oman
sukuhaarani vanhoja aikoja kuule-
mieni tarinoiden ja serkkuni Maire
Uosukaisen aineiston kautta. Leh-
den lukijoiden iloksi laitan jatkoksi
tiivistelmän näistä muisteloista.

Raili Hjelt
o.s. Rastas

Elämää Pekka Rastaan
talossa Raudun
Pienporkun kylässä
Pekan ja vaimonsa Katrin lisäksi
tässä suurehkoksi mainitussa talos-
sa asuivat myös heidän poikansa
Aleksander, Antti ja August per-
heineen. Tyttäret Maria ja Hele-
na olivat muuttaneet omiin talouk-
siinsa.

Rakennuksen sisätilat oli jaettu
kolmeen tupaan. Etutuvassa, tär-
keimmässä huoneessa valmistettiin
ja nautittiin yhteiset ateriat. Leivin-
uunissa paistuivat piirakat, lanttu-
kukot ja muut rautulaisten perinne-
ruuat.

Ruokatarjonta oli monipuolista,
mutta piirakoiden suhteen toimittiin
tasa-arvo-periaatteella. Emäntä,
rautulaisittain Katri-ämmä, jakoi pii-
rakat ennen ateriaa tasan ruokaili-
joiden kesken.

Sauna sijaitsi erillisessä rakennuk-
sessa. Viikkosaunomisen lisäksi sau-

Rastaan vilkkaan keskustelun
sukukokous Pieksämäellä

nan lämmössä syntyivät perheiden
lapset. Synnyttänyttä äitiä, ”sauna-
akkaa” ja vauvaa odotti pirtissä iloi-
nen sukulaisten joukko vehnäisen
rotinarinkelin kanssa.

Pihapiiristä löytyi myös vaateaitta,
johon oli koottu vaihto- ja juhlavaat-
teet perheittäin lajiteltuina.

Aikuisten työt
Rastaan talossa elettiin yhdessä,
mutta työt jaettiin miesten- ja nais-
tentöihin. Veljekset tekivät maanvil-
jelys- ja metsätyöt, naiset hääräsivät
navetassa, huolehtivat ruokatalou-
desta sekä hoitivat lapsia.

Kylvö- ja korjuuaikoina kaikki osal-
listuivat ulkotöihin sukupuoleen kat-
somatta. Koneita ei ollut, joten kaik-
ki työ oli käsityötä.

Iltaisin tehtiin puhdetöitä
Miehet valmistivat puiset työväli-
neet, kuten reet, aurat ja käyttöesi-
neet. Miniät kehräsivät karstatun
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Valokuvat: Timo Huuskola. Timon äiti Eila o.s. Rastas.

villan ja häkilöidyn pellavan langoiksi
ja kutoivat kangaspuissa kodin teks-
tiilit ja vaatekankaat.

Perinteitä seuraten miesten puku-
kankaat kudottiin ennen naisten
pukukankaita. Nainen sai taidok-
kaista kudonnaisistaan ihailua ja ar-
vostusta hyvänä työihmisenä.

Lasten elämää
Talon lapsilla, serkuksilla, oli seuraa
toisistaan, kun he temmelsivät  sa-
massa tuvassa. Vuoden suuret juh-
lapyhät toivat lapsille erityistä rie-
mua. Jouluisten jännitysten purka-
miseen sopi hyvin Tapaninpäivän
pistelevä nautinto lattialle levitettyjen
olkien seassa.

Suurperhe loi lapsille myös ainut-
laatuista turvaa. Tarvittaessa lähel-
lä oli aina joku aikuinen ihminen loh-
duttamassa ja auttamassa.

Maaseudulla lapset olivat myös
viljelijäperheen voimavara. Vuosi
vuodelta uusi lapsi irtaantui tuvan
leikeistä vanhempiensa työkaveriksi
viljelyksille ja talon töihin.

Aherrusta siivitti lasten hyvä ter-
veys, joka ei omana aikanaan ollut
itsestään selvä asia. Kulkutaudit niit-
tivät kokonaisia perhekuntia, eikä
harvinaista ollut vastasyntyneen lap-
sen kuolema.

Suurperheessä jaettiin ilot ja su-
rut. Yhteisvoimin ja vanhemman
sukupolven valvonnassa luotiin vau-
rautta taloon. Koettiin, että 70 heh-
taarin talo riitti perheen elättämi-
seen. Jokainen koki saaneensa tar-

peen mukaan, mutta mitään ei ollut
tuhlattavaksi.

Sisällissodassa harhautunut pom-
mi tuhosi talon.

Rastaan talossa eläneet muiste-
levat suurperheessä elettyä aikaa
elämänsä parhaana aikana.

Sukutapaamisessa palasi mieleeni
omat rakkaat nuoruudenmuistoni.
Hilja Rastaan pesue asui Pieksä-
mäellä päätien varrella.

Rautulaisten tätien oli helppo is-
tahtaa mennen tullen kotimme keit-
tiön jakkaralle muistelemaan men-
neitä.

Raili-tyttö oli innokas mukana elä-
jä. Mielenkiintoista oli kuulla ”Mitä
hyö Raudus tekkiit”.

Rastailla oli Raudussa vaikutus-
valtaa ja nuorilla oli harrastusmah-
dollisuuksia.

 Oli aika, kun lukion viimeisen luo-
kan tentit olivat käsillä. Pyysin va-
rovaisesti äidiltä: ”Etkö voisi jo
hyvästellä tädin, kun minulla on tuo
tentti huomenna.” Äiti käski mene-
mään vaikka saunaan pänttäys-
hommiin, mutta ”täti ei lähde min-
nekään”.

Abiturientin vastaus: ”Mutta en-
hän mie sinne kuule, mitä jännää hää
haastaa!”.

Tentti meni läpi ja nämäkin muis-
tot jäivät mieleen.

Jatkukoot Rastaan sukukokouk-
set!

Raili Hjelt

Rastaan sukuseura
järjestää matkan
Rautuun 23.-24.5.2015

Ei edellytä sukuseuran jäsenyyttä,
matka toteutetaan, mikäli saadaan
tarpeellinen määrä lähtijöitä mu-
kaan.

Alustava ohjelma 23.5.
klo 7.00 Mikkeli liikenneasema
klo 8.20 Kouvola liikenneasema
klo10.00 Aimoannos Vaalimaa
klo12.00 Viipuri
RAUTU
klo 20.00 majoittautuminen Hotelli
Igora

24.5.
8-9.00 Aamupala
Rautu
Koukaten Pietarin Ikean kautta koh-
ti Viipuria
16.00 Viipuri
lähtö tynkä-Suomeen

Matkan hinta 210.00
(tarkistamaton), hinta sisältää:
- majoitus aamupalalla 2hlö/huone
- päivällinen
- viisumin hankinnan
- kuljetuksen

Matkaa varten tarvitsemme
seuraavat tiedot 8.5. mennessä:
kopio passin kuvasivulta,
1kpl passikuva
matkavak.tod ( pyydä vak.yht),
viisumianomuskaavake täytettynä.
os. Markku Paksu
Ihastjärventie 29
50970 MIKKELI

MUKAVIA KESÄPÄIVIÄ
KARJALASSA!

Muista ottaa passi mukaan!

Ilmoittautumiset Seija Räty,
seija.raty@pp.inet.fi,
puh. 040 577 2728
tai Tuomas Rastas
puh. 050 5430 400
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Rautu jäi suurten suomalaisten so-
tilaiden jäljiltä räjähtäneiden ammus-
kuoppien reikäiseksi tantereeksi.
Pellot kuin metsätkin toivat mieleen
kovan näkkileivän pintakuviot.

Lieneekö taiteilija saanut ajatuk-
sen ottaa pystytettävään talvisodan
muistomerkkiin reikäkuviot Raudun
maisemasta. Taiteilijalla on ollut tä-
hän täysi vapaus. Rautulaisilta puut-
tuu edelleen täydellisesti vapaus
mennä omille mailleen reikien kun-
toa ja käyttöä arvioimaan ja suun-
nittelemaan isänmaansa jatko-
käyttöä.

Vuonna 1941 suomalaiset sotilaat
ampuivat tykeillään Mainilan kylään,
silloin vihreät de gröna ja vasem-
mistoliittolaiset eivät olleet sitä
estämässä. Ilman ympäristön tilan
arviointia sotilaat hakkasivat kolon
Karjalan mäntyyn rakentaessaan
riukukäymälää omiin tarpeisiinsa.
Eduskuntaan jätettiin viemättä yh-
tään paskalakia. Tarve oli saada
ravinteet perunapelloille, joten me-
riä pilaamaan rakennettavat viemä-
riputket jätettiin nykyisten vihreiden
saastejutuilla höynäytettyjen kan-
sanedustajien tehtäväksi.

Maailma on muuttunut hyvin
reikäiseksi nyt käynnissä olevassa
kolmannessa maailmansodassa, jos-
sa Yhdysvallat määrää, kuten aiem-
minkin, mihin reikien räjäyttely sal-
litaan. Rooseveltin pallilla istuu nyt
Obama ja Stalinin piippu on jäänyt
perinnöksi Vladimir Vladimorivits
Putinille, jonka sinisävy silmissä ker-
too presidentti Vladimir Putinin ole-
van suomalaisjuurinen tverinkarja-
lainen. Tverin karjalaisessa kyläs-
sä hän vietti lapsuutensa kesiä iso-
äitinsä luona. Tämä käy ilmi
Putinista aiemmin kirjoitetusta kir-
jasta, vaikka Vladimir salailee suku-
juuriaan.

Tverin karjalaisten suvut ovat saa-
puneet Tverin alueelle entisestä
Käkisalmen läänistä, jossa Ruotsi

Raudun rauta on reikäinen
teki täydellisen kansanmurhan
1600-luvulla. Karjalaiset ansaitsivat
leipänsä venäläisten pajarien maa-
orjina Raudusta ja muualta Käki-
salmen läänistä muuttamisen jäl-
keen. Vielä vuosisatoja aiemmin
vapaat rautulaiset maksoivat veroa
Novgorodin valtiolle, joka noudatti
Kreikasta saatua demokratiaa.

Sinisilmäinen Vladimir on kaikes-
ta päätellen opetellut tarkkaan
Ruotsiin liittyvän Venäjän historian
ajalta ennen suomalaisten Tverin
alueelle siirtymistä. Ruotsalaiset tu-
hosivat Kaarle X Kustaan käskys-
tä kaikki kiinni saamansa Käki-
salmen läänin asukkaat, lapsetkin
vanhempineen ja mummoineen.
Tuolloin 1600-luvulla Ruotsi oli suu-
ruudenhullu valtio, joka kävi ase-
joukkoineen Moskovassa saakka.

