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Vakkilan lähde on löytynyt; vettä pulloon ja maista-
maan. Matti Kuparisen ja Seppo Monto olivat mu-
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Tilaa omasi!           SIVU 25.
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loppuun mennessä, kiitos!

 Rautujuurinen Saara Jantunen on
sotatieteiden tohtori, joka työsken-
telee Suomen puolustusvoimien pal-
veluksessa, informaatiosodan käyn-
nin asiantuntijana. Vuonna 2015
häneltä ilmestyi Infosota-tietokirja.
Kirjan aiheena on erityisesti Ve-
näjä, mitä informaatiosota on ja mi-
ten se ilmenee.

Ukrainan sota iskosti informaa-
tiosodankäynnin myös suomalaisten
tietoisuuteen. Meille syötetään vää-
risteltyä tietoa ja suoranaisia valhei-
ta. Mielipiteisiimme vaikutetaan ta-
valla, jota emme ehkä edes huo-
maa. Informaatiosota iskee tietoyh-
teiskunnan heikkouksiin. Se on so-
taa, jonka kohteena eivät ole soti-
laat, vaan arkeaan elävät kansalai-
set.

”Ukrainan kriisin ja sodan muka-
naan tuomat heijastumat ovat Ve-
näjän kriisin heijastumia. Venäjä on
sisäisessä kriisissä itsensä kanssa.
Se ei ole sitä, mitä se haluaisi olla
(suurvalta), se kehittää sitä, mitä se
todellisuudessa on (agressori) ja
pyrkii päämääräänsä tavoilla, jotka
se projisoi muihin ja sitten itse tuo-
mitsee. Ukrainan sota repi näky-
väksi sen juopan, joka lännen ja idän
välillä vallitsee. Tämä juopa, tai pi-
täisikö sanoa arpi, on auennut myös
meillä Suomessa”.

Jantunen antaa kirjassaan kyytiä
sellaisille toiveille, joiden mukaan
emme saisi edes virittää keskuste-
lua Naton jäsenyydestä oman hy-
vinvointimme vuoksi.

Olen Jantusen kanssa täysin sa-
maa mieltä, ja mielestäni olisi aika
jo luopua niistä harhakuvista, joita
nyt enää vasemmisto höpöttää, että
paras tae turvallisuudesta on puo-
lueettomana pysyminen jne... Yk-
sinkertaisesti näin ei enää ole, Ve-
näjä viisveisaa kahdenvälisistä so-
pimuksista tai suhteista, jos niikseen
tulee. Venäjä toimii tänään täysin

ennakoimattomalla tavalla ja on täy-
sin arvaamaton.

Kirja on saanut arvatenkin joita-
kuita henkilöitä ärsyyntymään, kir-
ja on katsottu Venäjä vastaiseksi
yms. Tuomioja lukematta edes kir-
jaa arvioi kirjaa yksipuoliseksi tut-
kimukseksi, hän ei sano tuntevansa
luottamusta sellaisiin tutkijoina esiin-
tyviin ihmisiin, jotka eivät osaa tai
halua perehtyä Venäjän historiaan...

Noihin lausuntoihin toteaisin, että
”se koira älähtää, johon kalikka
kalahtaa...” Ihme kyllä hän toteaa
Venäjästä sen, että Venäjällä voi olla
haavekuvia Neuvostoliiton tai peräti
Venäjän imperiumin rajojen palaut-
tamisesta, mutta se ei tarkoita, että
sillä olisi mahdollisuutta, kykyä tai
haluakaan tähän.

Mielestäni jo Krimin valloitus on
osoitus ainakin halusta em. Tuttuun
tyyliin Tuomioja narisee myös
UPI:n raportista, ja on siitä sitä miel-
tä, että sen keskeinen argumentti on
peloittelu ja painostaminen Suomea
mahdollisimman läheiseen Nato-
yhteistyöhön. Eli hän kaikessa vii-
saudessaan kyseenalaistaa myös
tämän tutkimuksen.

Luulisin, että sotatieteiden toh-
torilla tai UPI-raportin laatijoilla on
kyllä kyseenalaistamatonta fakta-
tietoa, että varmasti myös historian-
tietoa, enemmänkin kuin ehkä tun-
teisiin perustuvilla arvosteluilla jul-
kaisuista.

Pimeneviin syksyn iltoihin suosit-
telen lämpimästi Jantusen Infosota-
kirjaa.

Hyvät ystävät, nyt kun kesä men-
nyt on ja syksy saapuu, lienee jo
syytä informoida loppuvuoden ta-
pahtumista. Marraskuun lopulla on
jo  perinteiseksi muodostunut puu-
rojuhla Mikkelin upseerikerholla,
joita tänä vuonna emännöi Mua-
selän tyttö Aija.

Ja pitkästä aikaa on pikkujoulut
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kotiseutuneuvos

Rautuseura
ry:n

sääntömääräinen
syyskokous pidetään
ke 2.11.2016 klo 18

tarinaillan yhteydessä
Karjalatalon

Sortavala-salissa (2.krs)
Käpylänkuja 1, Helsinki

Tervetuloa mukaan!

Hallitus

Viipurissa, ohjelmassa on myös kau-
neimmat joululaulut-konsertti Viipu-
rin entisessä ruotsalaissaksalaisessa
kirkossa, siellä  konsertin esiintyjä-
nä on loistavaääninen Rauvun poi-
ka Mika Nikander.

Toivon, että osallistutte sankoin
joukoin näihin järjestettäviin tapah-
tumiin.

Voikaahan paksusti... ja tapaami-
siin taasen...

Suvannon seudun
sukututkimuspiirin

‘
kokous pidetään lauantaina
12.11.2016 klo 14.00-17.00
Helsingissä Karjalatalon

Sortavala-salissa.
Kello 13.00-14.00 on vapaata

keskustelua ja tietojen vaihtoa.

Kokoontumisen isäntinä
toimivat rautulaiset.

Kaikki alueen historiasta ja
sukututkimuksesta
kiinnostuneet ovat

tervetulleita
avoimeen tapaamiseen.

RAUTULAISTEN
PUUROJUHLA MIKKELISSÄ

Upseerikerholla vanhalla kasarmialueella
la 26.11.2016 klo 13.00 alkaen

Ruokailua varten ilm. Aijalle p. 0400 744 818
e-mail: porrassalmenranta.ky@surffi.fi

TERVETULLOO PUUROL
JOULUISIIN TUNNELMIIN

perinteisten runsaiden puurojen,
kinkun, torttukahvien yms. tarjoilujen

pariin ohjelman kera.

Mahdollisesti Helsingistä
bussikuljetus Mikkeliin,

kysy Raililta p.  050 364 4213

KARJALAISET
pitäjä- ja

sukumarkkinat

lauantaina 12.11.2016
Karjalatalolla klo 10-15.

Ohjelmassa mm. klo 14.00
Rakkaus ja sota -elokuva,

joka on sanoittaja ja runoilija
Helena Eevasta kertova.
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Rautulaisten pitäjäjuhlat Mikkelis-
sä kokosi elokuun viimeisenä vii-
konvaihteena rautulaisia ystävineen
yhteen iloisille ”oktoberfest-illallisil-
le”, sunnuntaiaamun jumalanpalve-
lukseen ja päiväjuhlaan.

Jos joku oli ihmetellyt, miksi
saksalaistyyliset elonkorjuujuhlat
liittyisivät Rautuun, niin pitäjäseu-
ran pj. Markku Paksu vetäisi esiin
aasinsillan: olutta ovat rautulaisetkin
tottuneet nauttimaan.

– Olut on yli 10 000 vuotta vanha
keksintö, Irakista kuulemma lähtöi-
sin. Suomessa olutta on pantu
luostareissa 1500-1600-luvuilta läh-
tien. Olut on ollut veronkannon koh-
teena jo varhain. Kuinkahan var-
hain olutta on Raudussa valmistet-
tu, olisi mukava tietää, mietiskeli
Markku.

– Viipurissa oli kymmenittäin olut-
tupia ja Suomen neljä suurinta pani-
moa.

Iltajuhlissa olikin tarjolla saksa-
laistyyppinen menu: sianpotkaa,
hapankaalia, muusia ja makkaraa
höysteineen – mm. Kekkonen ja
Marsalkka -oluita – ja päälle
makoisat kakkukahvit. Puheensori-

Tunteikkaat Rautu-juhlat kokosi
jälleen karjalaisväen yhteen

nasta ja lupsakasta menosta vasta-
si yli satahenkinen yleisö.

Arpajaisissa oli lukuisia voittoja
huumorihengessä porsaanpaistista
Putin-paitaan. Illan huutokauppaa
meklaroi Rauta-Säätiön pj. Ilkka
Pietiäinen, kaupan oli tauluja ja
muuta tavaraa.

Ilta päättyi orkesteri tahdittamiin
tansseihin.

Sunnuntain jumalanpalvelus Mikke-
lin pitäjäkirkossa ei mennyt aivan
ennakkosuunnitelmien mukaan, ja
puutteellista tiedonkulkua seurakun-
nassa Markku Paksu pahoitteli pää-
juhlan alussa. Rautua oli ollut tar-
koitus olla enemmän esillä kirkon-
menoissa, koska oli myös Raudun
evankelisen kirkon 90-vuotisjuhla-
vuosi; viimeinen kirkko ehti palvel-
la rautulaisia 14 vuotta, ja ensi vuon-

Elonkorjuujuhlat sai liikkeelle yli sata henkeä.Kuvat: Markku Vauh-
konen ja Marjo Ristilä-Toikka.

Arpajaisten jännitystä, kuka voit-
taa...

Huutokaupan meklarina Ilkka
Pietiäinen.

Pekka Intke huusi isänsä
rippikirkon, Palkealan, kuvan.
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na olisi Raudun luterilaisen seura-
kunnan 400-vuotisjuhla. Kirkko tu-
hottiin talvisodan alkupäivinä, ettei
siitä olisi vihollisen tukikohdaksi.
Ehtoolliskalusto on Mikkelissä. Pää-
juhlassa ammattiopistolla oli valo-
kuvanäyttely vieraiden tutustuttavaksi.

– Kirkot Karjalassa kuten muu-
allakin pyrittiin rakentamaan kylän
keskustaan näkyvimmälle ja kau-
neimmalle paikalle. Kirkkotie oli
karjalaisille tuttu ja kirkossakäynti
mieleistä. Kirkkoon tultiin vahvis-
tamaan uskoa kuulemalla jumalan
sanaa. Mutta kirkkomatkoilla tavat-
tiin myös sukulaisia ja tuttavia muis-
takin kylistä. Heidän kanssa tutkail-
tiin yhteisiä asioita ja parannettiin
maailmaa karjalaiseen tapaan haas-
telemalla.

Kirkko ja kirkonmäki olivat kar-
jalaisille osa kotoisaa ja turvallista
elämänpiiriä.

– Kirkkotarha hautausmaineen
sitoi myös täällä eläviä ja elämän-
polkunsa jo loppuun kulkeneita su-
kupolvia toisiinsa. Luulen, että kar-
jalaiset ovat omaistensa haudoilla
tunteneet muista suomalaisia her-
kemmin nurmen alla nukkuvien hen-
kisen läsnäolon. Ortodoksit tulivat
kalmistoilleen suorastaan tapaa-
maan tuonpuoleiseen siirtyneitä
sukulaisiaan. Luterilaisetkin kulki-
vat haudan viereltä toiselle, tiesivät
hautakivestä lukien ja ilman kiviä-
kin, missä ystävät lepäsivät iki-
untaan ja puhelivat heille puoliää-
neen.

– Karjalaisten evakkotien ras-
kautta lisäsi, etteivät he enää pääs-
seet käymään esipolviensa haudoil-
la ja hoitamaan niitä. Kun viiden-
kymmenen vuoden jälkeen avautui
mahdollisuus päästä kotikirkon mä-
elle ja omaisten haudoille, moni kar-
jalainen koki voimakasta iloa sekä
surua siitä, että portit tunnetuille
paikoille olivat vihdoin auenneet,
mutta miten tylysti vieras oli näitä
paikkoja kohdellut.

Tunteiden ristiriidasta nousi halu
kohentaa ja hoitaa kuntoon tur-

meltuneet kohteet, ja opettaa koti-
seudun uusille asukkaille Suomen
karjalaisten rakkaus näihin paikkoi-
hin, kuten Raudussakin on tehty.

Päiväjuhlan musiikkipitoisessa
ohjelmassa koskettavan laulu-
kuvaelman 75 vuoden takaa esitti-
vät Nina Intke ja Heidi Kanta-
nen. Evakkoaikojen tapahtumia
kertoi ohessa Pekka Intke, joka
myös toimi juhlan juontajana.

Musiikkikavalkadin tarjoilivat
Kannaksen poikii -kokoonpanosta
tunnettu monitoimitaiteilija Juha

Repo sekä taiturimaiset viulusti
Vera Hölsä ja pianisti Marian
Petrescu. Mukana huumoria an-
nosteli Erkki Happonen, joka imi-
toi sujuvasti henkilöitä Jussi Jurkasta
Tapio Rautavaaraan.

Juhlan päätössanat lausui Pekka
Intke toivottaen samalla väkeä ter-
vetulleeksi tuleviin tapahtumiin.