Putin mielii nyt varmaankin käy-
dä hävittämässä kaikki Kaarle X
Kustaata kunnioittavat muistot ja
merkit Tukholmasta. Sukellusveneet
eivät ole siihen oikea tapa, tarvitta-
neen tiedotussodan menetelmiä
kyberhyökkäyksineen.

Ruotsin armeijan suomalaisosas-
ton avulla Ruotsi sai haltuunsa Puo-
la-Liettuaan kuuluneen Liivinmaan
heinäkuussa 1655. Edellisen vuoden
toukokuussa Moskovan alaisuuteen

siirtyneet Ukrainan kasakat hyök-
käsivät toiselta suunnalta Liettuaan
100 000-miehisen Boris Sereme-
tevin armeijan osastona.

Ukrainan tapahtumat yli 400 vuot-
ta sitten ovat edelleen esikuvana ny-
kyiselle Putinin sodankäynnille. Pyr-
kimys Moskovan saamiseksi Itäme-
ren hallitsijaksi on vuosisatoja van-
ha asia, kuten tuon ajan kiovalaisen
munkin kirjoittama ensimmäinen
Venäjän historiakin todistaa pyrki-
myksen. Tätä pyrkimystä estämäs-
sä oli Kaarle X Kustaan komennos-
sa oleva suomalainen sotaväki.

Maailmansodan voittajavaltioiden
jakaessa hävinneiden valtioiden
maita Saksaa vastaan sotineille, niin
Itämeren hallinta oli Eurooppaa jaet-
taessa ykköspalkinto. Sodan voit-
toon vienyt Yhdysvaltain presidentti
Roosevelt antoi suosikkiliitto-
laiselleen Stalinille Itämeren ja me-
ren hallinta-alueeksi osan Saksas-
ta.

Kaliningrad on edelleen se Venä-
jän emämaasta irti oleva sotilas-
tukikohta, josta merta hallitaan. En-
nen tämä Liettuan ja Puolan välis-
sä oleva alue oli Saksan Itä-
Preussia. Stalinin uskollisin valtion-
hoitaja ja ”valtiovarainministeri”,
vuodesta 1923 alkaen Mihail Kali-

Tverin karjalaislapsia Tresnan kyläkoulussa vuonna 2000.
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nin, oli henkilö, jonka nimi kuuluu
vieläkin puhuttaessa tuosta entisestä
saksalaisten Itä-Preussista. Kali-
ningrad sai nimen Venäjän pitkä-
aikaisimman valtionhoitajan nimes-
tä.

Tverin kaupunki Moskovan ja Pie-
tarin puolivälissä muutettiin Stalinin
toimesta uuden nimiseksi, Kalinin oli
vanha Tver, jonka presidentiksi va-
littu Jeltsin nimesi uudestaan Tver-
nimiseksi. Vladimir Putin on jättä-
nyt tämän sukunsa asuinseudulla
Volgan varrella sijaitsevan Tverin
ruhtinaskunnan pääkaupungin ni-
men alkuperäiseen Tver-asuunsa.

Venäjä juhlii vuosittain Roosevel-
tilta saamiaan Saksanmaan alueil-
ta, ja Suomelle sodan julistaneen
Yhdysvaltain avulla Raudun ja koko
Karjalan saamista ryöstösaaliina
Putinin hallittavaksi. Saksan ylin joh-
to ja Suomen presidentti eivät aio
osallistua tällaiseen menetettyjen
alueittensa ja tapettujen kansalais-
tensa menettämisestä riemastunei-
den karhunpeijaisiin. Venäläiset
juhlikoot omia ryöstövoiton juhliaan
ilman hävittyjen kansojen osanottoa.

Lentotukialus ”Roosevelt” seilaa
juhlavasti Kaliningradin edustalla,
Itämerellä, 5000 miehen ja yli sa-
dan hävittäjäkoneen turvin näyttä-
en toisen maailmansodan todellisen
voittajan nimeä viimeiseen hengen-
vetoonsa taistelleen germaanin
”Hitlerin” ihannevaltion menettä-
neille saksalaisille ja oikeaan ger-
maanirotuun pohjautuvalle Ruotsil-
le. Germaani on osoittautunut sel-
laiseksi ihmiseksi, että se mielen-
häiriössä kykenee lentämään sak-
salaisen lentokoneen päin vuorta,
vaikka kyydissä olleet 149 ihmistä
menettävät henkensä.

Karjalaiset jälkikasvuineen ovat
kyenneet Suomessa pitämään koko
kansan puolta, vaikka kotiseutu on
edelleen voittomaana miehitetty.
Musta ammottava reikä on nyt Rau-
dun kartassa.

Ahti Hänninen

Aluepalautus ry:n antoi ajankohtaiskannanoton kokouksessaan
Järvenpäässä 28.2.2015 vaatien maanmyyntikieltoa venäläisille.

Aluepalautus ry on huolestunut venäläistahoille myydyistä maa-
alueista ja tonteista Suomessa. Kuten julkisuudessa on tuotu esiin,
niin maa-alueita on ostettu maamme puolustuksen ja huolto-
varmuuden osalta tärkeiden alueiden, kuten Turun – Naantalin
laivaväylän varrelta.

Aluepalautus ry ihmettelee Suomen viranomaistahojen sini-
silmäisyyttä maamme turvallisuuden osalta. Aluepalautus ry kan-
nattaa parhaillaan kerättävää kansalaisaloitetta, jonka mukaan
EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisille tahoille ei pidä myydä maata
muutoin kuin erityisluvalla.

Aluepalautus ry tukee vireillä olevaa kansalaisaloitetta, jossa vaa-
ditaan eduskuntaa säätämään lain, joka kieltää EU:n ulkopuolis-
ten henkilöiden ja yhteisöjen maanomistuksen Suomessa.
Kansalaisaloitteen allekirjoittamiseen on aikaa 10. päivään elo-
kuuta 2015 saakka. Aloitteen taakse vaaditaan 50 000 nimeä.
Aluepalautus ry kehottaa ripeyteen, jotta aloite saadaan uuden
eduskunnan käsittelyyn välittömästi niin pian kuin uusi eduskunta
on aloittanut työskentelynsä.

Aluepalautus ry pitää aloitteen allekirjoittamista isänmaallisena
kansalaisvelvollisuutena, jonka jokaisen itsenäisesti ajattelevan
Suomen kansalaisen tulisi täyttää. Koska aloitteen allekirjoi-t-
taminen tapahtuu internet-yhteytenä, niin Aluepalautus ry kehot-
taa avustamaan niitä kansalaisia allekirjoittamisessa, joilla ei ole
internet-yhteyksiä käytössään tai on vaikeuksia niiden käyttämi-
sessä.  Aloitteen voi allekirjoittaa osoitteessa

www.kansalaisaloite.fi/fi/ aloite/1096

Samalla Aluepalautus ry vaatii kansalaisaloitelakiin pikaista kor-
jausta, koska nyt tehdyt kansalaisaloitteet automaattisesti raukea-
vat eduskuntakausien vaihtuessa. Vaikka tämä ei uhkaakaan vi-
reillä olevaa maanmyyntikieltoaloitetta, niin järjestö pitää tätä epä-
kohtaa merkittävänä ja korjausta vaativana.

Aluepalautus ry
Territorial Restitution Association of Finland ry.
www.aluepalautus.net
www.facebook.com/aluepalautus

Aluepalautusyhdistys
vaatii maanmyyntikieltoa

Rautulaiset muistakaa: oma pitäjälehti on hyvä
lahjavinkki sukulaisille ja ystäville!
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Lottia Kannaksella 17. jakso
Jälleen kerran sain lähteä kodistani.
Nämä hyvästit kuitenkin tuntuivat
lopullisilta, koska viime kuukausina
olin joutunut aina vain luovuttamaan.
Jotenkin aavistin, etten enää palai-
si, vaikka sitä niin hartaasti toivoin-
kin.

Jatkoin jäähyväiskierrostani. Mi-
tään ei ollut evakuoitu, vaan kaikki
oli paikoillaan. Silmiini osuivat keit-
tiön puoliverhot. Olin ommellut nii-
hin kukkia, koska pidin kaikesta kau-
niista. Nyt sekin tuntui toisarvoisel-
ta. Kun suljen silmäni, voin vieläkin
nähdä kaiken kuin taulun.

Veljen huoneessa oli ripustimessa
uusi puku, päällystakki ja senaikaista
nuorisomuotia olleet golfhousut.
Vaatteita ei ollut vielä uudistettu-
kaan. Otto oli ostanut ne ensimmäi-
sillä palkkarahoillaan päästyään töi-
hin Shellin, silloisen Masutin, bensa-
kioskille Viipurin laivarantaan. Vä-
vymme Leo Sarimo oli silloisen öl-
jysataman hoitajana. Töistä tultuaan
Otto oli lähtenyt työhaalareissaan
evakoita auttelemaan. Liekö jäänyt
sille tielleen?

Mieli oli maassa ja ajatukset ristei-
livät milloin missäkin. Tuntematon
tulevaisuus pelotti ja vanhan isäni
yksin jättäminen vain lisäsi ahdistus-
ta. Isäni tuntien tiesin, ettei hän mi-
nun kehotuksestani mihinkään läh-
tisi. Olisin vain saanut kuulla, rupea-
vatko lapset häntä neuvomaan ja
jonkunhan olisi eläimetkin hoidetta-
va. Hän oli ollut sodassa ennenkin
ja tietäisi kyllä, mitä tekisi.

Viimein päätimme lähteä paluu-
matkalle, niin vaikealta kuin eron
hetki tuntuikin. Olisi vain ajan ky-
symys, milloin kotimme joutuisi uu-
sien isäntien haltuun. En uskaltanut
ajatellakaan, miten isälle silloin kä-
visi. Koti on jokaiselle turvapaikka.
Kun se ihmiseltä väkivalloin riis-
tetään, sen unohtaminen on ylivoi-
maisen vaikeata. Vain suuri ihme
voisi kaiken pelastaa eikä ihmeisiin
enää kukaan uskonut.

Lähdön hetken koittaessa ei mi-

kään saisi olla esteenä. Meille oli
myönnetty lomaa vuorokausi ja lo-
man päättyessä oli palattava. Ei
saanut ajatella, jaksaisiko perille vai
ei. Sodan syttyessä armeija siirtyy
noudattamaan poikkeustilalakia,
joka minusta ainakin nyt tuntui koh-
tuuttoman ankaralta.