Marjo Ristilä-Toikka

Juhlakansaa kirkonmenoissa.

Vera Hölsö viuluineen ja lau-
luineen tarjoili juhlaväelle monia
tuttuja lauluja, kuten myös Nina
Intke ja Kantanen.
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Juhlapuhuja, sdp:n kansanedustaja
ja Mikkelin kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja Satu Taavitsaisen
karjalaisista esi-isän juurista kerrot-
tiin jo elokuun lehdessä.

Satu Taavitsainen ollessa kaksi-
vuotias (v. 1979) ostivat vanhem-
pansa rintamamiestalon Mikkelin
maalaiskunnassa asuvilta rautu-
laisilta Mikko ja Elvi Haukalta.

– Viime kesänä isäni teki remont-
tia ja alkuperäisten lattialankkujen
alta löytyi vanha valokuva, jossa on
kaksi henkilöä ja hevonen. Kuvan
takana lukee muistoksi Kertulle ja
nimikirjaimet K.P. Vieläköhän löy-
tyisi henkilöitä, jotka tietävät ohei-
sesta kuvasta jotakin?

”Kuhmuottan” jälkeläinen käsitteli
puheessaan mm. karjalaisten
evakkoaikoja ja nykyajan pakolai-
suutta.

– Kukaan ei olisi muutama vuosi
sitten uskonut, mikä kansojen vael-
lus Euroopassa alkaisi vuonna 2015,
mutta kaaosta pakenevilla ihmisillä
ei ole muuta keinoa kuin lähteä ha-
kemaan parempaa elämää muual-
ta, hän muistutti.

– On tärkeää, että Suomi sekä aut-
taa hädänalaisia ihmisiä että on mu-
kana edistämässä Euroopan ja lähi-

Uusia tulijoita on aina ihmetelty
alueiden turvallisuutta ja rauhaa.
Avun saaminen ja antaminen on ai-
na vastavuoroista. Meitäkin on au-
tettu, ja meilläkin voi joskus olla se
tilanne taas edessämme.

Lehdissä ja sosiaalisessa medi-
assa on kauhisteltu muun muassa
sitä, miten turvapaikanhakijoille ei
kelpaa suomalainen ruoka tai miten
he eivät voi olla oikeita pakolaisia,
kun heillä on kännykätkin mukana.

– Kun katsoo ajassa taaksepäin
vuosikymmenten taakse, on suhtau-
tuminen pakolaisiin aina ollut sa-
manlaista – oli kyse sitten vieraista
tai oman maan kansalaisista, teistä
karjalaisista, jotka jouduitte itse tai
teidän isänne ja äitinne tai
isovanhempanne joutuivat jättä-
mään kodin, elinkeinon ja eläimet
sodan alla. Silloin Karjalasta lähdet-
tiin äkkiä matkaan ja mukaan pys-
tyi ottamaan vain tärkeimmän omai-
suutensa samalla tavalla kuin nyky-
pakolaiset pakkaavat mukaan kän-
nykkänsä, joka on ainut väline pi-
tää yhteyttä perheenjäseniin.

– Olen kuullut kertomuksia, kuin-
ka evakoille tarjottiin asuinsijoiksi
taloista ja kartanoista kaikkein huo-
noimmat tilat ja ruuaksi vähän huo-
nompaa laatua. Ruoka ei ollut sa-
maa, mihin kotona oltiin totuttu.

Tämän päivän pakolaisten tapaan
myös evakot ilmaisivat halunsa
päästä itse laittamaan ruokansa,
jotta siitä tulisi syömäkelpoista.

– Teidät rautulaiset asutettiin
meille Mikkelin seudulle ja hyvä
niin, mutta teillä ei varmasti aina ole
ollut helppoa. Pulaa on ollut kaikilla
erilaisista asioista, mutta yhteishenki
on varmasti ollut vahvaa. Koti on
aina koti, jonne on kaipuu. Moni
Raudusta tullut kaipasi kotiin ja
Karjalan luontoa, ilmastoa, eläimiä
ja tuttuja ihmisiä, aivan samoin kuin
miljoonat pakolaiset kaipaavat
omaan kotiin, lämpimää ilmastoa ja
perheet lapsiaan, vanhempiaan,
sisaruksiaan ja ystäviään. Uskon,
että teillä rautulaisilla on hyvin myö-
tätuntoisia ajatuksia ja hyväksytte
erilaisuutta ja voitte asettua toisen
ihmisen asemaan tällaisessa tilan-
teessa.

– Meille jokaiselle ihmiselle on an-
nettu sama ihmisarvo ja se on py-
syvä. Jokaisen elämäntarina on ar-
vokas. Liian usein näinä aikoina
kaikki poliittinen ja yhteiskunnalli-
nen keskustelu tuntuu kiertyvän ta-
louden ja rahan ympärille ja tavan
takaa kyseenalaistetaan ihmisten
perusoikeuksia taloudellisiin seikkoi-
hin vedoten.

–Ihmisoikeudet eivät toteudu it-
sestään. Niitä pitää puolustaa ja
edistää joka päivä. Kaltoinkohtelua
ja väkivaltaa pitää aina inhota. Esi-
merkiksi vanhenevan ihmisen
sortaminen, hänen yksilöllisyytensä
ja oikeuksiensa unohtaminen tai
vähättely on väärin.

– Pohjoismaisen hyvinvointi-
valtiomme kantavia periaatteita on,
että pidämme huolta kaikista
yhteisvastuullisesti.  Kaikki päätök-
senteko pohjautuu arvoihin ja on
kyseenalaistettava kaiken arvon
mittaaminen rahassa. On taistelta-
va ja toimittava ihmisten puolesta
ja pidettävä toivon liekkiä elävänä.Löytyykö tähän kuvaan vielä tietoja?



Rautulaisten lehti 5/2016 7

– Kaveria ei jätetä ja sen vuoksi
meillä Mikkelissäkin on vastaanotto-
keskus turvapaikanhakijoille ja kau-
punki päätti juuri viikko sitten, että
otamme aiempaa enemmän kiintiö-
pakolaisia. Se on solidaarista ja ih-
misistä välittämistä

Työttömyys ja toimeentulon ah-
dinko ahdistaa ihmisiä ympäri Eu-
rooppaa.

– Iso-Britannian EU-ero opettaa
kantapään kautta sen, että EU:n on
oltava inhimillisempi ja kansalaisten
kritiikkiä on kuunneltava. Rahapu-
la, koulutuksen ja terveydenhuollon
puutteet aiheuttavat toivottomuut-
ta ja ovat vihan kasvualusta.

 – Meidän suomalaisten on syytä
olla terveellä tavalla kriittisiä EU:n
puutteisiin, kuten julkisten palvelui-
den yksityistämistä kohtaan. Raha-
virta veronmaksajilta pankkeihin
tulee saada loppumaan. EU:n pää-
tehtävä ei ole pankkien ja suuryri-
tysten omistajien varojen turvaami-
nen. Toivon, että Suomessa suun-
nataan keskustelua ja tekoja Euroo-
pan Unionin korjaamiseen, ei siitä
eroamiseen.

– Suomi ikääntyy Euroopan en-
simmäisenä, mutta tiesittekö sen,
että Etelä-Savon maakunta ikään-
tyy Suomen ensimmäisenä mikä
tarkoittaa siis sitä, että Etelä-Savon
maakunta kohtaa suurten ikäluok-
kien vanhenemisen Euroopan en-
simmäisenä. Etelä-Savo voi olla
suunnan näyttäjä koko Euroopalle
tai vaihtoehtoisesti voimme olla sii-
nä roolissa, että muut katsovat mei-
tä sillä silmällä, että noin emme ai-
nakaan hoida asioita kuin nuo ovat
tehneet.Uskon, että olette kanssa-
ni samaa mieltä, että vanhuksille on
varmistettava turvallinen vanhuus
laadukkailla palveluilla ja turvatulla
toimeentulolla. Kenenkään ei pidä
joutua valitsemaan sen väliltä ostaa-
ko lääkkeitä vai ruokaa.

Taavitsainen totesi myös, että
Etelä-Savon tärkein tavoite on työ-
paikkojen saaminen ja siitä seuraa-
va täällä ammatteihin kouluttau-

tuvien nuorten työllistyminen tänne
ja muuttovoitto.

– Olen ymmärtänyt, että moni
rautulainen on ollut aktiivinen yrit-
täjä ja työllistänyt samalla muitakin.
Tätä kekseliäisyyttä ja ahkeruutta
nyt tarvitaan.

– Parhaiten menestyvät ne kau-
pungit, jotka onnistuvat houkuttele-
maan luovia ihmisiä. Idearikkaat
ihmiset hakeutuvat sinne, missä on
rikas kulttuuritarjonta, suvaitsevai-
nen ilmapiiri, värikäs elämä ja mis-
sä tapahtuu.

– Mielestäni yksi tärkeimmistä asi-
oista rasismin ja kiusaamisen vas-
taisessa työssä on siviilirohkeus.
Pitää puuttua kiusaamiseen, pilk-
kaamiseen ja muihin näkemiinsä
epäkohtiin. Martin Luther Kingiltä
aikoinaan kysyttiin, oliko pahojen
amerikkalaisten vika, ettei mustien
kansalaisoikeuksia saatu toteutu-
maan nopeammin. King vastasi,
että syynä oli hyvien amerikkalais-
ten vaikeneminen.

– Moni pelkää tuntematonta. Eri-
tyisesti lapsena ihminen on ympä-

Markku Paksu kiitti juhlapuhuja Satu Taavitsaista Raudun viirillä.

ristön armoilla ja nuorena vaikutuk-
sille altis. Kasvatuksen pitää lähteä
siitä, että lapsi oppii hyvät käytös-
tavat. Tärkeintä on, ettei opeteta
eriarvoisuutta millään tasolla, ei ro-
tuun, ihonväriin, ei lihavuuteen,
kieroihin silmiin tai isoihin korviin
liittyen. Tämä kasvatustehtävä on
meidän aikuisten vastuulla, Taa-
vitsainen painotti.

– Meidän on edistettävä ja vah-
vistettava erilaisia mahdollisuuksia
kasvokkain tapahtuvaan kohtaami-
seen eri kulttuureista ja uskonnois-
ta tulevien ihmisten kesken. Kas-
vokkain on vaikeampi vihata ja olla
ihan älytön. Kannustan pitämään
mahdollisimman usein erilaisia
pitäjäjuhlia ja edistämään huolenpi-
don ja välittämisen tunnetta ja lisää-
mään ihmisten välistä aitoa empa-
tiaa ja auttamisen halua.

Teksti on toimituksen tekemä
lyhennelmä Satu Taavitsaisen

puheestä Rautu-juhlilla
28.8.2016 Mikkelissä
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Kansakoulun käyntiäni Raudussa
1938-1939 ja sota-aikana vuosina 1943-1944

lua Koul

Koti- ja synnyinseutuni, Raudun pi-
täjä, sijaitsi Karjalan kannaksella
rajoittuen Neuvostoliittoon. Kotoani
matkaa rajalle oli kuusi kilometriä.

Alakoulun ensimmäisen luokan
aloitin syksyllä 1938 Raudun pitä-
jän Orjansaaren kansakoulussa ol-
lessani seitsemänvuotias. Alakoulun
toinen luokka alkoi 1939 syyskuun
ensimmäisenä päivänä. Tällöin so-
dan uhka oli ilmeinen ja Raudunkin
pitäjän lähellä rajaa olevat kylät eva-
kuoitiin lokakuun puolenvälin paik-
keilla 1939 siviiliväestöstä, erityisesti
vanhuksista, naisista ja lapsista.
Samalla koulukin lopetti toimintan-
sa.

Muistan toisluokkalaisena sen lo-
kakuun aamun, kun alakoulumme
opettaja Kyllikki Kerminen il-
moitti koulumme opetuksen loppu-
van ainakin toistaiseksi. Valtioval-
lan taholta oli tullut määräys kylän
naisten ja lasten evakuoimisesta,
koska Neuvostoliiton rajalle oli mat-
kaa vain kuusi kilometriä ja epäil-
tiin Neuvostoliiton hyökkäävän Suo-
meen. Opettaja toivotti meille pie-
nille oppilaille onnea tulevissa koulu-
paikoissa. Siihen loppui koulun-
käyntini synnyinkylässäni Orjan-
saaressa.

Siirtolaisaikana olin koulussa
Pieksämäen Maaselän kansakou-
lussa ja Joroisten Sydänmaan kan-
sakoulussa aina helmikuulle 1943
asti. Rautu oli toisessa sodassa val-
lattu Suomelle takaisin syksyllä
1941. Keväällä 1942 alkoivat kar-
jalaiset palailla takaisin koti-
seuduille. Meidän perheemme pa-
lasi myös Rautuun, minä viimeisten
perheenjäsenten joukossa helmi-
kuussa 1943. Orjansaaren sijasta
asetuimme asumaan Potkelan ky-
lään toiseen taloomme, noin kolme
kilometriä Raudun kirkonkylästä.