Paluumatka sujui onneksi vähän
joutuisammin. Koneet eivät enää
nähneet lentää eikä meidän tarvin-
nut jatkuvasti etsiä suojaa. Kotini ja
omaisteni kohtalo pyöri mielessä.
Paluuta entiseen ei ollut eikä liioin
tietoa tulevaisuudestakaan. Päivä oli
lyhyt ja yökin ehti yllättää. Jostain
kuitenkin saimme voimia tuon mat-
kan kulkemiseen. Jouduimme otta-
maan itsestämme kaiken irti vielä
senkin jälkeen, kun tuntui, että nyt
ei enää jaksa.

Vihdoin saavuimme joukko-osas-
tomme esikuntaan Mälkölään.
Olimme itsekin hämmästyneitä sel-
vittyämme matkasta. Ei tarvinnut
lähettää partiota meitä etsimään.
Tuskin sitä olisi tehtykään – par-
tioilla oli tärkeämpiäkin etsittäviä.
Olimme taas turvassa ystäväpiirin
ympäröimänä. Esikuntaan kuuluivat
komentaja, adjutantti, lääkäri, pappi
ja lähetti. Apu olisi lähellä, jos jotain
sattuisi. Mitä muuta olisimme osan-
neet toivoakaan? Ennen uuden päi-
vän koittoa ehtisimme nukkuakin
vähän.

Aamulla aioimme tarttua entisiin
töihimme, mutta se ei ollutkaan niin
yksinkertaista kuin olimme luulleet.
Kanttiinista olivat tavarat loppu.
Kun täydennystä ei ollut luvassa,
kanttiinista vastaava Elvi oli päät-
tänyt lopettaa toiminnan. Hän ja si-
sarensa Kerttu lähtivät etsimään
omaisiaan ja lottajohtoa, jolle voisi
luovuttaa kassan. Niin jäi Kertun
kanssa tekemämme retki viimeisek-
si, yhdeksi muistoksi muistojen jouk-
koon.

Me Rauhan kanssa jäimme vielä
toistaiseksi paikoillemme. Meillä ei
ollut lottajohdolle mitään luovutet-

tavaa: olimmehan joutuneet oman
onnemme nojaan jo Raudussa.

Meillä ei liioin ollut halua lähteä
rahattomina seikkailemaan. Mieli
haikeina hyvästelimme tytöt mat-
kaan. Yhdessä olimme kokeneet
sodan tähän asti vaikeimmat hetket.
Hätä yhdisti ihmisiä, tuntuihan tur-
vallisemmalta olla yhdessä. Olimme
kuitenkin hyvin iloisia, kun joukko-
osastomme oli valmis järjestämään
meille työtä ja ruokaa. Sotaväen
mukana tunsimme olomme jotenku-
ten turvatuksi. Menneitä ei autta-
nut jäädä suremaan, vaan oli ryh-
dyttävä töihin.

Kun kanttiinia ei enää ollut, mei-
dän oli kerättävä ruokatarvikkeita
autioista taloista. Me leivoimme ja
laitoimme ruokaa, kudoimme suk-
kia ja käsineitä. Niin yritimme omal-
ta osaltamme puhaltaa yhteiseen
hiileen.

Talviset vuorokaudet kuluivat.
Päivät olisivat voineet olla mieles-
tämme vieläkin lyhyemmät, niin oli-
si säästynyt sekä miehiä että mate-
riaalia. Pienelle armeijalle pienikin
säästö olisi ollut suuri lahja. Luoja
kuitenkin antoi kirkkaita talvisia päi-
viä, joita käytettiin hyväksi molem-
min puolin. Surman linnut eivät pe-
länneet pakkasta, joka paikoin laski
-46 asteeseen, meidän oli vain jatku-
vasti haettava suojaa talojen kella-
reista. Pian oli taas edessä muutto
rauhallisempaan paikkaan.

Jatkuu…

Meeri Huuhka
(Schadewitz)

Kirjoitus julkaistu aiemmin
numerossa 3/1988
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Karjalaseurojen Mikkelin piiri ry.
järjestää sunnuntaina 3.5.2015 klo
10 kirkkopyhän yhteistyössä Män-
tyharjun Karjalaseuran ja Mänty-
harjun seurakunnan kanssa. Kirkko-
pyhää vietetään karjalaisen kansan
messun merkeissä. Messu liittyy
samalla Mäntyharjun seurakunnan
jumalanpalveluselämän kokonais-
valtaiseen uudistushankkeeseen.
Mäntyharjun seurakunnan tavoittee-
na on erityismessujen lisääminen,
monipuolinen ja eri ihmisryhmien ta-
voittaminen. Samalla otettaneen ta-
voitteeksi eri ikäryhmät, elämän-
tilanteet sekä erityiset painopiste-
sisällöt.

Kirkkopyhän yhteydessä samalla
vietetään luomakunnan sunnuntaita.
Luonnon ja sen ilmiöiden keskeinen
merkitys, miten se on mukana kar-
jalaisessa perinteessä ja traditiossa.
Aikaan liittyvä konkreettinen luonto-
sidonnaisuus, ja miten se on muka-
na menneessä ajassa ja tulevaisuu-
dessa. Jumalanpalvelustradition ja
luterilaisen kulttuuriperinteen siirtä-
minen nykypolville ja eteenpäin on
tärkeä näkökulma messussa. Tule-
va kirkkopyhä on ekumeeninen ta-
pahtuma ja samalla yhteys yli lute-
rilaisen ja ortodoksisen kirkko-
kuntarajojen, jolla haluamme edis-
tää ymmärryksen ja yhteisöllisyyden
lisäämistä.  Karjalaisen messun val-
mistelu on vaatinut suuren työn
myös kanttorilta ja kirkkokuorolta.
Messu on varmasti kaikille kuulijoille
ja osallistujille antoisa. Messun jäl-
keen lasketaan seppele karjalaisten
muistomerkille, kunnioituksena kar-
jalaiselle perinnölle sekä juodaan
kirkkokahvit.

Tämänvuotinen kirkkopyhä viete-
tään kulttuurillisesti rikkaassa mil-
jöössä Mäntyharjun kirkossa, Sal-
melan taideyhteisön vieressä. Ter-
vetuloa kaikkialta Suomesta!

Heikki Koljonen
Karjalaseuran Mikkelin piirin

sihteeri, Mäntyharju

Karjalaisen kansan messu vietetään
   Mäntyharjun kirkossa

Mäntyharjun seurakunta perustettiin vuonna 1595, mutta jo ennen
sitä tänne oli rakennettu kirkko. Tämän nykyisen kirkon suunnitte-
lijana toimi valtionarkkitehti Charles Bass. Hänen suunnitelman-
sa mukaan kirkkoon olisi mahtunut 5950 henkilöä. Kun kirkkoa alet-
tiin rakentaa tunnetun kirkonrakentaja Matti Salosen johdolla vuon-
na 1819, kirkkoa ei kuitenkaan rakennettu niin isoksi kuin alun pe-
rin oli suunniteltu. Kellotapuli saatiin valmiiksi vuonna 1819 ja kirk-
ko valmistui vuonna 1822. Kirkossa istumapaikkoja on noin 1700.
Rakennus on Suomen toiseksi suurin puukirkko ja samalla Suomen
suurin lamasalvosrakenteinen hirsirakennus.

Alttaritaulun kirkkoon maalasi ja lahjoitti vuonna 1831 mänty-
harjulaissyntyinen Berndt Godenhjelm. Alttaritaulun aiheena on
Jeesuksen taivaaseen astuminen.

Ensimmäiset urut hankittiin kirkkoon vuonna 1876. Toiset urut
hankittiin vuonna 1935, jolloin kirkkoon hankittiin sähköt. Pitkän
harkinnan jälkeen kirkkoon rakennettiin kolmannet urut vuonna
2008. Ne rakensivat Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy. Uudet
urut edustavat pohjoismaista varhaisromanttista tyylisuuntaa ja ne
on toteutettu urkurakentaja P.L. Åkermanin rakennusperinteen
mukaisesti. Uruissa on 38 äänikertaa, kaksi sormiota ja Barker-
kone (pneumaattinen apukoneisto, joka tekee soittamisen kevy-
emmäksi). Suomessa lähimmäksi samaa tyyliä edustavat Helsin-
gin vanhan kirkon urut, Mäntyharjun urut ovat Helsingin urkujen
”isoveli”.

Kirkon osoite on Mäntyharjuntie 22.

Kirkon erikoisuuksia
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Kenttäpostia saapui sieltä jostakin
Kenttäposti käsitteenä on tullut tu-
tuksi erityisesti henkilöille,
joilla on muistikuvia, tai he ovat kuul-
leet tai lukeneet sota-ajan elämäs-
tä. Kenttäposti oli puolustusvoimi-
en postilaitos sotien, liikekannalle-
panon ja suurten sotaharjoitusten
aikana. Sillä oli merkittävä tehtävä
rintaman ja kotiväen tietojen ja mieli-
alojen ylläpitäjänä.

Kyseessä oli postikorttien sekä
kirjeiden ja pakettien kulkua rinta-
man ja kotiväen välillä. Rintamalle
tai rintamalta lähetetty posti oli tar-
kan valvonnan alaisena eli Postin
yhteydessä toimi myös sensuurin
valvova silmä.

Valtion tiedoituslaitos ja sen alai-
set tarkastustoimistot avasivat ja
tarkkailivat kirjeitä pistokokein. Tar-
koituksena oli havaita vakoiluun liit-
tyvä toiminta, seurata mielialoja ja
estää salassa pidettävien asioiden
päätyminen vihollisen käsiin. Rinta-
malta lähetettävien postiviestien
alussa piti salata olinpaikka ja käyt-
tää esimerkiksi sanontaa ”Siellä jos-
sakin”, ”Korsussa” tai ”Täältä Kar-
jalasta”, kuten isäni käytti.

Sotilaallisen tiedon puuttuminen ei
ollut pääasia, vaan kenttäposti vies-
titti kulloistakin tunnelmaa, kaipausta
ja tietoa hengissäolemisesta.

Vapaussota ja
itsenäisyyden alkuaika
Kenttäpostitoiminta alkoi  23.päivä-
nä maaliskuuta 1918, kun ylipäälli-
kön määräyksestä kenttäposti pe-
rustettiin. Päällikkönä toimi insinööri

J. V. Leinonen. Toiminta oli suuris-
sa vaikeuksissa erityisesti sodan lop-
puvaiheissa, kun postien perille
saattaminen koki sodan liikkuvan
luonteen johdosta suuria vaikeuksia.
Sen aikainen tiedonkulku oli hidas-
ta. Kenttäposti toimi kolmen posti-
konttorin kautta, jotka sijaitsivat
Antreassa, Haapamäellä ja Pieksä-
mäellä.