Raudussa oli tuolloin paluumuutta-

jien lapsille ns. kirkonkylän koulua.
Koulu oli kahdessa talossa kirkon-
kylän lähellä olevassa Keripadan
pikkukylässä, jonka syrjäisen sijain-
nin johdosta talot olivat jääneet
palamatta. Kaikki kirkonkylän ra-
kennukset olivat yhtä saunaa lukuun
ottamatta palaneet tai tuhoutuneet
sodassa.

Palattuamme Rautuun lähdin en-
simmäisenä koulupäivänä Keripa-
taan etsimään koulua Joroisten Sy-
dänmaan koulusta saamani ero-
todistus repussani. Erotodistuk-
sestani ilmeni mille koululuokalle
kuuluin. Matkaa kotoani Keripataan
oli noin neljä kilometriä. Ensimmäi-
senä aamuna lähdin ajoissa koulu-
matkalle tietenkin jalkapatikassa.
Löysin talon, jossa kolmasluok-
kalaisten koulua pidettiin. Koulua oli
kahdessa talossa noin 150 metrin
päässä toisistaan. Talo oli tavallinen
maalaistalo, jonka tupa oli luokka-
huoneena. Tapasin koulutalossa tu-
levan opettajani. Hän oli Hämees-
tä kotoisin oleva, keskikoulun käy-
nyt nuorehko nainen, epäpätevä
opettaja. Silloin sota-aikana oli opet-
tajista kova puute. Ope otti minut
vastaan hieman ennen koulupäivän
alkua. Vastaanotto oli asiallinen:
annoin Joroisten koulusta saamani
erotodistuksen tulevalle opelle, sain
joitakin oppikirjoja, lyijykynän ja
muistaakseni kirjoitus- ja lasku-
vihkon. Sain myös istumapaikan
opettajasta katsottuna takana ole-
vasta pulpetista.

Pulpetit, tai mitä ne olivatkaan,
olivat täysin mustia, venäläisiltä jo-
honkin kirkonkylän liepeillä ollee-
seen varastoon jääneitä pulpetteja.
Ne olivat suomalaisiin pulpetteihin
nähden tökeröitä tekeleitä. Olihan
niissä istuin ja kirjoitustaso, joka ei
ollut nostettava kansi. Tason alla oli
pieni, avoin lautahyllyn tapainen,

jossa saattoi pitää kirjoja ja muita
tarvikkeita. Kyllä olivat ulkoiset
puitteet alkeelliset.

Näin jatkoin opiskeluani kansa-
koulun kolmatta vuosiluokkaa suo-
rittaen. Opetus oli aika tehotonta
eikä se paljoa innostanut. Opetusta
oli vain lukuaineissa eikä esimerkiksi
käsitöitä ja urheilua tai liikuntaa ol-
lut ollenkaan. Liikuntaahan kyllä sai
koulumatkoista, jotka olivat aika pit-
kät lähes kaikilla oppilailla, sillä oli-
han pitäjässä vain yksi koulu. Ope-
tus jatkui kevääseen toukokuun lop-
puun 1943 tavalliseen tapaan.

Sain heti tähän kouluun tullessani
muutaman hyvän poikakaverin, joi-
den kanssa vietimme välitunnit ja
osan koulumatkoista. Koulumat-
koista lisää tuonnempana.

Mieliaineitani kansakoulussa oli-
vat laskento, maantieto ja historia.
Muutkin aineet menivät kohtalai-
sesti. Oppilaita tässä koululuokassa
oli 30-40 ja meitä oli 1-3-
luokkalaisia.

Opetus ja ulkoiset puitteet eivät
tällä 1943 kevätlukukaudella olleet
kehuttavia. Eivät myöskään odo-
tukset koulun antamista tietomää-
ristä olleet järin suuret.

Kouluruokailu oli järjestetty niin,
että talon entisen navetan yhteydes-
sä olevasta karjakeittiöstä oli tehty
koulukeittola, olihan kyseessä maa-
laistalon rakennukset. Talon asuk-
kaista, jotka myös asuivat talossa,
nuori miniä toimi keittäjänä. Koulu-
ruoka oli vain velliä tai puuroa, mutta
lämmintä ruokaa kuitenkin. Kaikil-
la oppilailla oli oltava kotoa tuodut
voileivät ja maitopullo. Erityisesti
mieleeni on jäänyt ns. helmiryy-
neistä (olivatko perunaryynejä?)
keitetty maitovelli, josta pidin ja joka
maistui hyvin kotoa tuotujen voilei-
pien kanssa. Jatkuu...

Pekka Partanen
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Nyt saatavana
uutuus:

Rautu-
huppari,

hinta
35 euroa

NYT SAATAVANA SEURAAVAT TUOTTEET
lahjaksi tai itsellesi

Osmo Valkosen uutuus cd-levy 20.00 euroa

2017 KALENTERI RAUDUSTA 12.00 euroa

SUVANNON SEUTU 1917-1921 30.00 euroa
Elämää ja ihmiskohtaloita

 RR-III uusinta painos 25.00 euroa

RAUTU-huppari (kaikki koot) 35.00 euroa

RAUTU ON RAUTAA T-paita 15.00 euroa

RAUTU muki 10.00 euroa

 RAUTU isännänviiri 50.00 euroa

Tilaukset: pitajaseura@rautu.fi
pintke@suomi24.fi

p. 044 925 9765
p. 045 263 0365

Tilauksiin lisätään postituskulut.

Kauneimmat
joululaulut
KONSERTTI
VIIPURISSA

10.-11.12.2016

Viipurin ev.lut. kirkossa
oopperalaulaja

MIKA NIKANDER

Reitti: Kuopio-M:li-L:pr
mahd. myös Helsinki

    hinta 240/160 maj. hot. Viipuri

  Ilm. Markku p. 044 9259765
pitajaseura@rautu.fi
pintke@suomi24.fi

Kysy lisää matkan
muusta ohjelmasta!

lu oli kahdessa talossa kirkonkylän lähellä olevassa Keripadan pikkukylässä jonka syrjäisen sijainnin
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Rautulaisen jälkikasvun matka
Pietariin ja Rautuun 2016
Ohessa Harri Puolakankaan (Boro-
vikoff) matkakertomuksen Pietari-
Rautu päättävä osa. Kirjoituksen
alku julkaistiin elokuun numerossa
4/2016.

Ajomatka Sosnovoon,
entiseen Rautuun
Mietin ajaa Sosnovoon sunnuntai-
na 29. toukokuuta, kun minulla en-
tiseen Rautuun oli pyhääkin asiaa.
Toteutin Suomessa etukäteen Google
Earthilla suunnitellun matkan reit-
tiä Pietari-moottoritie-Kerro mas-
siv-Rojka-Gruzino-Kuivasi-Harpala
(Harpala vei hieman harhaan, joten
ajoin takaisin Kuivasiin)-Peski-
V’jun eli Viisjoki-vanha Sirkiänsaa-
ri-vanha Huhti.

Tein poikkeaman ”motarilta” oi-
kealle ennen Sosnovoa, kun tie joh-
ti isoisäni Nikolain ja muiden en-
tisten rautulaisten metsänomistaji-
en kulkemalle entiselle hevosreitille
vanhan rajan taakse. Pysähdyin en-
tiseen Huhdin kylään Puolakankaa-
seen, joka evakkoon lähdön kevää-
nä v. 1939 luovutettiin korvausta
vastaan Tiaisille.

Pojanpojan paikalle saapumiseen
oli Nikolain poislähdöstä Puola-
kankaasta kulunut tasan 77 vuotta.
Puolakangas oli eräänlainen ”Her-
ran kukkaro”, jonka pelloille ei tuul-
lut kuin hieman pohjoisesta tai luo-
teesta. Lehmille oli vettä läheisistä
puroista ja heinää omilla pelloilla.

Venäläisen traktorin jäljet Niko-
lain vanhalla kärrypolulla kertoivat
uudesta omistajasta. Mietin, että
jatkakoon hän siinä – hyvä mallihan
siinä on ollut jatkaa. Otin 1800-lu-
vun lopulla isoisäni isoisän Pavelin
raivaamasta maapaikasta valokuvat
ja siirryin autoa täristävää pölyistä
tietä Palkealan ortodoksiselle hau-
tausmaalle.

Pyhä työ Palkealassa
Isäni Martin mentyä tuonilmaisiin

Valkeakoskella 18.5.2005 ei hänes-
tä jäänyt edes tuhkauurnaa kotimai-
seen muistolehtoon sijoitettavaksi.

Suomalaiselle hautakummulle so-
pivan muistomerkin sijoittamisessa
ilmeni suuria ongelmia. Siskoni Ma-
rita vastusti isämme muistomerkin
sijoittamista Valkeakosken hauta-
usmaahan isäni äidin Aune o.s.
Ontrosen hautakummulle. Isäni-
hän siunattiin Valkeakosken tsasou-
nassa lähellä Aunen hautaa.

Samankaltainen kiista syntyi, kun
ehdotin serkuilleni jyväskyläläisen
kiviveistämön valmistamaa muisto-
kiveä Tampereen Lamminpäähän,
jossa isäni isän Nikolain hautakum-
pu sijaitsee. Ainoaksi sijoitusvaihto-
ehdoksi jäi isäni syntymäkotikunnan
vanha ortodoksinen hautausmaa,
jossa isäni Martin kivi nyt on – Larin
Parasken patsaan takana ison män-
nyn juuressa.

Tein isälleni sievän muistomerkin
Palkealan tienvierustan isoista ki-
vistä ja maantien sorasta. Ruusut
isäni Martin hautamuistolle ostin
Pietarin hienoimmasta kauppapai-
kasta Gostinyj Dvorista koristaen
”aarteetonta” hautaa vielä metsän
kieloilla.

Aarteitamme toki hautausmaalla
sijaitsee: kahden varhaisemman isän
ja heidän perheenjäsentensä hau-
dat. Asianmukaisten hautadrinkkien
(limonadia) ja evästämisen (präniköi-
tä, valkosipulia ja aprikooseja) aika-
na aloin miettiä poislähtöä. Aikaa
muistomerkin rakentamisessa oli
kulunut parisen tuntia, ja kun olin
lopettamassa pyhää työtä, kuului ki-
väärin tai haulikon laukaus jostain
Zamost’en suunnasta.

Oli aika lähteä Parasken patsaalta
jatkamaan matkaa. Muistomerkin
tekemisessä likaantuneet kädet sain
puhtaiksi keskustaan vievän tien
viereisen suojärven vedellä. Mietin
keskustaan ajaessani ajoneuvon
jousitusta rääkkäävän tien pintaan

asfalttia. Isäni syntymäpäivä on
sama kuin aseseppä Mihail Kalash-
nikovin, mutta Mihail oli syntynyt
paljon ennen isääni ja mennyt myös
tuonilmaisiin monta vuotta isäni
poismenon jälkeen.

Sosnovosta Pietariin
Pyhän työn jälkeen ruksautin jumiin-
tuneet selkänikamani auki Sosnovon
keskustassa käyden kaupassa ja
lavash-kioskilla. Kaukasialainen la-
vash maistui keskustan päätien vie-
reisellä kiveyksellä.

Päätin, etten enää ajele vanhaan
Puolakankaaseen, mutta Palkea-
laan isäni muistomerkille niin mon-
ta kertaa kuin on vielä mahdollista
Venäjälle matkustaa.

Sosnovosta Pietariin vievän moot-
toritien tiesin Google Earthista. ”Mo-
tarille” vievän tien varressa myivät
venäläismiehet kalaa. Meinasinkin
kalakauppiaalla poiketa, mutta sit-
ten muistin kotona pakastimessa
olevat keväthauet ja jatkoin matkaa.
Loppumatka Pietariin sujui ruuh-
kassa, jonka syy ilmeni juuri ennen
keskustaa: odottelu moottoritiellä
johtui muutaman tuontiauton ket-
jukolarista.

Pietarin elämää
Sosnovon-matkan jälkeen, kun pyhä
työ oli tehty, saatoin vaihtaa vapaal-
le ja katsella kaupunkia. Tuonti-
autojen siirtely lava-autoilla varas-
toon jatkui entiseen tapaan, samoin
ostoskäyntini.

Pääsin ostoskäynneilläni selvyy-
teen kaikista Pietarin asekaupois-
ta, joista voi ostaa ilma-aseen, jon-
ka tuonti Suomeen on tullivapaa.
Pitää kuitenkin esittää ostokuitti
Venäjän puolen tulliviranomaiselle,
jottei tarvitse epäillä varkautta.
Imperial-posliinit eivät tälläkään
kertaa jääneet hankkimatta. Uusia
elintarviketuttavuuksia olivat salaat-
timainen väkevä inkivääri (imbir’)
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ja kadulla myytävät kastanjat. Li-
banonilaiset tarhamansikat olivat
yhtä hyvän makuisia kuin suonen-
jokelaiset ja muut suomalaiset man-
sikat. Syötin auringonkukansieme-
nillä puluja Vasilyostrovilla tarjoten
niitä linnuille myös Viipurin torilla
paluumatkallani Suomeen.

Sairastuin vierailun loppuaikana
lievään nuhakuumeeseen, johon
sain lääkettä dormissa asuvalta
moskovalaiskaverilta, joka ei halun-
nut kuunnella öistä yskintääni. Ker-
roin kaverille, että bronkiitti tarttui
dormin toisesta asukkaasta – en
ollut tuonut tautia Suomesta.