Suomen itsenäistyessä varsinai-
sen kenttäpostitoiminnan uutta oh-
jesääntöä kokeiltiin saksalaisen oh-
jesäännön mukailemana ensimmäis-
tä kertaa käytännössä vuoden 1937
sotaharjoituksessa. Tositoimiin siir-
ryttiin mahdollisen sodan varalta jo
ylimääräisten kertausharjoitusten eli
YH:n aikana 1939.

Kenttäposti oli suunniteltu postin-
kuljetusjärjestelmä sota-ajan poik-
keuksellisiin olosuhteisiin. Se perus-
tui puolustusvoimien kenttäposti-
organisaation, posti- ja lennätinjär-
jestelmän sekä rautateiden yhteis-
toimintaan.

Talvisota
Talvisodan sytyttyä otettiin käyttöön
kenttäpostitoiminta uudelleen entis-
ten kokemusten perusteella.

Pieksämäelle oli perustettu kes-
kuskenttäpostikonttori, jonne koti-
rintamalta lähetetyt lähetykset en-
siksi kuljetettiin postilinjaa pitkin.
Sieltä lähetykset kuljetettiin puolus-
tusvoimien sotatoimiyhtymiin
perustettuihin kenttäpostikontto-
reihin, joita talvisodan aikana oli 17.
Täältä posti jaettiin joukko-osastoi-

hin. Talvisodan aikainen kenttäposti
lopetti toimintansa 1940-luvun lop-
pupuolella.

Jatkosota
Liikekannallepanon yhteydessä
18.6. 1941 perustettuun kenttäposti-
organisaatioon kuului  yhdeksän
päämajan (Pieksämäki, Lahti, Ka-
jaani, Turku, Tampere, Rovaniemi,
Helsinki, Seinäjoki ja Oulu)  ja 26
eri sotatoimiyhtymien alaista kenttä-
postikonttoria. Ne välittivät postia
yleisten postikonttorien tapaan.

Salausmielessä keskuskenttä-
postikonttorit oli numeroitu sekä yk-
siköille annettu peiteluku. Jotta lä-
hetys ohjautui oikeaan keskuskent-
täpostikonttoriin, niissä oli peitenu-
mero. Osoite käsitti nelinumeroisen
numerosarjan. Se kertoi ensin jouk-
ko-osaston, viimeinen tai kaksi vii-
meistä oikean yksikön.

Kotirintamalta lähetettävät kirjeet
ja postikortit oli varustettava posti-
merkillä, jonka päälle oli painettava
sana ”kenttäpostia”. Vaihtoehtoi-
sesti ne tuli lähettää erillisellä kent-
täpostilipukkeella.

Lipukkeet oikeuttivat lähettämään
kotirintamalta maksutta enintään 40
gramman painoisen kirjeen tai posti-
kortin. Lipukkeita jaettiin sotilaille
tusinan verran kuukautta kohti.

Kenttäpostitoiminta vaikeutui no-
peasti kesäkuussa suurhyökkäyks-
en alettua. Sotatoimien päättyessä
4.9.1944 konttoreita lakkautettiin
yksitellen.

Sota-ajan postimerkkejä.
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Sotilailla oli tusina lipukkeita
käytettävissä postitukseen.

Postimuseon ja Tampereen histori-
allisen seuran yhteisjulkaisu ”Kirjei-
tä sodasta” ilmestyi perjantaina
20.3. Julkaistu kirja antaa Suomes-
sa ensimmäistä kertaa kokonaisku-
van kriisiaikojen kirjeenvaihdosta.
Sota-ajan kirjeisiin liittyy poikkeuk-
sellisen paljon tunteita. Sota-aikana
kirje oli elonmerkki, jota odotettiin
malttamattomana kotona ja Karja-
lan metsissä. Kun kirje saatiin, sitä
ei heitetty lukemisen jälkeen pois.
Taisteluiden erottamille läheisille kir-
jeistä tuli aarteita.

Vaikka sota-ajan kirjeet ovat ol-
leet yksilöille arvokkaita, niin ne ei-
vät ole kiinnostaneet tieteellistä tut-
kimusta laajasti kuin vasta viime
vuosina. Uudessa kirjassa ovat his-
torian, folkloristiikan, kirjallisuus-
tieteen ja kielentutkimuksen tutkijoi-
den lähtökohtana olleet sodan
poikkeusoloissa syntyneet kirjeet.
Pääosa artikkeleista käsittelee toi-
sen maailman sodanaikaista suoma-
laista kirjoittamiskulttuuria. Yksittäi-
set artikkelit vievät myös Suomen
kaartin sotaretkelle 1830-luvun alun
Puolaan, Ranskaan ensimmäisen
maailmansodan sotarintamalle ja
Suomen sisällissotaan.

Tampereen yliopiston Kansanpe-
rinteen arkistossa on noin 40 000
sotavuosien kirjettä, jotka ovat ol-
leet tärkeä lähtökohta kirjan artik-
keleille. Tampereelle vuonna 2014
muuttanut valtakunnallinen Posti-
museo, Tampereen yliopiston tutki-
jat ja Tampereen historiallinen seu-
ra ovat liittäneet voimansa yhteen
toteuttaessaan kirjaa.

Teoksen toimitustyöstä vastaavat
Tampereen yliopiston Historian op-
piaineen tutkijat Seija-Leena Ne-
vala-Nurmi, Ilari Taskinen ja
Marko Tikka. Kirja on ostettavis-
sa Trafiikki-museoiden verkko-
kaupasta sekä Vapriikin museo-
kaupasta hintaan 27 euroa.

                                      - MRT

Kirja sota-ajan
kirjeenvaihdosta

Ajanvietettä
asemasotavaiheessa
Kotiväelle lähetettyjen kirjeiden li-
säksi monilla rintamamiehillä oli
kirjeenvaihtoystäviä. Ahkerilla
kirjoittajilla saattoi olla jopa useita-
kin kirjetuttuja. Joissakin korsuissa
oli tapana, että sujuvin kynänkäyttäjä
kirjoitti kirjeen kaverin puolesta.

Vaikka ensimmäisten sanojen kir-
joittaminen oli monelle miehelle hy-
vinkin hankalaa, taito kehittyi kirje
kirjeeltä. Tervehdyksellä oli suuri
merkitys viestinä kotiväelle ja toi-
sinkin päin.

Sodanajan oloja kuvaavia kortte-
ja painettiin paljon ja niitä myytiin
lottien hoitamissa kanttiineissa.
Korttien valmistajat tilasivat  piir-
roksia tunnetuilta taiteilijoilta. Useis-
sa kenttäpostikorteissa on piirtäjäksi
merkitty A. T.  Taiteilija Arnold
Tilgman olikin sodan ajan posti-
korttitaiteilijoista tuotteliain.

Asemasodan rauhallisena aikana
kenttäposti pystyikin toimimaan
säännöllisesti. Kirjeitä kulki sujuvasti
molempiin suuntiin; rintamalta ko-
tiin ja siviilistä sotatoimialueelle.
Vasta viimeisenä sotakesänä 1944
olot olivat niin kaoottiset, että pos-
tin kulku oli miltei pysähdyksissä.
Jatkosodan aikana kenttäposti kul-
jetti 1 040 miljoonaa postilähetystä.
Niistä oli 410 miljoonaa kotiseudul-
ta joukoille lähetettyä ja 630 miljoo-
naa joukoilta kotiseudulle kuljetettua
postilähetystä.

Kenttäpostitoiminnan
historian dokumentointi
Päämaja ohjeisti aikanaan omia
joukkoja kenttäpostitoimintaan viral-
lisilla ohjesäännöillä. Niitä julkaistiin
mm. vuosina 1939, 1940, 1941 ja
1944. Näissä oppaissa neuvottiin
niin sotilaita kuin annettiin ohjeita
kenttäpostiorganisaationkin toimin-
taan. Myöhemmin on tehty eri tut-
kimuksia ja yhteenvetoja aiheesta.
Myös aidoista sotakirjeistä on koottu
teoksia.

Maanpuolustuskorkeakoulun kir-
jastosta löytyy aiheesta paljon tut-
kittavaa.

Aarre-tietokannassa eri
kenttäpostimuodostelmien arkistot
saadaan esiin kirjoittamalla sana-
hakuun ”kenttäposti”. Hakutulos
nostaa esiin ne arkistonmuodostajat,
joiden nimessä esiintyy sana kenttä-
posti. Näitä ovat mm. kenttäposti-
konttorit, keskuskenttäpostikonttorit
ja armeijakuntien esikuntien kenttä-
postitoimistot.

Kiinnostavia lähteitä löytyy myös
esimerkiksi Postimuseon tiloista,
joka sijaitsee Tampereen Vapriikis-
sa.

Ei pidä unhoittaa myöskään pos-
ti-merkkiharrastajia, joita aihe kiin-
nostaa. Eri puolilla Suomea on hei-
dän toimesta ollut näyttelyitäkin kun-
tien kirjastoissa.

Kooste eri lähteistä

Taisto Virkki
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Katkelmia
Heimo
Kiurun
elämän-
kaaresta
Heimo Kiuru vietti Joutsassa 90-
vuotispäiviään 22.2.2015. Ohessa
kerrontaa hänen elämänvaiheistaan
perustuen puheeseen, jonka tytär
Heli Hentinen (o.s. Kiuru)  piti
isänsä merkkipäivillä:

Synnyit 19.2.1925 Karjalassa
Raudun Sirkiänsaaren kylässä.
Rautu, nykyisin venäjäksi Sosnova,
sijaitsee Pietarista, silloisesta Le-
ningradista 50 kilometriä pohjoiseen.
Raudun asukasluku oli noin 6000
vuonna 1939. Sirkiänsaaren kylä oli
silloin 53 savun kylä.

Maanlaatu Raudussa on vaihte-
levaa, pellot, metsät, mäet, kummut,
laaksot ja järvet vaihtelevat nope-
asti. Raudun kirkonkylälle kotoasi
Sirkiänsaarelta oli matkaa noin 20
km. Raudun Sirkiänsaarelta Pieta-
riin oli matkaa 50 km.

Vanhemmillesi Marialle, o.s.
Pusa ja Adamille oli syntynyt kah-
deksan lasta; ikäjärjestyksessä He-
lena, Sulo, Eino, Sievi, Heimo,
Sylvi, Väinö ja Arvo, kaksoset.
Sodan jälkeen lapsista oli elossa
neljä. Elämä jatkui tynkä-Suomes-
sa. Jouduitte lähtemään Raudusta
sodan jaloista syksyllä 1939. Oli lo-
kakuun 19. päivä, kun jätit synnyin-
paikkasi, olit 14-vuotias. Lähtiessä
sai jokainen ottaa mukaansa 12 kg
tavaraa.