Erään kadulla istuneen rahanpyy-
täjämummon sormet olivat turvok-
sissa, ja mietin hänen saattamis-
taan lääkärihoitoon. Kerjääjien jou-
kossa näkyi myös eräs pahasti ram-
pa.

Musiikkimuseo
Viimeisin käyntikohteeni oli eräällä
tavalla ylimääräinen, kun en tiennyt
musiikkimuseon olemassaolosta
Suomesta lähtiessäni. Musiikki-
museo sijaitsee Sheremet’evin pa-
latsin sivurakennuksessa 34.
Naberechnaya Reki Fontan’kalla.

Sain ensimmäistä kertaa elämäs-
säni nähdä aidon Stradivariuksen ja
samassa vitriinissä koristeellisen
Amatin viulun. Museossa säilyte-
tään tsaarin vallan aikaisia soittimia.
Museon seinillä roikkuu erilaisia
tsaarin vallan ajan maalauksia.

Viipurin kautta Suomeen
Paluumatkani alkoi Pietarin 2. So-
vetskajalta terveystalon vierestä,
johon olin jättänyt autoni Sosnovon-
matkan jälkeen.

RGIA:n arkistosta saadun ohja-
uksen mukaisesti ajoin aamusta
lähtien ja vielä hieman bronkiittiani
yskien kohti Viipuria, jossa pysäh-
dyin aluksi linnalle valokuvaamaan,
ostamaan venäläiseltä romaninai-
selta kauppahallista kaksi valko-
venäläistä pyyheliinaa ja asianmu-
kaiset terveelliset elintarvikkeet,
kuten purkillisen kaalia. Sitten ajoin

Shturm 1:een, jossa säilytetään or-
todoksien arkistotietoja. Shturm on
oikeastaan venäläisten uimaranta
Suomenlahteen johtavan vesistö-
alueen pohjukassa. Pysäköidessä
Shturmiin jäi kivestä lievä raapaisu
auton puskuriin.

Muutenkin heikko venäjäni Shtur-
min arkistossa ei tuonut oikeastaan
muuta hedelmää kuin, että RGIA:n
virkailijan ilmoittama kävi toteen:
arkistossa säilytetään tietoa myös
autonomisen Suomen ortodokseista.
Olin jo hieman ajettunutkin Suo-
meen palatessa eikä venäjä enää
luonnistanut. Ajoreitti Suomeen var-
rella Saimaan kanavan ylittävää
Druzhban siltaa oli hulppea ajaa. Suo-
men puolella rajaa ei enää kukaan
ohittanut autoani penkan puolelta.

Harri Puolakangas
(Borovikoff)

Jyväskylä, Säynätsalo

Martti Puolakankaan muistokivi männyn juurella.

Isäni Martin armeijakuva.

Ehkä Puolakankaassa asunut Puola-
kangas-niminen perhe, vasemmalta:
Martti, Aune, Armas ja Nikolai.Entisessä Puolakankaassa.
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Yli 32 vuotta perhepäivähoitajana
toiminut varhaiskasvattaja Eila Ut-
ter Hämeenlinnasta on päästänyt
runosuonensa valloilleen ja julkais-
sut jo kolme perheen pienimmille
suunnattua kirjaa: Runolinnun tie
lasten luokse vie (2014), Runolintu
jatkaa lentoaan (2015) ja Runolintu
palaa iloisena kotiin (2016). Ja
neljäskin Runolintu-sarjan kirja on
tulossa vielä jouluksi.

– Runot rikastuttavat kieltä ja tuo-
vat kikattavan hauskaa mieltä, hän
kuvailee värssykirjojaan.

Utterin kirjoittamat hauskat runot
opettavat lapsille muun muassa eläi-
mistä ja luonnosta ja kartuttavat
samalla heidän sanavarastoaan.

– Ystävät ja työtoverit olivat jo
pitkään kyselleet, että miksen teki-
si kirjaa runoista, joita vuosien var-
rella oli kertynyt mummun vanhaan
piironginlaatikkoon.

Tänä kesänä Eila Utter julkaisi
myös Karjala-runovihkosen Kaipuu
Karjalaan. Runot ovat syntyneet
muistoksi hänen vanhemmilleen, jot-
ka ovat jo nukkuneet pois.

– Isäni Seemi Loponen oli Rau-
dusta kotoisin oleva sotainvalidi,
joka haavoittui kranaatin sirpaleesta
oikeaan jalkaan. Äiti Mirjam o.s.
Kuokkanen oli kotoisin Suojär-
veltä.

– Isäni kertoi Toni-pojalleni piha-
keinussa paljon tarinoita Karjalas-
ta ja siitä, miten haavoittui. Muis-
tan kyllä, kun viisivuotias Toni-poi-
kani sanoi välillä: Kuule pappa, pu-
hutaanko välillä muusta aihees-
ta…

– Isääni ja äitiäni kyllä kaipaam-
me kovasti.

Eila Utterin runolintu lentää lasten luo

Kannel Karjalan
Hiljaa soi niin kauniisti että oi…
Sitä siskot ja veljet rakkahat
ain soittaissain kuunnella voi…
Se isästä ja äidistä muistuttaa
kun he lähtivät sieltä kerran.
Mutt’ muistoissain säilyy
Karjalanmaa… Sitä unhoita emme
siellä isä ja äiti syntyä sai –
sen meille perinnöksi antoi…
Vaikk’ sodassa paljon he menettivät
mutt’ muistoissa  sydämissään
sitä rakkaudella he kantoi…

Pojalleen Tonille hän
on omistanut runon
Yksinäinen äiti
Yksinäisen ja hyljätyn
äidin sydän
tuskaa täynnä on.
Silmät kyynelistä kostuu,
lohdutusta kaipaa
ja hellää halausta.
Kun kuulen joskus
äänesi lapseni,
tai viestin,
se pien lohdutuksen hetki on.
Muuten oon yksin
ja onneton.
Itku silmässä
illoin nukahdan,
sydän kipua tuntee
ja ikävää.
Ajatuksissani olet
aina lapseni rakkain.
Muista, olet aarteista kallein
lahjani mun.

Otetaanpa mukaan myös pieni näy-
te lasten leikkeihin sopivista runois-
ta:

Raparperin alla makaa
tuo mato mukava,

jolla on aina
kalossit ja takki mukana.

Ilman kalosseja jos
raparperin lehtien

alla liikkuu,
niin seuraavana päivänä

nuhanenänä
sängyn reunalla

aivastellen kiikkuu.

Eila Utterin runokirjoja voi kysellä
häneltä numerosta 045 125 4237.
Hänen kirjojaan on myynnissä myös
Hämeenlinnan Kirja & Ideassa
Goodman-kauppakeskuksessa.

Marjo Ristilä-Toikka

Kirjoitus perustuu Eila Utterin
lähettämiin tietoihin ja

AP Sarjannon tekemään
kirjoitukseen, joka julkaistiin

Hämeenlinnan
kaupunkiuutisissa 13.7.2016.
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Kyl se sit olkii sumunen aamu. Mie
ko katsoi ikkunast pihal, ni ei kunnol
koivui latvoi näkynt tuos parkkipai-
kan takan. Siint sit lähettii kuitenkii
ajelemmaa mökil päi, ko meil ol siel
vähä tehtävä varustuksii talve va-
ral. Sit ko ajettii sillal tuon veen yli,
ni sumu ol nii sakiaa, et pit iha tark-
kaa katsoo, mis siin iel ajava män-
nöö. Siihe olliit laittaneet viel kai-
kenlaisii varotusmerkkilöi ja vilkku-
valloi tietöihe takkii.

Tänä kesän onkii tehty tiere-
monttii täs Mikkeli ohikulkutiel oikei
olan takkoa – on levennetty, tehty
uutta ajokaistoa ja liittymii. Nyt justii
peällystiit viel tuota Anttolan tietä,
mitä myöte myökii ain mökil ku-
letaa. Siin ol nii issoi konneita kapial
tiel, et vaik meil ol pien auto, ni ei
meinant sekkaa soppii. Mut nyt on
kyl siliää ja hyvä ajjaa, viel ko laittaat
reuna- ja keskviivat, ni sit näkköö
syksypimiälkii paremmi ajoreittiisä,
ettei voa eksy ojanpuolel. Kylhä
neä teihe kunnostukset on varmast
vähä sitäkii, et ko ens kesän teäl on
ne Asuntomessut, ni kävijöil pittää
olla kunnon reitit ja muutekii paikat
kunnos.

No siin ko ajettii etteepäi, ni rupes
sumukii hälvenemmää ja koht sillää
pilvetkii harvenemmaa. Keännyttii
sit kylätiel, ni vähän matka peäst tul-
loo iso peltoaukia. Siin ol kaks tal-
loo, mis ol kummallakkii aika iso lyp-
sykarja. Usjast siin on lehmät tien
laijas laitumel, nii ko nytkii. Kol-
misenkymment lypsylehmää siin ol
äpärikös syömäs. Kylhä siin maitoo
tulloo eräskii litra, ko nuo männööt
navettaa lypsyaikan. Ja sit säiliöauto
tulloo ja korjoap maiot kerallee. Ei
oo ennää maitotonkkii kulettamista.

Tul mielee se, mite Rauvust kii-
kutettii maitoo Pietarii hevospelis.
Siin män kolme päivää reissullaa ai-
kaa, ja mite työlästä ol akkiloia se
maito kylmän kesäaikaa sin ast!
Telekoihe laval pistettii maitotonkat
ja niihe ympäril jäitä ja olkii, ni sillei
ne säilyit hyväst. Eikä siihe aikoa
olt nii tarkkoi määräyksii, nii ko ny-
kyää.

Aamusumu
Sit kohtsillää tulkii se uoteltu vai-

he, et sai keäntyy sin metsätiel, siint
ei oltkaa enneä matkoa mökil ko
sutsut. Yks kylän miehist ol männä
kesän joutunt tästiel karhun kans
nokakkai. Heä kävvyy lenkil koiraa-
sa kans siin melkei päivittäi. Nyt
kuitenkii heä ol jostai syyst lähtentkii
pyörän kans ja koira juoks siin vie-
res. Karhul olkii pentu mukan, ja ko
teä pyörämies tul melko äkkiä
näkyvil, ni otso ei kerintkää väis-
tämää, ja nii se olkii hyökänt kohti
miestä. No, koira olkii onneks kar-
hukoira-rottuu, ni sehä äräht siihe
vällii, ja isännäl ko ol onneks se pyö-
rä, ni heä peäs hyvi vikkeläst pois-
tumoa paikalt ja selviskii tällei ilma
mittää vahinkoo. Mut kyl se var-
mast ol melkone kokemus vanhal
metsämiehel.

Teä sattu viel siihe aikoa, ko
metsis ol marjoi vaik mite paljo. Ni
kylhä miekii ko keräsi mustikkoi ja
puolukkoi, ain aukian reunaa tulles-
sain katsoin tarkkaa, näkyks siel
lähettyvil muita kerrääjii! Ei kui-
tenkaa näkynt. Joitakii vanhoi kan-
toi ol kyl pengottu ja yhtä muur-
haispessääkii levitelty. Kylhä met-
säs eläjii on, mut eiköhä myö sin kaik
mahuta, koha varotaa.

Teä metsätieossuus on kyl vähä
kuoppane ajjaa, mut ei onneks kovi
pitkä. Sit just enne ko tullaa pihhaa,
ni siin on pitkä alamäk ja sen ko
lasseip allaa, ni peril ollaa. Sit voa
pannaa tul hellaa, ni tulloo tuppaa
elolämmin ja siin soap tehhä ruuat
tai kohvit. Sytykkeet mie ain var-
raan eellisel kerral jo valmiiks, ettei
niitä tarvii ensimmäiseks haikailla.

Eihä täs  nyt olt muuta nii tärkiää
tekemistä, ko pit vetteä vene maihi
ja panna pukkiloil uottamaa uutta
suvvee. Pihakalut kans viiä suojaa
liiterii. Kasvimoal pittää tuua kom-
postii ja keänteä oikei hyväst. Meil
on siin pihas olt vartumas kaks
omenapuuta jo vuosii, ja onha ne

joskus muutaman omenan antaniet.
Tänä kesän ol niiskii hedelmii nii jot
oikei syömiseks ast. Kasvimoas ol
kasvamas perunoi ja liiterin takan
aurinkoisel puolel pien kasvihuone,
mis tomatit yrittiit keritä kypsiks
enne syksyn tulloo, ja kerkisiithä
niist monet. Loput vietii kottii ja
kypsyhä niist osa silleikii, ikkuna-
lauval. Luonnonantimii on kans tult
tänä kesän oikei paljo. Ensiks ol
mustikkoi ja sit puolukkoi ol nii, jot
ämpärillistä ei pitkää keränt. Niitä
riitti itsel ja viel vähä tuttavilkii.