Olet kertonut, että elämä Venä-
jän rajalla ennen sotia oli ollut rau-
hallista maalaiselämää, asuitte aivan
Venäjän rajan pinnassa, rajajoki vir-
tasi lähellä kotiasi. Kiurun suku en-
nätti asua Raudussa samoilla sijoil-
la 265 vuotta, vuodesta 1674 vuo-

teen 1939. Talvisota alkoi 30.11.
1939 ja päättyi 13.3.1940 Mosko-
van rauhaan.

Olet kertonut, että lähdit Raudusta
matkaan Elvin, Sulon vaimon, ja
kahdeksan lehmän kanssa. Sulo ja
Elvi oli vihitty Raudussa kesäkuus-
sa 1939. Veljesi Sulo ja Eino joutui-
vat syyskuussa 1939 kertaushar-
joituksiin, sisaresi Sievi meni lotta-
tehtäviin Huhdin rajavartiostoon.
Maria-äitisi ja sisaresi Sylvi joutui-
vat silloin lähtemään pois kotoa,
määränpäänä oli Pieksämäki.

Vainikkala oli ensimmäinen
pidempikestoinen pysähdyspaikkasi
tynkä-Suomen puolella. Olitte Vai-
nikkalassa tammikuuhun 1940.
Myös isäsi Adam, joka oli lähties-
säsi jäänyt kotiin, tuli sinne. Olet
kertonut, että lehmät piti myydä, kun
niille ei saanut enää ruokaa. Karjan-
pito loppui siihen, kunnes se alkoi
uudelleen Leivonmäellä. Olit isäsi
kanssa sota-aikana jatkuvasti talois-
sa töissä, alkuun miehet tekivät so-
dan jälkeen metsätöitä.

Vainikkalasta muutitte Pieksämä-
keen Niskamäen kylään Notkon
taloon, jossa asuitte tammikuusta

1940 kevääseen 1941. Notkon ta-
lossa teidän perhe oli koossa, asuitte
siellä yli vuoden, vanhemmat, sinä
ja Sylvi, Eino oli tullut rintamalta
sotimasta ja Sievi sodasta lotan teh-
tävistä. Notkon talon pihassa olem-
me käyneet, kun palasimme toissa-
kesänä Sirkiänsaaren koulupiirin
juhlasta Mikkelistä yhdessä Sylvi-
tädin kanssa. Se talo on nyt tyhjil-
lään, vain kissa eleli siellä.

Välirauhan aikana Sulo toimi raja-
miehenä Rautjärvellä ja asui perhei-
neen siellä, Raimo on syntynyt
Rautjärvellä v.-41.

Vuoden 1941 keväällä muutitte
Pieksämäeltä Keski-Suomeen
Leivonmäen Havumäkeen, Pihlas-
ahoon kortteeriin. Serkkusi Mikko
Pusan perhe jäi myöhemmin asu-
maan Pihlasahoa.

Lapsuudessani Pihlasaho oli su-
vun kokoontumispaikka ja epäviral-
linen posti.  Pihlasahoon tuotiin postit
Havumäen postista ja ne käytiin siel-
tä tuvan hirrenpäältä hakemassa.
Postit toi sinne joku kauppareissul-
laan. Kauppareissuilla poikkesimme
usein Pihlasahossa haastelemassa

Heimo Kiuru 90-vuotispäivillään. Kuva: Jyri Kiuru.
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Mikon ja Marin kanssa. Mari tiesi
kaikki kylän asiat.

Juhannuksena 1941 alkanut jatko-
sota, ajalla 25.6.1941-19.9.1944,
sotki suunnitelmat alkaa rakentaa
Havumäkeen Adam-papan hallitse-
maa  nk. kylmää tilaa, Kiurulaa. Sii-
nä ei ollut rakennuksia eikä valmis-
ta peltoa, noin kolme hehtaaria oli
kolmisenkymmentä vuotta takape-
rin viljelyssä ollutta ahoa. Lisäksi
jouduttiin tekemään tie, koska en-
nestään ei ollut kuin kinttupolku.

Jouduit vuoden 1943 keväällä sota-
väkeen, 18-vuotiaana, ja sieltä sota-
rintamalle, siviiliin pääsit syksyllä
1944. Olit alle 20-vuotias käydessäsi
sotaa. Myös Sulo ja Sievi palasivat
sodasta. Eino ei palannut, vaan kaa-
tui sankarina Syvärillä syyskuussa
1941, 24-vuotiaana.

Sotamuistona olet kertonut tapah-
tumaa, joka on koskettanut sinua.
Olitte tulossa perääntymisvaiheessa
Uudenkirkon kylään. Siellä oli
hiekkaharju, johon oli kaivettu val-
miiksi poteroita, mutta kaikki poterot
olivat jo miehitettyjä. Olit hypännyt
yhteen, mutta siellä olleet kaksi
miestä olivat käskeneet sinun pai-
nua hiiteen. Olit sitten mennyt vie-
reiseen tukkimetsään suojaan ja näit
sieltä, kuinka poterossa olleet soti-
laat haavoittuivat keskityksessä.
Joukkosidontapaikan miehet olivat
lähteneet viemään heitä hoitoon,
mutta ryhmään oli tullut täysosuma
ja kaikki olivat kuolleet. Sinun ei ol-
lut käynyt kuinkaan.

Yli puolet siirtokarjalaisista, noin
420 000:sta , kuului viljelijäväestöön
ja heille piti löytää uudet tilat muu-
alta Suomesta.

Eduskunta sääti nk. pika-asutus-
lain, jolla tarkoitetaan kesäkuussa
1940 hyväksyttyä lakia, jonka pe-
rusteella valtio hankki haltuunsa
maa-alueita ja jakoi niitä uudelleen
talvisodan evakoille. Maata voitiin
ottaa valtiolta, seurakunnilta, suur-
yhtiöiltä ja tavallisilta maanomista-

jilta. Lakia alettiin panna toimeen
syksyllä 1940.

Suunnitelmana oli asuttaa evakko-
väestö Helsingistä ja Jyväskylästä
katsoen vastaavalla tavalla kuin
asutus oli ollut Karjalassa Viipuris-
ta ja Sortavalasta katsoen. Tässä
yhteydessä Veikko Vennamo ja Jo-
hannes Virolainen, kaksi sotien jäl-
keisten vuosikymmenien näkyvim-
piin kuulunutta poliitikkoa, tapasivat
ensimmäisen kerran, kun olivat asu-
tustoiminnan neuvottelukunnassa.

Kun useimmat karjalaiset olivat
joutuneet jättämään luovutetulle alu-
eelle kaikki omaisuutensa, sääti
eduskunta 1940 myös korvauslain.
Sen perusteella siirtolaisille korvat-
tiin sodassa tuhoutunutta ja luo-
vutetuille alueille jäänyttä omaisuut-
ta. Uusi sota oli alkanut kuitenkin
kesällä 1941 ja lakien toteuttaminen
jäi käytännössä kesken.

Jatkosodan aikana (25.6.1941-
19.9.1944) Suomi valloitti menete-
tyt alueet takaisin ja miehitti lisäksi
suuren osan Itä-Karjalaa. Suuri osa
evakoista palasikin jatkosodan aika-
na kotiseuduilleen takaisin. Kiurut
eivät palanneet, koska Sirkiänsaa-
reen ei jatkosodan aikana päästetty
asumaan, toisin kuin moniin muihin
Raudun kyliin.

Eduskunta päätti joulukuussa 1941
liittää Moskovan rauhassa menete-
tyt alueet takaisin Suomeen, mutta
Neuvostoliitto ei päätöstä hyväksy-
nyt ja vuonna 1944 karjalaiset jou-
tuivat lähtemään Venäjän, 9.6.1944,
tekemän suurhyökkäyksen tieltä
uudelleen evakkoon.

Isäsi Adam oli ostanut syksyllä
1942 Leivonmäen Etu-Ikolan kyläs-
tä talon, Päivärinteen, johon olitte
muuttaneet saman katon alle. Sulon
tyttö Raija on syntynyt Ikolassa  v.-
45. Asuitte Ikolan taloa vuoden 1948
syksyyn saakka, Karjalasta lähdös-
tä oli kulunut tuolloin yhdeksän vuot-
ta, kunnes Kiurulan päärakennus
valmistui ja muutitte sinne asumaan.

Kiurulan talon rakentaminen oli

aloitettu keväällä 1947. Raivaustyöt
oli aloitettu vuonna 1945. Tilan rai-
vaaminen metsään niillä vehkeillä –
lähinnä kuokalla, kirveellä ja sahal-
la – oli raakaa työtä. Kymmenkun-
ta hehtaaria peltoa ja jonkun verran
laidunta saitte raivatuksi tilan 55
hehtaarin kokonaisalasta. Kaikkiaan
tilan raivaukseen kului aikaa pari-
senkymentä vuotta, kun samalla piti
viljellä ja rakentaakin.

Suomessa käytiin vielä Lapin sota
5.9.1944-27.4.1945, Pariisin rauhan-
sopimus solmittiin 10.2.1947. Kun
rauhansopimus oli ratifioitu myös
Moskovassa, asiakirjat tallennettiin
Moskovan Kremliin. Häviäjävaltiot
säilyvät itsenäisinä ja niillä oli mah-
dollisuus liittyä Yhdistyneisiin kan-
sakuntiin.

Suomelle määrättiin sotakorvauk-
set. Korvausten suoritusaika kesti
syyskuuhun 1952, viimeinen tavara-
juna lähti Neuvostoliittoon 15.9.
1952.

Alkuun Kiurulassa asuivat Maria-
mummo ja Adam-pappa, Sulo ja Elvi
ja lapset Raimo ja Raija, Sylvi ja
sinä.

Sievi oli jo asettunut asumaan
Leivonmäen kirkonkylälle Kaner-
vaan avioiduttuaan. Sylvi avioitui ja
muutti Ikolaan aiemmin asumaanne
taloon. Sulo muutti Kiurulasta Jo-
roisiin vuonna 1952 raivaamaan sin-
ne maatilaa perheelleen.

Heimo, olet sanonut leikilläsi, että
yhtenä myönteisenä puolena evak-
komatkasta on ollut se, että Leivon-
mäeltä löytyi vaimo, Liisa. Naimi-
siin menitte vuonna 1953. Uuden
navetan rakentaminen oli silloin
käynnissä.

Synnyin 1954, Arja 1955 ja Antti
1958. Liisa oli ahkera emäntä, enti-
nen tarkkailukarjakko. Kiurulassa
peltojen raivaamista riitti aina vuo-
teen 1961 saakka. Muistan vielä
hyvin, kun suosta raivatuilla pitkillä
peltosaroilla poltettiin puiden kanto-
ja. Niiden polttamista, tulenliekkejä,
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oli mukava lapsena katsella syys-
pimeällä tuvan ikkunasta.