   Yks näitä syksyn tehtävii on viel
se, et hyvästellöö teän männeen ke-
sän ja muisteloo, mitä kaikkii sen
aikan on tapahtunt. Meil on nii ri-
kas teä vuuen kierto, syksyl ko liik-
kuu metsäs ni siel iha kuuloo, ko kaik
ympäril iha nii ko lasseip leppäämää
– puutkii tiputtaat lehteesä ja kasvit
painuut hyvi sin moan tasal.
Linnutkii, mitä siel vähä viel syksy-
aikaa on, lentelööt hyvi hiljaksee.
Tuol mäel on kaks oikei vanhoa ke-
lopuuta, ni siel usjast palokärk
nakuttelloo ja kuikat viel kiljahtelloot
ja sukeltelloot järveseläl.

Mie kiipesin tuo korkial kennääl
ja katseli toasii sielt tuon järvel päi,
ni eiks voa kaks joutsenta lensiit
siint ranna tuntumas ohitse. Hyö on
asustelliet teäl jo usjempii vuosii ja
soaneet joskus poikasiikii. Nyt hyö
olliit toas lähös, ja myö jeähää tän
uottelemmaa et ne tulloot takasii
uuven kevvään keral.

Paimpoika
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Sakkolalaisten ja rautulaisten lahjoi-
tusmaatalonpoikien yhteisen muis-
tomerkin paljastuksen 80-vuotisjuhla
pidettiin lauantaina 17.9.2016 Sak-
kolassa. Tilaisuuteen oli saapunut
nelisenkymmentä entistä sakkola-
laista ja rautulaista. Lisäksi paikal-
la oli muutamia seudun venäläisiä
ja paikallishallinnon edustaja.

Jykevä kivipatsas on monipuoli-
sen taiteilija ja isänmaanystävä Aar-
no Karimon suunnittelema. Se
pystytettiin paikallisista luonnon-
kivistä sakkolalaisten ja rautulais-
ten yhteistyöllä Petäjärven Hovin
kantatilan puistoon 25.11.1936. Sa-
man taiteilijan suunnittelemat ja lä-
hes samanlaiset patsaat pystytettiin
Sakkolan lisäksi Metsäpirttiin, Pyhä-
järvelle ja Valkjärvelle. Sakkolan-
Raudun muistomerkki säilyi sodis-
sa, ja se kunnostettiin v. 2001 uudes-
taan sakkolalaisten ja rautulaisten
yhteisvoimin.

Lahjoitusmaatalonpoikien synkkä
historia alkoi Isonvihan aikana
1700-luvun alussa, kun venäläiset
tunkeutuivat Karjalan kannakselle
ryöstäen ja murhaten sen väestöä
raa´asti. Jo sodan kestäessä Venä-
jän tsaari alkoi lahjoittaa valloitta-
miaan alueita suosikeilleen. Siitä
juontuu käsite lahjoitusmaat ja lah-
joitusmaatalonpojat. Sakkola joutui
lahjoitusmaakohteeksi vuodesta 1713
alkaen ja Rautu vuotta myöhemmin.
Lahjoitusmaiden omistajien, venä-
läisten ylimysten, laajoja tiluksia
alettiin kutsua hoveiksi. Sakkolan ja
Raudun alueella oli useita tällaisia.

Talonpojat jäivät asumaan paikoil-
leen, mutta joutuivat maksamaan
isännilleen veroja, jotka olivat taval-
lisesti työpäivien muodossa. Puhut-
tiin ropottipäivistä ja ropottilaisista.

Hovien omistajat itse asuivat
yleensä Venäjällä ja heidän etujaan
hoveissa valvoivat paikalliset voudit,

Juhlava hetki lahjoitusmaatalonpoikien
80-vuotiaalla muistomerkillä

jotka kohtelivat talonpoikia julmas-
tikin, kuten historiadokumentit ker-
tovat. Verot pyrkivät nousemaan
kohtuuttomiksi eikä oikeutta saanut.
Talonpoikien protestoinnit rangais-
tiin julmasti. He vaipuivat liki maa-
orjan asemaan yli 150 vuodeksi.

Vasta kun Venäjällä poistettiin
maaorjuus 1860-luvulla, alkoivat
uudet tuulet puhaltaa myös kannak-
selaisille lahjoitusmaatalonpojille.
Suomen suuriruhtinaskunta osti lah-
joitusmaat vuosien 1873-1880 aika-
na, ja talonpojat saivat sen jälkeen
ostaa valtiolta entiset maansa itsel-
leen velaksi ja he saivat maihinsa
perintökirjat. Sakkolan ja Raudun
seudulla perintökirjat luovutettiin
talonpojille vuosien 1880-1886 väli-
senä aikana. Heistä tuli jälleen it-
senäisiä talonpoikia.

Antti Hynnä toivottaa vieraat tervetulleiksi. Oikealla tulkki Olga Shitova.

Nyt pidettyä tilaisuutta varten
muistomerkki oli käyty kunnosta-
massa jälleen hyvään kuntoon ja
ympäristö siivoamassa. Vieraat toi-
votti tervetulleiksi Sakkola-säätiön
puheenjohtaja Antti Hynnä.

Kukkalaitteen laskivat rautulais-
juuriset Pekka Intke ja Veikko
Vaikkinen Rautulaisten pitäjäseu-
ran puheenjohtaja Markku Pak-
sun johdolla. Juhlapuheen piti Veik-
ko Vaikkinen. Musiikkikappaleita
esittivät Juha Repo ja Markku Pak-
su, ensin mainittu sekä käyrätorvella
että laulaen. Yhteisesti laulettiin
kaikille tutut Karjalaisten laulu ja
Karjalan kunnailla.

Sakkolan edustajat luovuttivat
keväällä tasavuosia täyttäneelle
Markku Paksulle Sakkola-viirin. Ti-
laisuuden loppusanat lausui Pekka
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Intke. Tulkkina toimi Olga Shitova,
joka oli myös kääntänyt venäläisille
vieraille jaetut puheet.

Arvokasta ja samalla lämmin-
henkistä tilaisuutta eivät alussa
uhanneet sadekuurotkaan päässeet
lopulta häiritsemään.

Veikko Vaikkinen

Kukkalaitteen laskivat Veikko Vaikkinen, Markku Paksu ja Pekka Intke.
Kuvat: Veikko Vaikkinen ja Soini Hartikainen.

Patsaan eteen paljon talkoillut Hovin-
kylä-juurinen Soini Hartikainen ja
tulkki.
Alakuvassa musisoi Juha Repo.

”Talonpoikien
protestoinnit

rangaistiin julmasti.
He vaipuivat liki maa-orjan

asemaan yli
150 vuodeksi”
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Veikko Vaikkinen piti oheisen juh-
lapuheen tervehtimällä aluksi kaik-
kia kannakselaisia ja lahjoitusmaa-
talonpoikien jälkeläisiä, sekä paikal-
la olleita arvoisia venäläisiä vierai-
ta.

”Vapaus on kalliimpi kuin maa.
 Ilossa ja murheessa
 nosta katseesi ylöspäin.”

Luin nuo sanat 1970-luvun alus-
sa Parikkalan Koitsanlahden lah-
joitusmaahovin pihalla olevasta lah-
joitusmaatalonpoikien muistomer-
kistä. Se on pystytetty 1958 ja se
on lajissaan ainoa nyky-Suomen
puolella oleva.

Muistomerkin toiselle puolelle on
kirjoitettu: Nämä kivet kerättiin
tänne muistuttamaan nykyisille ja
tuleville sukupolville esi-isiemme
mittaamattomista kärsimyksistä
heidän olleessa Koitsanlahden
hovin ikeen alla.

Valitettavasti monetkaan nyky-
ajan ihmisistä eivät ole edes kuul-
leet lahjoitusmaatalonpoikien histo-
riasta. Tai he saattavat kysyä, mitä
niille talonpojille oikein lahjoitettiin.

Jos Ruotsin vallan aikana Karjalan
kannaksen maaväestön, rahvaan –
tai käytettäköön tässä sanaa talon-
pojat – asema ei ollut kehuttava, se
paheni entisestään Suuren Pohjan
sodan eli Isonvihan aikana 1700-lu-
vun alussa. Silloin venäläiset tun-
keutuivat myös Kannakselle ryös-
täen ja murhaten väestöä raa’asti.

Sota päättyi Uudenkaupungin
rauhaan 1721, jossa Venäjä otti it-
selleen sekä Karjalan Kannaksen
että myös pohjoisemman Laatokan
Karjalan. Muodostui ns. Pietari Suu-
ren raja, johon käsitteeseen venä-
läiset palasivat myöhemminkin Suo-
melle kohtalokkain seurauksin.

Jo Isonvihan aikana tsaari Pietari
alkoi kohdella miehittämiään karja-
laisalueita itsevaltiaan ottein. Ruot-
sin vallan aikaiset läänitykset muut-

Raskaista ajoista lopulta vapauteen
tuivat Venäjän tsaarien suosikeilleen
lahjoittamiksi hoveiksi.  Sakkola jou-
tui lahjoitusmaakohteeksi 1713 läh-
tien ja Rautu vuotta myöhemmin.
Hovien omistajat antoivat maitaan
vuokrakontrahtien mukaan asuk-
kaiden viljeltäviksi kantaen niistä
kaikenlaista veroa, enimmäkseen
kuitenkin työpäivien muodossa.

Talonpojat jäivät kyllä paikoilleen
asumaan, mutta menettivät vähitel-
len itsenäisyytensä. Puhuttiin ropot-
tilaisista tai lampuodeista. Verot
pyrkivät lakkaamatta nousemaan
täysin kohtuuttomiksi. Virkamies-
kunta oli yleensä hovin valtojen ys-
täviä eikä oikeutta juuri saanut.
Ruoska viuhui vastaan sanomisesta.
Myös muuta raskaasti ihmisarvoa
alentavaa kohtelua oli runsaasti.

Aikaa myöten rasitusten käydes-
sä kohtuuttomiksi talonpojat alkoi-
vat protestoida yhä voimakkaam-
min, mutta huonolla menestyksellä.
Seurauksena oli vähintään raippa-
rangaistuksia, joskus kuoleman-
tuomioita. Valittaminen oikeus-
asteisiin ei tuonut tulosta. Lienee
tulkintakysymys, oliko käytännössä
kovinkaan paljon eroa kannakse-
laisen lahjoitusmaatalonpojan ja
venäläisen maaorjan välillä. Venä-
jän valtapiirien mielestä lienee ollut
niin, ettei alusmaan musikoiden elä-
män tarvitse poiketa emämaan olois-
ta.

Talonpoikien elinolot – en käytä
nykyaikaista termiä elintaso – pai-
nuivat matalammalle kuin nykyinen
polvi voi kuvitella. Työpäivät olivat
kesällä auringon noususta sen las-
kuun, muuna aikana vähintään en-
simmäisestä kukonlaulusta myöhäi-
seen yöhön. Yhtä suuri aineellisen
puutteen kanssa oli vapauden puut-
tuminen. Lahjoitusmaakauden hen-
kisenä perintönä kehittyi talon-
pojissa kiihkeä herraviha, vaikka he
näennäisesti olivat oppineet, tai oi-
keammin sanottuna pakotetut, ku-
martamaan sortajiaan.

Isovihaa seurasi Pikkuviha 1742-
43, jonka seurauksena Venäjä val-
loitti itäistä Suomea lisää aina Ky-
mijoelle ja Savonlinnaan saakka.
Sekä Iso- että Pikkuvihassa mene-
tettyjä Suomen alueita alettiin kut-
sua Vanhaksi Suomeksi. Nämä alu-
eet palautettiin Suomen yhteyteen
1812 sen jälkeen, kun Venäjä oli
1808-09 käydyn Suomen sodan
seurauksena valloittanut koko Suo-
men ja alistanut sen suuriruhti-
naskunnakseen. Tämä Kanta-Suo-
meen uudelleen liittyminen ei tuo-
nut kuitenkaan helpotusta lahjoitus-
maatalonpoikien asemaan, vaan
tsaari Nikolai I:n aikana olot huo-
nonivat edelleen talonpoikien vetoo-
muksista ja protestoinneista huoli-
matta.

Olosuhteet alkoivat muuttua vas-
ta 1800-luvun jälkimmäisellä puolis-
kolla, kun yleismaailmallisestikin
tuulet kääntyivät maaorjuuden pois-
tamisen suuntaan. Venäjällä maa-
orjuus lopetettiin 1861 Aleksanteri
II:n päätöksellä. Samoihin aikoihin
Suomen suuriruhtinaskunnan sääty-
valtiopäivillä oli todettu lahjoitus-
maiden olevan pahimpia yhteiskun-
nallisia ongelmia. 1864 säätyvaltio-
päivät päätti, että valtio eli suuri-
ruhtinaskunta hankkisi vähitellen
omistukseensa kaikki lahjoitusmaat,
minkä jälkeen talonpojat saisivat
lunastaa ne itselleen perintötiloiksi
pitkäaikaisella valtion lainalla.

1867 säädyt myönsivät 12 miljoo-
nan markan määrärahan, jonka kat-
sottiin riittävän kaikkien lahjoitus-
maiden lunastamiseen Venäläisiltä
ylimyksiltä. Lunastukset, jotka teh-
tiin käypään hintaan ja sitä mukaan
kuin maita tuli kaupaksi, alkoivat
vasta 1871, ja ne kestivät parikym-
mentä vuotta. Sakkolan ja Raudun
alueiden lahjoitusmaat valtio lunasti
vuosien 1873 ja 1880 välisenä ai-
kana. Vanhan Suomen viimeiset
lahjoitusmaat lunastettiin vuoteen
1890 mennessä.
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Talonpojat saivat sen jälkeen os-
taa maansa valtiolta velaksi ja
lyhentämällä lainaansa vähintään 1
% vuodessa koron ollessa 5 %.
Myös 39 vuoden lyhennysajasta on
tietoja. Rautulaiset talonpojat saivat
perintökirjansa 1880-1886 samoihin
aikoihin sakkolalaisten kanssa.

Oma sukuni sai perintökirjan Rau-
dun Sumpulan hovin maalla marras-
kuun 27. päivänä 1883.

Sitä dokumenttia, jonka talonpoi-
ka sai todistukseksi omistusoikeu-
destaan omaan maahansa, kutsut-
tiin perintökirjaksi. Meidän aika-
namme lienee vaikea kuvitella, mitä
tuo paperi heille merkitsi. Heille, ih-
misarvonsa menettäneille, kiusa-
tuille ja usein vailla lukutaitoa ole-
ville kansanihmisille. Se ei ollut mikä
tahansa maakauppakirja lainhuu-
toineen, vaan se merkitsi samalla
aivan uuden ajan alkua heidän elä-
mässään. Heistä oli tullut itsenäisiä
talonpoikia.

Seuduilla alkoi taloudellinen nou-
sukausi. Kaskiviljely ja savutorpat
alkoivat nopeasti hävitä. On myös
sanottu, ettei isänmaalle uskollisem-
paa kansaa löytynyt muualta maas-
tamme. Tätä uskollisuutta tarvittiin
konkreettisesti muutamia vuosikym-
meniä myöhemmin, mutta se on jo
eri juttu.

Kesti vielä lähes itsenäisyytem-
me alkuun saakka, ennen kuin vii-
meisetkin kaikkialla vanhan Suo-
men alueella asuneet talonpojat oli-
vat saaneet ostetuiksi periaattees-
sa omat maansa itselleen.

Isiensä työtä, kärsimystä ja oikeus-
taistelua kunnioittaakseen sakkola-
laset ja rautulaiset pystyttivät yh-
teistuumin 1936 Petäjärven hovin
kan-tatilan – myöhemmin Petä-
järven emäntäkoulun – puistoon
Aarno Karimon suunnitteleman
muistomerkin. Saman monipuolisen
taitei-lijalahjakkuuden ja isänmaan
ystävän suunnittelemat liki saman-
laiset massiiviset muistomerkit pys-
tytettiin myös Metsäpirttiin, Pyhä-
järvelle ja Valkjärvelle.

Talvi- ja jatkosodan seurauksena
Kannas menetettiin, mutta sano-
taan, että kansakunnan kollektiivista
muistia eivät sodatkaan pysty muut-
tamaan, vaikka aikaa kuluisi ja his-
toriaa kirjoitettaisiin uudelleen.

Ei unohtunut lahjoitusmaatalon-
poikien historiakaan. Tultaessa
2000-luvulle päätettiin alkuperäinen,
1936 paljastettu muistomerkki kun-
nostaa uudelleen. Se tehtiin sak-
kolalaisten ja rautulaisten yhteistuu-
min ja patsaan uudelleenvihki-
misjuhla pidettiin tällä paikalla
6.9.2001. Aikakirjojen mukaan juh-
la sujui arvokkaan ohjelman ja
vierasjoukon läsnä ollessa. Toden-
näköisesti paikalla oli nytkin samo-
ja henkilöitä kuin silloin 15 vuotta
sitten.

Niistä ajoista on jo paljon tapah-
tunut. Monet entiset sakkolalaiset
ja rautulaiset ovat poistuneet kes-
kuudestamme ja luontokin on jälleen
ottamassa osansa muistomerkistä.
Mutta jälleen ovat kotiseuturakkaat
ja aikaansaavat ihmiset olleet asi-
alla ja heidän ansiostaan meillä on
tilaisuus kunnioittaa lahjoitusmaa-
talonpoikien työtä, oikeustaistelua ja
vapautumista tällä muistomerkillä.

Sakkolalainen Aleksanteri Aava,
alias maanviljelijä-runoilija Santeri
Kuparinen kirjoitti tämän patsaan

vihkiäistilaisuuteen 1936 juhlarunon,
jonka hänen poikansa Topi Aava,
Toivo Kuparinen, lausui myös
patsaan entisöintijuhlassa 2001.
Perinnettä jatkaen lopuksi tuosta
samasta pitkähköstä runosta joita-
kin muotoilemiani otteita, myös
meille tarkoitettuja, kuitenkaan al-
kuperäisen runon sanomaa muutta-
matta:

Emme turhaan viivy äärellä kivisen patsaan, me ihmiset vapaan maan.
Vaan haluamme pysähtyä näiden talkoilla koottujen kivien sanomaan,
kivien, joista jokainen kertoo isävainajien raskaista askelista,
äitien tuskasta, sisarten ja veljien vapauden kaipuun kyynelistä.
Tahdomme ottaa tuntuman täällä olleisiin esi-isiin,
heidän suruihin, iloihin ja toiveisiin.
Olkoot mielemme kuin Vuoksen mahtava virta, lähteet synnyinmaassa,
kuohuvakoskessa, leppeä Suvannossa, aina Kannasta syleilemässä.

Tämä heimo on herkkää, ylpeää, toivokasta,
ei meitä orjan lapsiks’ sovi nimittää nyt, eikä vasta.
Ei meitä aika murtaa voi, vaikka kuluisi vuosisadat,
me kestämme, jos tarvis, myös vaikeat ajast’ajat.
Muistoksi entisten aikojen me patsaan pystytimme,
ja oloja tulevain aikojen me työssämme aattelimme.
Me tiesimme: koskaan ropottiin ei mennä vieraan viekkaan,
ennen vaikka veremme loppuun saa vuotaa Kannaksen hiekkaan.

Juhlapuhuja Veikko Vaikkinen.
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Suojeluskuntia alkoi syntyä vähitel-
len jo ennen maamme itsenäistymis-
tä. Virallista syntymäpäivää niille ei
voida osoittaa. Onkin sanottu niiden
syntyneen perustamalla vapauden-
rakkauden, itsenäisyystahdon ja
yhteiskuntarauhan turvaamisen il-
maisuna. Nuo aatteet muuttuivat
aikaa myöten selkeämmin toimin-
naksi maanpuolustuksen hyväksi.
Suojeluskunnat herättivät aikoinaan
kansalaisissa ristiriitaisia tunteita.
Jopa nykyisin niistä ajatellaan usein
enemmän asenne- kuin asiaperus-
tein.

Katkera alku
Venäjän keisarivallan sortuessa maa-
liskuussa 1917 lisääntyivät jo vuo-
sisadan alussa syntyneet yhteiskun-
nalliset liikehdinnät entisestään niin
Venäjällä kuin Suomessa. Sanalla
vapaus oli maaginen vetovoima. Eri
tahot antoivat sille omat tulkintan-
sa, esimerkiksi haluna vallankumo-
ukseen. Sikäli kuin vallankumouk-
sella tarkoitettiin Venäjän keisarin
vallasta syöksemistä ja Suomen it-
senäistymistä, asian kannatuksen
rajat eivät kulkeneet yhteiskunta-
luokkien välillä.

Samaan aikaan voimistunut työ-
väenliike alkoi yhä voimakkaammin
ajaa asioitaan tässä epäselvässä ti-
lanteessa. Alettiin perustaa myös
punakaarteja. Kuten historiassa mon-
ta kertaa aikaisemminkin, järjestäy-
tyneen toiminnan lisäksi alkoi tulla
ylilyöntejä, jotka ilmenivät oman
käden oikeutuksina, ryöstöinä,
murhina ja muina väkivallantekoina.

Tätä ilmiötä vastaan nousi eri puo-
lilla maata halu perustaa laillisen
järjestyksen ylläpitämiseksi turva-
joukkoja. Tästä riippumatta maas-
sa oli jo aikaisemmin syntynyt itse-
näisyyttä ajava liike ja sen seurauk-
sena oli aloitettu värvätä vapaaeh-
toisia nuorukaisia saamaan sotilas-

Suojeluskunnat –
”Kaikki isänmaan puolesta”

koulutusta Saksassa. Itsenäisyyttä
aktiiviset ajavat tahot ryhtyivät pe-
rustamaan palokunta- ym. aatteen
varjolla perustetuista ryhmistä tais-
telujärjestöjä eri puolille maata. Yh-
teiskuntarauhan turvaamis- ja itse-
näisyystoimet löysivät toisensa ja
suojeluskunta-aate oli näin likipitä-
en valmis.

Työväenliike ei ollut tästä asiasta
innostunut, vaikka sille yritettiin se-
littää, että perustettujen ”palokun-
tien” toiminta oli tähdätty maassa
olevien venäläisten sotajoukkojen
aseista riisumiseen ja maasta pois-
tamiseen. Porvarillisissa piireissä
suojeluskunnat miellettiin laillisen
menon suojaksi ja itsenäisyyspyr-
kimyksen työvälineiksi, työväenliik-
keestä ne alkoivat näyttää uhkaa-
vilta luokkakaarteilta.

Jyrkimmät sosialistit leimasivat
suojeluskunnat lahtarikaarteiksi ja
liittoutuivat maahan jääneisiin, usein
kurittomiin venäläisiin sotilaisiin.
Sosialidemokraattien maltillinen joh-
to menetti asioiden hallinnan puna-
kaarteille. Tie vapaustaistelun muut-
tumiselle samalla katkeraksi kansa-
laissodaksi oli viitoitettu.

Vapaussodan aattona suojelus-
kuntia oli n. 400 ja niihin kuului n.
38 000 jäsentä. Punakaarteja oli
375 ja niissä jäseniä 25 000-30 000.

Sosiaalidemokraattinen puoluetoi-
mikunta ja punakaartien esikunta
antoivat vallankumouskäskyn 26.1.
1918. Aseellisia yhteenottoa oli
Karjalan kannaksella ollut jo hieman
aikaisemmin. Sodan alkamispäivänä
pidetään yleisesti tammikuun 28.
päivää, jolloin Pohjanmaalla valkoi-
set ryhtyivät riisumaan aseista ve-
näläistä sotaväkeä. Tuolloin myös
senaatti määräsi suojeluskunnat hal-
lituksen joukoiksi ja niitä johtamaan
Venäjän armeijasta Suomeen palan-
neen kenraali C.G. E. Mannerhei-
min. Käytännöllisesti katsoen suo-

jeluskunnat muodostivat valkoisen
puolen armeijan, joka täydentyi Sak-
sasta palaavilla jääkäreillä.

Sota päättyi valkoisten voittoon
toukokuun puoliväliin mennessä.
Sen arvet näkyivät kansassa vielä
vuosikymmeniä heittäen suojelus-
kuntien päälle varjon, jota se ei itse
ollut halunnut.

Rauhan töihin epätietoisina
Sodan loputtua kutsuivat pellot val-
koisen talonpoikaisarmeijan enem-
mistön arkitöihin. Mitä siis tehdä
suojeluskunnille, kun sotakin oli lop-
punut? Perustettu nuoren tasaval-
lan armeija pestasi kyvykkäät joh-
tajat itselleen ja koko suojeluskunta-
toiminta uhkasi jäädä kesannolle.

Elokuussa 1918 maan hallitus kui-
tenkin antoi asetuksen, jonka mu-
kaan suojeluskuntain tarkoituksena
on maan hallituksen ohjeiden mu-
kaan edistää kansan puolustus-
kuntoisuutta sekä turvata laillista
yhteiskuntajärjestystä.

Koko maan suojeluskunnat muo-
dostivat Suomen suojeluskuntajär-
jestön, jonka ylipäällikkönä toimi
senaatin sota-asiain toimituskunnan
päällikkö eli nykykielellä puolustus-
ministeri. Vuonna 1919 perustettiin
suojeluskuntien oman ylipäällikön
virka ja suojeluskuntajärjestö alis-
tettiin suoraan tasavallan presiden-
tille. Vuonna 1921 annettiin asetus
suojeluskunnista. Näin saatiin uut-
ta puhtia ja jatkuvuutta toimintaan.

Toiminnan kulmakivinä olivat en-
nen muuta vapaaehtoisuus ja sisäi-
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nen itsehallinto. Kuitenkin suojelus-
kuntatyö oli vielä 1920-luvulla mo-
nesti hapuilevaa. Siviilityöt verot-
tivat aikaa ja päällystöstä oli puute.
Jotkut valkoisenkin puolen edusta-
jista olivat sitä mieltä,että suojelus-
kunnat olivat käyneet tarpeettomik-
si, kun maahan oli saatu järjestys ja
itsenäisyys ja maan armeijakin oli
saatu muodostettua.

Vasemmiston ja etenkin kommu-
nistien asenne oli sodan voittajaosa-
puolelle avoimen vihamielinen. Se
teki eduskunnassa aloitteita suoje-
luskuntien kieltämiseksi ja heidän
lehdistönsä hyökkäsi kovin sanoin
suojeluskuntia vastaan.