Karjalaiset toivat karjalaisen kult-
tuurin mukanaan. Karjalaiset ovat
eläväisiä, iloisia ja puheliaita.  Muisti-
kuvani lapsuudesta on, että kun
menimme mihin tahansa kylään, heti
alkoi kova puheensorina, varsinkin
kun karjalaiset kokoontuivat.

Karjalaiset olivat asettuessaan
uusille paikkakunnille aktiivisia
seuratoiminnassa ja yleisten asioi-
den hoitamisessa. Varsinkin urheilu-
seuratoiminta oli Karjalassa ollut vil-
kasta. Karjalaisen piirteinä on
uutteruus, sopeutuvaisuus, aloitteel-
lisuus, millä avuilla oli helpompaa
pureutua nopeasti uusien asuinalu-
eiden elämään.

Olet itse luonnehtinut karjalaista
miestä seuraavasti: elää täysillä, it-
kee kun on aihetta, nauraa kun on
aihetta, puhuu ja tarvittaessa myös
pussaa, itsetunto on korkealla, on
itsenäinen ja itsepäinenkin, on huu-
morintajuinen ja nauraa jopa itsel-
leen, on suurpuheinen eikä aina ajat-
tele mitä puhuu, vaan puhuu joskus
mitä ajattelee.

Olet ollut Leivonmäellä kunnan-
valtuutettuna noin 30 vuotta,
kunnanhallituksessa yli 15 vuotta,
verotuksessa tutkijalautakunnassa
noin 20 vuotta ja koulujen lauta- ja
johtokunnissa sekä kansa- että pe-
ruskoulussa ja mm. sosiaali- ja ter-
veyspuolen lauta- ja toimikunnissa
erinäisiä jaksoja ja pankin luot-
tamustoimessa sekä viimeimmäksi
veteraanitoiminnassa, Leivonmäen
sotaveteraanien puheenjohtajana 12
vuotta, nyt kunniapuheenjohtajana ja
seurakunnan luottamushenkilönä
kirkkovaltuutettuna 12 vuotta ja sa-
man aikaa diakoniajohtokunnan pu-
heenjohtajana sekä Leivonmäen
eläkeliiton sihteerinä yli 20 vuotta.
Olet toiminut myös vakuutusasia-
miehenä.

Heimolle on annettu mm. seuraa-
vat ansiomerkit. Sodan aikana Vm
2 ja l. Sodan jälkeen Suomen Leijo-

nan Ritarikunnan ansioristi, seura-
kunnan hopeinen ansioristi,  sotave-
teraanien ansiomerkit, liiton ansio-
risti mukaan luettuna, Eläkeliiton
ansiomerkit pronssisista kultaan, li-
säksi liiton ansioristi.

Olet ollut tuottoisa kirjallisuuden
alalla. Olet toimittanut  kirjan ”Mies
monessa mukana, Rautu-Leivon-
mäki” omakustanteena.

Olet sijoittunut kolmanneksi SKS:n
kansanrunousarkiston ”Muistellaan
asutustoimintaa” kirjoituksellasi, sa-
moin kolmanneksi SKS:lle kirjoit-
tamallasi artikkelilla ”Karjalainen
mies” sekä Tiehallinnon kirjoituskil-
pailuun tekemälläsi ”Yksityistie”,
jolla tuli toinen palkinto.

Raudun pitäjäseuran kirjoituskil-
pailussa olet saanut ykköspalkinnon
kirjoituksellasi ”Paimenpoika muis-
telee” sekä toisen palkinnon kirjoi-
tuksesta ”Juhannuskokolla”. Olet
saanut ensimmäisen palkinnon Kes-
kisuomalaisen kilpailussa kirjoituk-
sellasi ”Kummitusjuttu”. Lisäksi on
tullut muutamia pienempien kilpai-
luiden palkintoja.

Vuodesta 1965 alkanut aktiivisuutesi
politiikassa tiesi kotiväelle töitä.
Muistan, että olit ajanut heinäluokoa
ja me lapset Liisan kanssa mätimme
heinää seipäille. Lähdimme liikkeel-
le hangot olalla, purnaten. Volks-
wagenista jäi vain pölypilvi, kun läh-
dit matkaan. Kesäaamuista muistan,
kun herättelit meitä tyttöjä yläker-
rasta heinänmättöön.

Sinulla oli intohimona porkkanan
ja havupuiden taimien kasvatus.
Näissä työvaiheissa hoidit mielelläsi
lähinnä kylvön, ja porkkanan har-
vennus ja kitkeminen jäi Liisalle ja
meille lapsille. Porkkanan ja puun-
taimien nostopuuhiin kylläkin osal-
listuit. Rehukaalia on myös lapsena
tullut harvennettua ja kitkettyä
rikkaruohoista useina kesinä.

Meillä oli kortteerissa työmiehiä,
jotka mm. kaivoivat lapiolla pelto-
ojia, tekivät heinäseipäitä, ajoivat he-

vosella lantaa pelloille, auttoivat ta-
lon töissä. Entisaikaan liikkui työ-
miehiä talosta taloon.

Maataloustyöt olivat ennen aikaan
raskaita johtuen mm. konekannan
puutteesta. Kiurulaan tuli sähköt
vasta vuonna 1971. Tilan sähköis-
tämisellä oli suuri vaikutus asumi-
seen ja maatalouteen. Silloin han-
kittiin lypsykone ja maidonjäähdytin,
saatiin kunnollinen vesijärjestelmä
pumppuineen käyttöön. Lehmät oli
lypsetty sähkön tuloon saakka kä-
sin, Liisa oli lypsänyt, valoina oli ol-
lut kaasuvalot, alkuun päälle
pumpattavat öljykäyttöiset tilley-
lamput. Navetassakin oli tilley-
lamppu, jonka kanssa kuljettiin tai
se roikkui navetan katossa valoa
antamassa. Muistan, että tilley-
lamppujen ”sukat “ olivat yleensä
aina rikki ja valojen saannissa oli
vaikeutta, välillä piti turvautua kynt-
tilän valoonkin. Alkuun oli puuhella,
sitten kaasuhella ja sähköjen tulon
jälkeen saatiin sähköhella.

Puhelin Kiurulaan tuli vuonna
1964, Pajumäessä oli puhelinkeskus
mistä puhelut piti tilata, ”keskus yh-
disti puhelun”, traktori tuli 1955
Massey Ferguson, auto 1964 val-
koinen Volkswagen, televisio syk-
syllä 1971. Sisä-wc Kiurulaan teh-
tiin remontin yhteydessä vasta vuon-
na 1977 ja samassa yhteydessä han-
kittiin lämminvesivaraaja ja tehtiin
sisäsauna. Siihen saakka lämmintä
vettä oli vain karjakeittiön padassa
tai vettä oli lämmitettävä kattilassa.
Kaiken uuden hommaamisessa olit
ahkera puuhamies ja teit paljon töi-
tä, jotta saatiin uudistuksia sekä it-
selle että kyläläisille.

Kun meille tuli auto, kävimme
usein äidin kotona Suoniemellä. Siel-
lä kokoontui äidinpuoleinen suku tii-
viisti. Yhteydenpito sukuihin oli en-
tiseen aikaan kiinteää, käytiin kyläs-
sä toinen toistemme luona. Sukua
asui samoilla lähikylillä ja yhteyden-
pito oli näinkin helpompaa, nykyään
suvut ovat levinneet ympäri Suo-
men. Kommunikointi tapahtui entis-
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aikaan paikalla ollen, nyt aina vain
enemmän kännyköiden välityksellä.

Maalaistalossa elämä ei ollut le-
veää, mutta elämä oli turvallista.
Kodin ilmapiiri oli rakastava ja kan-
nustava. Isänä kannustit, jopa suo-
rastaan vaadit meitä lapsia opiske-
lemaan. Olet kertonut, että Käki-
salmessa olisi ollut lähin paikka sil-
loin Raudusta käsin, missä olisi voi-
nut opiskella, ja se oli silloisena mat-
kana aivan liian kaukana ja varalli-
suutta ei perheellä ollut laittaa lap-
sia opintielle.

Sodan jälkeisinä aikoina pärjättiin
niukkuudessakin, lapset eivät osan-
neet vaatia mitään erityistä. Ei ollut
mitään hienoja harrastuksia, mutta
me lapset keksimme toiminnan itse.
Olimme paljon ulkona leikkimässä,
laskimme mäkeä ja hiihdimme, ke-
säisin kävimme naapureiden lasten
kanssa Viinilammilla uimassa ja vie-
timme paljon aikaa järven rannalla
ja järvessä pulikoiden. Itsekin tyk-
käsit käydä kesäisin töiden välillä
uimassa ja veit meitä lapsia alkuun
mopon tarakalla. Teit meille suon
reunaan uima-altaan, näin uinti-
paikka tuli lähemmäksi kotia.

Leikkikavereita kylällä oli paljon,
lähinaapureissa oli lapsia. Koulu-
matkat mentiin kävellen tai hiihtä-
en, hyvällä kelillä polkupyörilläkin,
matkaa kansakouluun tuli yhdeksän
kilometriä päivässä. Kaikkien kylän
lasten liikkuminen tapahtui alkuun
samalla lailla eikä osattu vaatia mi-
tään koulukyytejä. Koulukyydit tu-
livat käyttöön peruskoulun myötä
1960-luvun loppupuolella. Liikunta
oli ihan luonnollinen elämäntapa sil-
loin. Kuljettiin metsissä eläinten te-
kemiä polkuja ja uitiin metsäpurossa
heti kun jäät olivat lähteneet, talos-
ta taloon liikuttiin kävellen polkuja
pitkin. Muistan, että talvella oli mu-
kava hiihtää latuja pitkin naapu-
reissa, varsinkin kuutamolla se oli
jännittävää.

Entisenä kilpahiihtäjänä kuljetit
omia sekä naapureiden lapsia hiihto-

kilpailuissa, pokaaleitakin tuli. Muis-
tan, että verenmaksu suussa hiih-
dettiin kilpaa, mutta ei meistä kilpa-
hiihtäjiä tullut. Olit ykkösluokan hiih-
täjä vuodet 1945-1952. Parhaat
saavutuksesi Karjalan liiton mesta-
ruus 18 km matkalla vuonna 1952.
Mukana kilpailuissa olivat lähes
kaikki karjalajuuriset huippuhiihtäjät.
Samana talvena Salpausselän pika-
matkan 24. sija. Osanottajina oli 180
ykkösluokan hiihtäjää. Sekä luke-
mattomia voittoja kansallisissa, pii-
rikunnallisissa ja Leivonmäen Pyryn
ja pitäjän hiihdoissa.