”Suojeluskuntalainen on kon-
na. Häpeäpaalussa roikkuu suo-
malaisen suojeluskuntalaisen
ruumis silloin kun Suomen pro-
letariaatti viettää vapautensa
huomenjuhlaa…”. Nykykatsan-
nossa tuo kirjoitus olisi mitä räikein-
tä vihapuhetta.

Vasemmisto alkoi puhua myös
suojeluskuntahuliganismista, kun
eräät juopuneet suojeluskuntaiset
syyllistyivät järjestysrikkomuksiin.
Syytteet eivät olleet aivan tuulesta
temmattuja. Suojeluskuntien pääl-
lystö joutui toistuvasti kiinnittämään
vakavaa huomiota tähän tiukoilla
käskyillä. Vuonna 1920 erotettiin
130 suojeluskuntalaista järjestöstä
juopumuksen takia ja 170 sai muun
rangaistuksen. Häiriökäyttäytymi-
seen juopuneena syyllistyivät suo-
jeluskuntalaisten ohella tosin muut-
kin tahot kieltolain levottomina vuo-
sina.

Monet suojeluskuntalaiset tunsi-
vat itsensä väsyneiksi ja turhautu-
neiksi, kun vielä useat porvarilli-
sestikin ajattelevat suhtautuivat hei-
hin välinpitämättömästi. Itsenäisyys
ei tuntunutkaan niin yhteiseltä ja
vankalta, kuin mitä he olivat usko-
neet. Samoihin aikoihin suojeluskun-
nat kuitenkin pelkällä olemassa olol-
laan saivat hillityksi niitä, jotka sys-
temaattisesti ja tosimielessä pyrki-
vät ajamaan uutta vallankumousta
maassamme 1920-luvulla, kuten

mm. sen aikainen kommunistisen
kumoustyön organisaattori Arvo
”Poika” Tuominen on myöhem-
min kertonut.

Malmbergista ylipäällikkö
Suojeluskuntajärjestön ylipäälli-
köstä käytiin kiivasta keskustelua.
Ensimmäinen ylipäällikkö oli Helsin-
gin Jääkäriprikaatin komentaja,
eversti G. D. von Essen, jonka
presidentti K. J. Ståhlberg joutui
lopulta erottamaan tämän alaisten
epädiplomaattisen toiminnan vuok-
si. Toisenkin ylipäällikön virkakausi
muodostui lyhyeksi päällystön hä-
neen kohdistaman arvostelumyrs-
kyn vuoksi.

Kolmanneksi ja järjestön lakkaut-
tamiseen saakka toimineeksi yli-
päälliköksi nimitettiin v. 1921 jääkä-
rieverstiluutnantti, myöhemmin ken-
raaliluutnantti Lauri Malmberg
(1888-1948). Hänen nimityksensä
hyväksyttiin laajasti ja vasemmisto-
lehdistökin pidättäytyi arvostele-
masta häntä räikeästi. Jälkeenkin
päin arvioituna hän oli onnistunut
valinta, vaikka ei hänkään arvoste-
luilta säästynyt.

Malmberg ajoi tarmokkaasti sitä,
että suojeluskunnat eivät olleet en-
sisijaisesti sisäisen järjestyksen tur-
vaamisen vuoksi, vaan niistä oli saa-
tava toimintakykyinen reservi ar-
meijalle ulkoisen uhkan varalta.
Tämä ajatus perustui siihen, ettei
pienellä maalla ole mahdollisuuksia
pitää riittävän vahvaa ja toiminta-
kykyistä vakinaista armeijaa. Tällä
toivottiin pystyttävän myös hälven-
tämään suojeluskuntien negatiivis-
ta sisäpoliittista mainetta.

Osaksi tasavallan
puolustusvoimaa
Vuoden 1927 suojeluskuntalaissa
määriteltiin suojeluskuntajärjestö
osaksi tasavallan sotavoimaa. Lail-
la vahvistettiin jo aikaisemmin val-
linnut tosiasiallinen tilanne. Suoje-
luskuntajärjestön asemasta suh-
teessa armeijaan käytiin keskuste-
lua, mutta suojeluskunnat pitivät

kiinni sisäisestä itsenäisyydestään.
Toiminta oli sotilaallisesti järjestet-
ty. Laki myös vahvisti järjestöön
kuulumisen vapaaehtoisuuden sa-
moin kuin 17 vuoden vähimmäisiän
sekä jäsenten isänmaallisuuden ja
yhteiskuntajärjestyksen kunnioituk-
sen velvollisuuden.

Suojeluskuntajärjestöltä, kuten
armeijaltakin, myös kiellettiin lain 3.
pykälän mukaan poliittinen toimin-
ta. Tästä jouduttiin jäsenistöä aika
ajoin voimakkaastikin muistutta-
maan, sillä järjestön henki oli oikeis-
tolainen ja monet yksittäiset jäsenet
toivat poliittiset mielipiteensä selke-
ästi julki.

Järjestöön voitiin perustaa erik-
seen määrättyjä virkoja, joiden palk-
kausta varten osoitettiin valtion bud-
jetissa määräraha. Määrärahaa voi-
tiin käyttää myös apurahana järjes-
tön muihin kustannuksiin eduskun-
nan päättämällä tavalla. Tämäkin
osoitti suojeluskuntien ja valtion lä-
heisen kytköksen.

1930-luvun alkupuolella luotiin
Suomessa kenttäarmeijan uusi
liikekannallepanojärjestelmä. Kent-
täarmeijan divisioonat ja niihin kuu-
luvat alayksiköt tuli perustaa maan-
tieteellistä jakoa käyttäen siten, että
samojen paikkakuntien sotilaita py-
rittiin sijoittamaan samoihin yksiköi-
hin. Näin voitiin mm. nopeuttaa
joukkojen kokoamista.

Liikekannallepanon käytännön
toteuttamisen vastuu kuului sotilas-
läänien komentajille ja sotilaspiirien
päälliköille, mutta suojeluskunta-
piirien päälliköt esikuntineen olivat
mukana suunnittelussa ja toimeen-
panossa keskeisesti. Suojeluskunti-
en tuli asettaa omat joukkonsa ar-
meijan käyttöön sen suunnitelmien
mukaisesti. Tätä kutsuttiin alue-
järjestelmäksi.

Sodan syttyessä perustettaisiin
kotialueelle kotijoukot, jonka selkä-
rangan suojeluskunnat muodostai-
sivat.

Aluejärjestelmä tehtävineen ja
käskyvaltasuhteineen merkitsi sa-
malla suojeluskuntajärjestön itsenäi-
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sen aseman kaventumista armeijan
apujärjestön suuntaan, mutta-
suojeluskunnat ymmärsivät välttä-
mättömyyden.

Organisaatio
Koko suojeluskuntajärjestöä johti
suojeluskuntain ylipäällikkö apunaan
yliesikunta. Hän oli puolustusvoimi-
en ylipäällikön, rauhan aikana siis
tasavallan presidentin, alainen.

Suojeluskuntapiirejä oli pitkään
22, mutta talvisodan jälkeen niitä oli
34, ja jatkosodan aikana määrä nou-
si 38:aan. Niiden rajat vastasivat
armeijan aluejärjestelmän yhteydes-
sä v. 1932 perustettuja sotilaspiirien
rajoja. Suojeluskuntapiirejä johtivat
piiripäälliköt ja piiriesikunnat. Aluksi
piiripäälliköt olivat lähinnä siviilejä,
mutta myöhemmin yksinomaan
esiupseerin arvoisia sotilashenkilöi-
tä.

Kukin piiri oli jaettu useaan suo-
jeluskunta-alueeseen. Alueet vasta-
sivat sotilasorganisaatiossa suunnil-
leen pataljoonia. Aluetta johti alue-
päällikkö, mutta sillä ei ollut erillistä
esikuntaa. Aluepäälliköt olivat taval-
lisesti upseereita arvoltaan vänri-
kistä majuriin, joukossa myös re-
serviupseereita. Alueiden merkitys
oli ennen kaikkea koulutuksellinen
ja toisaalta sen tarkoituksena oli
toimia liikekannallepanossa alueel-
listen joukkojen runkona.

Suojeluskunta-alueet jakautuivat
paikallisiin suojeluskuntiin. Yleensä
yhden kunnan alue muodosti suoje-
luskunnan, mutta suurimmissa kun-
nissa saattoi olla useita suojelus-
kuntia ja kyläosastoja. Paikallissuo-
jeluskuntia johti paikallispäällikkö ja
paikallisesikunta.

Paikallispäällikön vakanssi oli
luottamustoimen luontoinen. Aivan
alussa paikallispäällikkö saattoi olla
siviiliammatiltaan nimismies, kirkko-
herra, opettaja tai apteekkari. Myö-
hemmin pantiin painoa enemmän
sotilasosaamiselle. Paikallispäälli-
köistä huomattava osa oli Saksas-
sa sotilaskoulutuksen saaneiden jää-
käreiden alipäällystöä tai miehistöä.
Paikallispäälliköiden vaihtuvuus oli

suurta mm. siksi, että toimeen liit-
tyi selvä väliaikaisuuden leima ja
että siitä maksettava rahakorvaus

oli lähes nimellinen.
Jatkuu...

 Veikko Vaikkinen

Suojeluskuntain ylipäällikkö Lauri Malmberg 1921-1944.
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Tänä kesänä löydettiin Vakkilan läh-
de. Lähde oli kadoksissa ja vain
muutama rautulainen oli siellä käy-
nyt sitten evakkotaipaleen alkami-
sen jälkeen. Toivo Kuparinen tiesi
paikan ja oli siellä viimeksi myös
tyttärensä Pirjon kanssa toistakym-
mentä vuotta sitten käynyt. Topin
ohjeiden ja muistikuvien mukaan
lähdettä tänä kesänä etsittiin ja se
onnekkaasti myös löytyi.

Miksi tämä lähde on niin tärkeä,
onhan noita pitkin metsiä? Lähde oli
Kuparisen mäelle tärkeä, koska
Heikki Kuparinen oli päättänyt
tehdä jo 1920-luvun puolella vesi-
johdon lähteestä kotitilalleen. Asia
on siihen aikaan ollut harvinainen ja
vaatinut erittäin suuren työponnis-
tuksen. Matkaa lähteeltä Kuparisen
mäelle on noin 600 metriä. Vesijoh-
to kaivettiin lapiolla ilmeisesti rou-
tarajan alapuolelle reiluun metriin,
putket valmistettiin puusta, lähtee-
seen tehtiin puinen hirsikehikko ja
lähde katettiin. Näin saatiin Kupa-
risen mäelle juokseva vesi jo 1930-
luvulla. Siitä oli talousvettä hyvä ot-
taa, sai myös pesuvedet, ja mikä tär-
keintä, karjan tarvitsema suuri ve-
simäärä tuli putkessa talolle.

Puuputki
Puisia putkia oli alettu käyttää jo
1800-luvun lopulla Pohjanmaalla,
mutta edistyneempi putkimalli tuli
vasta 1900-luvun puolella, kun
suorista 6-8-tuumaisista mäntytu-
keista tehtiin poraamalla noin 4-
metrisiä putkia. Putken sisähalkai-
sija oli korkeintaan 10 senttiä.

”Puuputket kairattiin joko taval-
lista mallia olevalla kierrekairalla tai
niinsanotulla kauhakairalla, jonka
kouramainen terä on kierteetön ja
sivuilta tylsä ja jonka kauhamaisen
kärjen toinen puolisko on terävä ja
kulkee noin 2-3 mm tylsää puoliskoa
edellä yhtenäistä lastua leikaten.

Vakkilan lähteen salaisuus:
Puinen vesijohto toi veden taloon jo 1930-luvulla

Lastusta nähtiin, oliko kaira pysy-
nyt puun keskiosassa.Tarvittaessa
iskettiin kairaa oikeaan suuntaan.
Puuputkien pituus oli tavallisesti 4-
6 metriä. Molemmista päistä kairat-
taessa tuli kairojen olla vähintään
kolmemetrisiä. Taitava kairaaja teki
putkia peräti 40-50 metriä päiväs-
sä. Putket tehtiin yleensä suorista
ja oksattomista mäntytukeista.”
(Katko 1996; Järvinen 1998)

Alkuun putkia porattiin käsityönä,
mutta myöhemmin sähkömoottorin
avulla saatiin käyttövoima poraus-
laitteisiin. Kuparisen putket on po-
rattu käsin, noin neljämetrisistä
tukeista. Mestarina oli Kalle Hol-
lari, joka toimi putkihommissa vii-
meisinä aikoinaan vielä Joroisissa.

Putket laskettiin lapiolla kaivet-
tuun ojaan, jonka pohja oli tasoitettu
hienolla hiekalla. Vakkilan seudulla
ei liiemmin kiviä ole, mikä on hie-
man helpottanut suururakkaa. Putki-
liitos on eräänlainen muhviliitos, jos-
sa toinen pää ohennettiin kartioksi,
kuten vaikkapa lyijykynä, ja toisen
liitoksen putkea on avarrettiin omal-
la työkalullaan. Näin liitoksesta tuli
tiivis, koska vesikin turvotti puun ja
liitos antoi myös mahdollisuuden
vähäisille putken liikkeille ja mutkit-
telulle.