Pidät hevosista ja yhä edelleen
harrastat raviveikkausta. Hevosia
meillä oli parhaaseen aikaan kolme.
Keväällä syntyi varsojakin. Lehmiä
oli alle kymmenen, lihakarjaa, siko-
ja ja kanoja. Muistan, kun tuvassa
oli pieniä keltaisia kananpoikasia ja
Arja otti niitä mielellään syliinsä ja
välillä kuristi kurkustakin. Arja
tykkäsi kerätä pellolla pieniä sam-
makon poikasia esiliinaansa.

Maataloudessa elettiin kukoistus-
kautta 1960- ja varsinkin 1970-lu-
vulla. Muistan, kun viljat lainehtivat
keltaisena pelloilla ja olit tyytyväi-
nen. Tämä oli silloista sodan jälkeistä
sosiaali- ja maatalouspolitiikkaa,
asutettiin väki ja laitettiin kovaan
työhön, näin estettiin valtakunnas-
sa rauhattomuudet, kun väellä oli
työtä ja toimintaa.

1980-luvulla alkoi peltojen met-
sittäminen kivisistä, niin kutsutuista
kovan maan pelloista. Muutit Liisan
kanssa Leivonmäen kirkonkylälle
rivitaloon asumaan 1980-luvun al-
kupuolella ja Antti tuli Maritan kans-
sa asumaan Kiurulaa.

Jäit leskeksi vuonna 2000. Liisan
kanssa yhdessä elettyjä vuosia oli
kertynyt 47. Liisa rauhallisena ih-
misenä tasapainotti räiskyvyyttäsi.
On mielenkiintoista ymmärtää lap-
sen näkökulmasta, millainen on kar-
jalainen ja millainen on hämäläis-
savolainen vanhempi, miten perimä
ja kulttuuri näkyvät ja vaikuttavat.
Itsellä olo on ollut joskus vähän
ristiriitainenkin, kummasta vanhem-
masta ottaa mallia, isän nopeudesta
vai äidin jäyhyydestä.

Sinulla oli tuuria, kun tapasit Lyylin
Raudun Sirkiänsaaressa kotikylä-n-
ne koulupiirin juhlassa. Olette kul-
keneet Lyylinkin kanssa jo pitkän
matkan yhdessä. Lyylille kiitos sii-
tä, että olet hoivannut ja hoivaat
Heimoa.

Me jälkikasvu toivotamme sinulle
onnea ja virkeyttä. Uskomme, että
onnistut saamaan lahjaksi ostamam-
me tietokoneen palvelemaan tar-
peitasi.

Heli Hentinen
o.s. Kiuru

valtiotieteiden maisteri,
sosiaalityöntekijä,

Heimon lapsista vanhin

Nuoren väen musisointia
90-vuotisjuhlilla.
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MATKA ROKAN ANTIN
JALANJÄLJILLE

Lähde Sakkolasta kotoisin olevan
”Rokan Antin” jalanjäljille.

Seuraamme JR 8 taisteluvaiheita vv.
1941–1944.

Matka kestää 3-4 päivää ja ajankohta on
viikolla 28. Matkakohteina ovat Syväri -
Äänisen länsipuoleiset karjalaiskylät -

Petroskoi. Matkanjohtajana Erkki
Ahvenainen. Päivämäärät tarkentuvat

myöhemmin. Tiedustelut matkasta
suoraan Pulkan Veijolta 040 - 504 6730
s-posti veijo.pulkka@tommola.inet.fi tai

veijo.pulkka@co.inet.fi

KIRKKOVENESOUTU
VUOKSEA PITKIN

LAATOKALLE 17.-19.7.2015
Viime kesän kokemusten perusteella
“uusitulla kalustolla“ toteutettava

 kirkkovenesoutu  17.–19.7.2015 Pulkan
Veijon rekisteröidyllä kirkkoveneellä ja
uusitulla trailer-kalustolla on tarkoitus

päästä soutamaan Äyräpäästä Kiviniemen
kautta Suvannolle ja siitä edelleen
Taipaleen jokea pitkin Laatokalle.

Alustava matkan hinta 340 euroa / hlö.
Ilmoittautuminen Pekka Intkelle 2.6.2015
mennessä p. 0452630365 tai s-postilla :

pintke@suomi24.fi

pe 5.6 
klo 7.00  Pieksämäki liikenne as.
8.00  Mikkeli liikenne as.
8.20  Ristiina
9.25   Lappeenranta liikenne as
9.45  ABC-Viipurinportti
          Viipuri
17.00  maj. Hotel Igora Rautu
19.00  ruokailu hotellissa

la  6.6 
8-9.00  aamupala
9.15  retkeilyä: RAUTU-Sirkiäsaari
          ym tarpeen mukaan
17.00  paluu hotelliin
19.00  illallinen

su  7.6   
8-9.00  aamupala
9.30  lähtö Viipuriin
         Tali-Ihantala
          Viipuri, jossa ostos ja ruokailuaikaa
           ja mahdollisia tutustumis kohteita, ryhmän
          niin halutessa esim. taidemuseo
          Viipurinlinna
16.00  lähtö tynkä-Suomeen

Tule mukaan retkelle: RAUTU-SIRKIÄSAARI 5-7.6.2015

Matkan hinta:
325.00 (vahvistamaton) 2/hlö huonees-
sa, puolihoidolla, viisuminhankinta,
kuljetukset, sisältyvät hintaan.
Omalla viisumilla hinta 260.00

Ilmoittautumiset 5.5 mennessä:
Rauni Karjalainen p. 0400 715 200 tai
Ilmi Pesonen p. 040 7306166

Matkaa varten seuraavat tiedot
15.5 mennessä:
- kopio passinkuvasivulta
(huom passi voim. 6kk matkan jälk)
- 1 kpl passikuva
- matkavakuutus tod.
(pyydä vak.yhtiöltä)
- viisumianomuskaavake täytettynä

postitetaan osoitteeseen
Markku Paksu
Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli

MUKAVIA KESÄPÄIVIÄ KARJALASSA!
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Suvannon seudun väelle
tarjolla lukijamatka

17.-22.9.2015
KROATIA -SPLIT -

MAKARSKA Riviera

Hinta 990 euroa puolihoidolla.

Tilaa esite ja kysy lisätietoja:

Markku Paksu p. 040 523 9645
pitajaseura@rautu.fi

Orjansaaren koulupiirin
tapaaminen Pieksämäellä

la 2.5.2015 klo 12.00
Pöyhölän pappilassa,
os. Pöyhöläntie 170.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 24.4.
mennessä Riitta Korpiluomalle,

puh.040 - 8316982 tai
Pirkko Pätyselle, puh. 0400 - 214415.

Tervetuloa tapaamiseen!

KIHUJUHLILLE
31.7-2.8.2015
reitit:
I Vark-Jor-M:li-L:pr
II P:ki-M:li
III Riihimäki-Hyvinkää-H:ki
IV Heinola-Lahti-Kouvola

maj: Kiviniemi mot. Losevskaya
hinta 325.00 sis: kuljetukset, viisumin
maj. ph 2h/huoneessa

ilm. Markku p. 0405239645
pitajaseura@rautu.fi

Rastaat RAUTUUN
23.-24.5.2015
ilm: Seijalle p.0405772728
seija.raty@pp.inet.fi

kts. erillinen matkaohjelma/ilmoitus

MATKOJA RAUTUUN  - lähde mukaan!

Kotiseuturetki
RAUTUUN 5-7.6
reitti: Joroinen-P:ki-M:li-L:pr
majoitus: Terijoki/Viipuri
hinta: 325.00
sis:Viisumi, kuljetus,
maj. 2h/huone, puolihoidolla
ilm. Markku p. 0405239645
pitajaseura@rautu.fi

Rautu-Sirkiäsaari 5-7.6.2015
reitti: P:ki-M:li-L:pr
majoitus: hot.Igora
hinta: 325.00
sis:viisumi, kuljetukset
maj.puolihoidolla 2h/huone
ilm: Ilmi  p. 0407306166
ilmi.pesonen@gmail.com
Rauni p. 0400715200

kts. erillinen matkaohjelma/ilmoitus
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Rautu-pilkkikilpailut järjestettiin
21.3.2015 nyt jo toistamiseen Hieta-
järven jäällä aurinkoisessa, mutta
pohjoistuulen puhaltamassa kevät-
säässä.

Osallistujina Rautu-pilkkiin oli  saa-
punut rautujuurelaisia ja Raudun ys-
täviä parisenkymmentä. Pitäjäseu-
ran puheenjohtaja Markku Paksu
toivotti osallistujat tervetulleiksi ko-
tipihalleen, josta sitten siirryttiin jääl-
le kuuntelemaan kilpailun johtaja
Pekka Intken kilpailuohjeita.

Kisaa käytiin miesten ja naisten
sarjojen henkilökohtaisista mesta-
ruuksista sekä kylien välisenä jouk-
kuekilpailuna. Joukkuekilpailussa
huomioitiin kylien edustajien kahden
parhaan yhteenlaskettu saalismää-
rä.

Liekö jäänpauke, kylmä pohjois-
viima vai samaiselle viikolle osunut
auringonpimennys hiljentänyt kalo-
jen syöntiä, kun saaliit jäivät pienik-
si.

Kilpailuajan päättyessä kokoon-
nuttiin runsaslukuisan palkinto-
pöydän ääreen saaliin punnitukseen.
Koska kilpailua koskevia vastalau-
seita ei jätetty, tuomarineuvosto vah-
visti Rautu-pilkkikilpailun tulokset ja
siirryttiin palkintojen jakoon.

Palkintojen jaon jälkeen pitäjäseu-
ran puheenjohtaja kiitti kaikkia osal-
listujia rehdistä kilpailusta ja toivoi,
että keväinen pilkkitapahtuma saisi
myös jatkoa. Asiaan palataan kui-
tenkin jo ennen seuraavia jäitä, sillä
Kuparisen Matin ehdotuksesta
tullaan tulevana syksynä järjestä-
mään rannaltaonkintakilpailu. Pito-
paikka on Vehmaskylässä Mikke-
lissä. Ajankohta tarkentuu kevään
ja kesän aikana.

Keväisin terveisin ja kesän matko-
ja odotellessa.

Pekka Intke

Rautu-pilkkikilpailut käytiin Hietajärvellä

Tulokset:

Naisten sarjan kolme parasta:
1. Anja Himanen 980 gr Maanselkä
2. Pirjo Kuparinen 900 gr Vakkila
3. Aija Lyytikäinen 300 gr Maanselkä

Miesten sarjan kolme parasta:
1. Seppo Hännikäinen 6800 gr Raasuli
2. Esko Naumanen 3500 gr Raasuli
3. Hannu Naumanen 3300 gr Raasuli

Kylien välisen joukkuekilpailun kolme parasta:
1. Raasuli (Seppo Hännikäinen, Esko Naumanen)
2. Suvenmäki (Kari Falck, Reijo Seijamaa)
3. Vakkila (Pekka Intke, Pirjo Kuparinen)

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjä-
lehtemme tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tun-
nelmia, näkökulmia, ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia lehdessä
julkaistavaksi.
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Tämä valokuva on otettu Heli
Hentisen o.s. Kiurun 60-vuotis-
syntymäpäiväjuhlassa syyskuus-
sa 2014 Sysmässä. Kuvassa on
Kiurun lähisukua.

Kiurun suku on lähtöisin Rau-
dun Sirkiänsaaresta. Ylärivissä
vasemmalta: Jukka Liikanen,
Anssi Liikanen, Seija Räty, Ilkka
Kanerva, Raija Wellingk.

Keskirivi vasemmalta: Juhani
Tapaninen, Heini Hentinen,
Heikki Hentinen, Heli Hentinen,
Arja Kiuru, Antti Kiuru, Marita
Kärkkäinen, Piritta Juoksukan-
gas, Aleksi Juoksukangas, Jan-
ne Juoksukangas.

Alarivi vasemmalta: Rauni Kar-
jalainen, Heimo Kiuru, Sylvi Lii-
kanen, Sulo Kiuru, Topias Hur-
merinta, Sofia Juoksukangas.

Ilola Karoliina, Puuppola
Ilola Niko, Saarijärvi
Intke Niko, Mikkeli
Intke Nina, Jyväskylä
Joro Sami, Helsinki
Karppi Ville, Mikkeli
Laamo Marjo, Helsinki
Monto Mervi, Hämeenlinna
Mäkiniemi Heidi, Vaasa
Niittyaho Mikko, Joensuu
Orlow Anna, Helsinki
Ossi Matias, Haukivuori
Paalanen Anna, Palokka
Pietiäinen Emmi, Helsinki
Relander Melissa, Mikkeli
Saarinen Sofia, Jyväskylä
Tiihonen Anna, Jyväskylä
Tiusanen Juha, Vantaa
Torniainen Lassi, Ristiina
Villanen Jemina, Mikkeli
Vuokio Sanni, Mikkeli
Väätäinen Katri, Espoo

Onnittelut valmistuneille!

Rauta-Säätiö onnittelee Rautulaisjuurisia valmistuneita,
jotka hakivat apurahaa vuonna 2014.

Stipendi myönnettiin seuraaville:

Seuraavan kerran
hakemuksia

käsitellään
joulukuun alussa

2015.

Hakea voivat
1.12.2014 –
30.11.2015
valmistuneet.

Seuraa ilmoittelua
tässä lehdessä.

Rautulaisten lehdet
ennen vuotta 2001

on skannattu ja
laitettu nettiin
Lehdet löytyvät

osoitteesta: 
www.rautu.fi  =>

Rautulaisten lehti =>
Vanhat lehdet  tai

suoraan http://
www.rautu.fi/Lehti/

skannit.htm
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Vuokko Maria Tiusanen, o.s. Määttänen, nukkui
pois 10.11.2014 Haukivuorella. Hän oli kotoisin
Raudun Vehmaisista ja oli syntynyt 31.3.1919.

Vuokko ehti siis kunnoitettavaan 95 vuoden
ikään ja eli neljästä sisaruksesta viimeisimpänä.
Vuokko eli evakkoon lähtönsä jälkeen suurimman
osan ajasta Haukivuoren Kantalassa. Häntä jäi-
vät kaipaamaan pojat, miniät, lastenlapset, lasten-
lapsenlapsi ja sukulaiset ja ystävät.

Enkeli mummin vierellä kulki,
tarttui käteen ja silmät sulki.
Syliinsä kietoi siivillään,
kuiskasi hiljaa lähdetään.

Hannu Tiusanen,
Vuokon poika

Lea Eeva Marjatta Ojala (o.s. Hännikäinen) s.
21.05.1925 Rautu, k. 13.02.2015 Parkano. Lea
Ojala syntyi Raudun Potkelan kylässä Hilda (o.s.
Kukko) ja Juho Hännikäisen tyttärenä. Lealla oli
seitsemän sisarusta. Sodan aikana Lea toimi lottana
sotatoimialueella ja oli siis sotaveteraani.

Rintamalla Lea tutustui parkanolaiseen Vilho Oja-
laan, joka toimi mm. kenraali Laguksen auton-
kuljettajana. Lea avioitui v. 1944 Vilhon kanssa ja
muutti Parkanoon 1945, jossa Lea teki elämäntyön-
sä maatalon emäntänä Parkanon Vahojärvellä.

Hännikäisen suku on tehnyt monia matkoja
Rautuun. Leakin kävi siellä Kauko-veljensä kans-
sa vanhoilla lapsuuden ja nuoruuden aikaisilla
paikoilla.

Helmikuun 13. päivänä 2015 Lea nukkui rau-
hallisesti ikiuneen pitkällisen sairauden jälkeen.
Häntä jäivät kaipaamaan kolme lasta puolisoineen,
seitsemän lastenlasta puolisoineen ja 11 lapsen-
lapsenlasta sekä monet ystävät ja sukulaiset.

Kiitos äiti kaikesta!
Arja Paananen,

Lean ja Vilhon tytär

Seppo Paukku 80-vuotiaaksi

Seppo Paukku täytti 80 vuotta 7.4.2015 Jyväsky-
lässä. Seppo on syntynyt 7.4.1935 Raudussa Kor-
leen kylässä Kustaa ja Anni Paukun perheen vii-
dentenä lapsena. Perheeseen syntyi 7 lasta, heistä
elossa Sepon lisäksi ovat Irma ja Eila.

Evakkomatkalle Paukun perhe joutui lähtemään
jo lokakuussa 1939, eivätkä he päässeet jatko-
sodan aikana takaisin Korleelle, heidän kotinsa
Kokkola sijaitsi Lumisuon reunassa naapurin ra-
jan tuntumassa. Pitkä evakkotaival päättyi Leivon-
mäelle. Lapsuus ja nuoruus kului perheen raken-
taessa taloa ja raivatessa peltoja. Seppo ja sisa-
rensa Helka olivat Ruotsissa sotalapsina. Seppo oli
Göteborgissa hyvässä perheessä, näihin päiviin asti
on yhteys heihin säilynyt.

Työelämästään suurimman ajan, 30 vuotta, Sep-
po työskenteli Fazerin leipä- ja makeisryhmissä
myyntiedustajana. Eläkkeellä Seppo on ollut vuo-
desta 1993 alkaen. Mieluinen harrastus on ollut
keilailu, Seppo on keilannut 59 vuotta ja keilaa
edelleen pari kertaa viikossa. Eläkkeellä ollessa
myös kalastus ja erilaiset metsänhoitotyöt ovat pi-
täneet mielen ja kunnon virkeänä. Kotiseudulla
Korleella synnyinkodin pihapiirissä ovat Paukun
sisarukset käyneet seitsemän kertaa. Sepon ja Sal-
men pojat Ismo, Jarmo ja Kimmo, ovat olleet mu-
kana tutustumassa Karjalan laulumaihin ja katso-
massa isän ja papan synnyinseutua Korleella. Sep-
po on saanut viettää hyviä eläkepäiviä.

Sydämelliset onnittelut 80-vuotiaalle toivottavat
Salme, Kimmo, Ismo, Merja, Tuomas,

Johanna, Marjaana, Saara, Aapo, Jarmo,
Sirpa, Oskari, Aleksi, Ilari
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 29.5.2015

mennessä, kiitos!
Lehti nro 3 / 2015

ilmestyy kesäkuussa
Rautulaisten lehden yhteystiedot:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ

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

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen  puh. 040 848 2759,
sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

Rakkaamme

Reijo Aapo Kalevi
NUORA
s. 24.2.1932 Rautu
k. 26.3.2015 Mikkeli

Ei pihalla enää kulkijaa,
vain kodissa muistot asustaa.
Me katsomme jälkiä kättesi töiden
kiittäen, kaivaten, ikävöiden.

Puolisoa, isää, ukkia, isoukkia,
appiukkoa, veljeä ja ystävää
syvästi kaivaten

Meeri
Eira ja Arto perheineen
Erkki ja Ritva perheineen
Raili ja Markku perheineen
Arja ja Kimmo perheineen
Sisaret ja veljet perheineen
sekä muut sukulaiset ja ystävät

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että siunaus
toimitetaan Joroisten siunauskappelissa

(Kotkatlahdentie 72) lauantaina 25. huhtikuuta 2015
klo 10.00, minkä jälkeen on muistotilaisuus

Joroisten seurakuntatalossa (Joroistentie 3 A).
Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan

muistotilaisuuteen osallistumisesta
17.4.2015 mennessä 044-541 2859/Meeri.
Lämmin kiitos Mikkelin keskussairaalan

teho-osaston ja osasto 33:n henkilökunnalle
Reijon hyvästä hoidosta ja saamastamme tuesta.

Oiva Basilius Jantusen muistolle

Oiva Jantunen oli syntynyt Raudussa 8.3.1918 ja
hän oli Vehmaisten poikia, kuoli 26.1.2015. Hänet
siunattiin haudan lepoon Mikkelissä 13.2.2015.
Oiva Jantunen sai elää pitkän elämän ja hänelle
oli tärkeä menetetty koti Karjalassa, jossa hän vie-
raili useita kertoja perheensä kanssa. Hän palveli
talvi- ja jatkosodassa ja haavoittui vuoden 1943
alussa.

Naapurit muistavat Oivan hyväntuulisena ja
auttavana naapurina. Hän oli taitava mm. raken-
nustöissä, joita hän maanviljelyksen ja karjanhoi-
don ohella  suoritti naapureille ja meille rau-
tulaisille. Raimo-pojan vartuttua he työskentelivät
yhdessä. Oivalla oli tapana sanoa: Tulehan po-
risemaan...

Oiva Jantusta jäivät kaipaamaan Raimo ja Rai-
ja perheineen sekä sukulaiset, naapurit ja ystä-
vät.

Kunnailta kauniin Karjalan maan
lähdit elämää uutta rakentamaan.
Toit mukanasi sen mikä tärkeintä on,
muistot ja lämmön ilmeen auringon.

Nyt kun matkalla olet taas kotiin uuteen,
taa tähtitarhojen ikuisuuteen,
sinun aurinkosi yhä mieltä lämmittää
ja muistot sydämiimme jää.

Raili Ilvonen
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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 stranden.pirjo@gmail.com
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