Puuputki säilyy syvällä maassa, se
ei lahoa ilman happea. Raaka-aine
putkiin piti olla parasta, mitä met-
sästä löytyi, oksatonta ja suoraa
mäntyä. Tuohon aikaan tehtynä
putkisto on varmasti myös vaatinut
pääomaa, koska ainakin poraus oli
palkkatyötä. Omasta metsästä lie-
nee löytynyt putkien raaka-aine ja
ojan kaivuu on ollut käsipelillä tehtyä.
Miten paljon apuvoimia urakassa on
ollut, sitä ei tiedetä. Voi vain kuvitel-
la, kun 600 metrin mittaisen vesi-
johdon kaivaa lapiolla maahan, kuin-
ka paljon se miehiä vaatii.

Lähteen sijainti on ylempänä ta-

loa, joten vesi kyllä juoksi pihaan,
kun putket oli laskettu ja linja kun-
nossa. Sitä hieman lähteellä poh-
diskelimme, kuinka oltiin varmis-
tuttu siitä, että lähde on ylempänä,
eikä pumppua tarvittaisi. Tämä lie-
nee tehty siten, että lähteelle on vie-
ty jonkinlainen tähtäyslaite, joka on
ensin asetettu lähteen veden pinnan
suuntaiseksi ja sitten tähdätty vaa-
kasuorassa olevaa lautaa pitkin koh-
ti Kuparisen mäkeä ja todettu kor-
keusero. Vasta putkiston valmistut-
tua kävi paikalla Viipurista sellainen
ammattimies, vaaitsija, joka totesi
tarkasti, kuinka korkealla lähde on.
Vesi olisi noussut aina Raudun kir-
kolla kellotapulin puoliväliin asti.
Korkeusero Kuparisen pihaan on
noin 5-10 metriä, joten veden juok-
su on ollut varmaa.

Lähteen salaisuus
Matti Kuparinen puhui monta
vuotta lähteen etsimisestä ja sitä oli
haettukin metsästä. Vakkilan pelto-
maisema on ovela ja se osin hämäsi
alkukesän etsijöitä, eikä oikein us-
kottu lähteen olevan niinkin lähellä
metsän alareunaa, kuin mistä se lo-
pulta löytyi. Etsintäpartiossa olivat
Matin lisäksi Seppo Monto ja
Markku Vauhkonen.

Metsäalue, jossa lähteen tiedet-
tiin olevan, on nykyisin osin kym-
menien vuosien koskemattomassa
tilassa, osin on tehty aukkohakkuita
ja osaksi ovat myrskyt kaataneet
metsää. Samoilimme pitkän tovin
Rätönmäeltä alkaen, ja löytyi talo-
jen pohjia useampiakin, kunnes al-
koi jo tuntua siltä, ettei lähteen sa-
laisuus paljastukaan. Kesäkuun
alkupäivien innostama Karjalan
käki kukkui, kun evästaukoa pidim-
me ja ihmettelimme koskematonta
luontoa.
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Suunnittelimme vielä loppukouk-
kauksen ja ajattelimme sitten pois-
tua tietä pitkin takaisin Potkelan
suuntaan. Itselläni oli kutina etsiä
lähteestä tuleva vesinoro, tai puro,
koska tieto oli, että lähde on runsas-
vetinen ja siinä riitti aina vettä. Ajat-
telin, että edelleenkin peltojen suun-
taan virtaava pienikin noro saattai-
si paljastaa lähteen paikan.

No, puroa ei löytynyt. Matti ja
Seppo hakivat lähdettä ylempänä
mäen rinnassa, kun itse poikkesin
alas peltojen suuntaan. Puroa ei
tosiaan ollut, mutta syvä ja ryteik-
köinen oja löytyi ja se alkoi kiinnos-
taa. Kun ojasta haarautui toinen kai-
vanto ylöspäin ja ojan pohjalla vesi
lisääntyi, tunnelma tiivistyi. Sitten se
oja päättyi ja kun nousin ojasta
vatukkoon, melkein putosin veteen.
Lähde oli piiloutunut keskelle myrs-
kyn kaatamia puita, vattupuskien
sekaan. Liekö Asta-myrsky sotke-
nut tämänkin kohdan sellaiseksi,
että ohi olisi ollut helppo mennä.
Ryteikkö oli paha, eikä ilman
kaivettua ojaa paikalle olisi tullut
mentyä. Kymmenen metrin päästä
ei pystynyt saamaan lähteestä mi-
tään havaintoa. Onnea oli siis mel-
koisesti matkassa.

Kajautin kovan huudon lähteen
löytymisestä ja kokoonnuimme ih-
mettelemään yhdessä paikkaa.
Edelleen oli epäilys, mikä kuoppa
tuo oikein on. Lähempää piti kat-
soa, vettä maistaa ja todeta sen kyl-
myys ja kirkkaus. Varmimmaksi
vakuudeksi tutkailtaessa kuopan
reunoja löytyivät hirsipuiset reunat,
jolla noin kaksi kertaa kahdenmetrin
kokoinen kaivanto on vuorattu, hirsi-
puitteet siis.

Muistot
Yli 70 vuoden aikana lähteen pääl-
le oli kaatunut useampikin puu ja
sinne oli pudonnut myös pienempiä
runkoja ja risuja. Mutta kyllä me
oikeassa paikassa olimme. Kyynel-
silmin Matti muisteli aikaa, jolloin
edellisen kerran lähteen vettä oli
juonut. Siitä oli tarkalleen 72 vuotta

aikaa. Lähde löytyi 11.6.2016 ja
Matti Kuparisen evakkomatka oli
alkanut 12.6.1944 Petäjärven ase-
malta kohti tuntematonta. Ei ollut
Matilla repussa kuin leipäeväät, kun
reissuun joutui, vettä hörppäsi läh-
tiessään. Toki Kuparisen mäellä on
käyty ja kotipihan tanhuvilla men-
nyttä muisteltu, mutta herkkä hetki
oli lähteen löytyminen. Kotitalosta
ei ole kiven kiveä jäljellä, pellot on
otettu käyttöön ja siksi talojen jään-
nökset on Kuparisen mäeltä pois
viety.

Lähde onkin oikeastaan ainoa jäl-
jellä oleva rakennus Kuparisten ta-
losta. Lähteestäkin vain sen hirsi-
puitteet ovat näkyvissä. Putkilinja
–  600 metriä puisia putkia – on
edelleen maassa ja toden näköisesti
suurimmalta osin putkilinja on edel-
leen ehjä. Lähteestä tulee kiinto-
piste Kuparisten elämään ja var-
maan kiinnostaa myös muita rau-
tulaisia. Ei Raudussa niin paljoa ole
jäljellä alkuperäistä, etteikö lähteel-
läkin olisi merkitystä muistojen vaa-
limisessa.

Kunnostus
Elokuussa ryhmä palasi lähteelle
vahvistettuna Pekka Intkellä. Tar-
koitus oli raivata lähteen reunoja,
poistaa lähteeseen kaatuneiden pui-
den juurakot ja muut rungot. Teh-
tävään olimme varustautuneet
työkaluin ja saimmekin paljon aikai-
seksi. Vesi tosin sotkeutui, mutta
lähteeseen pudonnutta tavaraa
saimme paljon pois. Varsinkin kun
Pekka Intke innostui ja meni läh-
teeseen käsin kaivamaan muraa ja
risuja pois. Lopulta mies oli kau-
laansa myöten jääkylmässä vedes-
sä. Neljä minuuttia on pitkä aika
kylmässä vedessä, kunnioitusta he-
rättävä suoritus.

Nyt lähteellä on kyltti, joka opas-
taa muutaman kymmenen metrin
päästä oikeaan paikkaan. Edelleen
siellä on kova vatukko, mutta läh-
teen muoto on näkyvissä ja vettä
helposti otettavissa. Lähin tie on
noin 200 metrin päässä, josta pää-

see helposti alamäkeen lähteelle.
Polkua ei tietenkään ainakaan vie-
lä ole. Ja toistaiseksi ei kannata
mennä ilman opasta, koska tieltä ei
ole merkittyä kohtaa lähteelle pää-
semiseksi. Toki tarkat karttakoor-
dinaatit on olemassa.

Seuraavaksi
Lähteen kunnostus varmaan jat-
kuu. Seuraavaksi selvitämme, kuin-
ka lähteen läheiselle tielle pääsee
Sunikkalan kautta, koska Potkelan
suunnasta peltoteillä on syviä vesi-
kuoppia ja betoniesteitä hanka-
loittamassa automatkaa.

Toki kävellen lähteelle pääsee, noin
kahden kilometrin reippailua suun-
taansa se vaatii. Mikäli Sunikkalan
suunnasta saadaan kulkureitti sel-
väksi ja lähteen lähelle pääsee au-
tolla, ovat vierailut helpompia.

Kunnostusretkellä tulimme Vak-
kilan Tsasounan kautta, matkaa siel-
tä on noin 500 metriä, mutta hoi-
tamattomat pellot olivat kasvaneet
heinää ja muuta kasvillisuutta kaina-
loita myöten.

Lähteen pohjaa pitäisi saada vie-
lä puhdistettua, mutta Pekka Intkeä
ei uimahommiin enää lasketa. Pai-
kalle on vietävä polttomoottori-
käyttöinen pumppu, jolla voi imeä
lähteen tyhjäksi, jotta vuosien mit-
taan sinne pudonneet roippeet saa-
daan pois. Lähde saattaa olla jopa
metrien syvyinen, se selvinnee, kun
puhdistus etenee.

Lähteen etsimisestä ja sen kun-
nostusmatkasta on kaksi videota
Youtubessa. Hakusana ”Vakkilan
Lähde” vie lähteen löytymisen tun-
nelmiin ja toinen video pitäisi avau-
tua sanoilla ”Vakkilan lähteen kun-
nostus”.

Myös netistä osoitteesta
www.rautu.fi/Rautu/videoita löyty-
vät linkit, joista pääsee näiden vi-
deoiden kautta tunnelmoimaan Vak-
kilan lähteelle.

Markku Vauhkonen
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Kuvassa me-
neillään put-
ken poraus,
tässä sähkö-
m o o t t o r i n
voimalla pyö-
rivällä kai-
ralla.
Kuva on
Kurikan
vesihuollon
historia
-kirjasta.

Lähde löytyi ryteiköstä, onnea oli paljon muka-
na. Kuvassa Matti Kuparinen ja Seppo Monto
tulossa lähteelle. Lähde on kaatuneiden puun-
runkojen peittämä.

Lähteellä on nyt kyltti joka näkyy hieman kauem-
mas. Hyvä maamerkki on myös ikihonka, joka
monihaaraisena lähdettä vartioi. Karttakoordinaatit
lähteelle ovat: 60° 32.21 P ja 30° 15.72 I. Varmim-
min lähteelle pääsee, kun lyöttäytyy sellaisen hen-
kilön mukaan, joka siellä on löytymisen jälkeen käy-
nyt.

Tämä kuva on elokuulta, kun lähdettä kunnos-
tettiin raivaamalla puut lähteestä pois. Hirsi-
puitteet kiertävät neliönmuotoista 2x2 metristä läh-
dettä.
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Muistan, kun meillä Partasen lap-
silla oli kilpajuoksu tuvassa. Liisa-
äiti istui pitkällä penkillä iso lantun
puolikas helmassa polvien päällä.
Sanomalehden sivu oli suojana
lantun alla, ettei esiliina likaantuisi.
Siitä lantun puolikkaasta äiti jältti
veitsellä raastetta meille lapsille.
Vuorotellen juoksimme tuvan toisel-
ta puolelta saaman suun täyteen sen
ajan vitamiiniannosta, tuoretta ja
mehukasta lanttujälttää. Se oli hy-
vää. Tähän vuorojuoksuun osallis-
tuivat minun lisäkseni ainakin pikku-
veljet, Huugo ja Pekka.

Meidän tuvassa oli vähän erikoi-
sempi pöytä, se ei ollut tavallinen
pirtinpöytä. Isä oli sen jostakin huu-
tokaupasta ostanut. Pöytä oli pitkä
ja nelijalkainen. Pinta oli peitetty
yhtenäisellä levyllä, joka muistutti
lähinnä korkkimattoa. Se oli kiinni-
tetty laidoista pronssinvärisellä
kulmaraudalla ja pienillä ruuveilla.
Se oli kaunis, siisti pöytä. Kyllä sen
pöydän päällä monet kakkarat, pii-
rakat ja leivät pyöräytettiin. Ja hy-
vin sen ympärille mahtui iso perhe
ja työväki aterioimaan.

Joka talossa oli
omanlaisensa kakkarat
Joka lauantaina oli ehdottomasti
paistettava perunakakkaroita ja lai-
tettava karjalanpaisti uuniin ilta-
ateriaksi. Kun sunnuntaina juoksen-
telimme ulkona ja tuli nälkä, niin
piipahdimme vaivihkaa sulanassa ja
siellä veistimme sitä kylmää paistia
kakkaran päälle. Ai, että maistui
hyvälle!

Meillä tehtiin isoja, pyöreitä, mel-
kein lautasen kokoisia kakkaroita.
Matti-isä tykkäsi, että huttua täy-
tyi olla reilusti, jotta oli mitä haukata.
Naapurissa, Huuhkan Simolla,
tehtiin myös isoja, mutta ohuempia
kakkaroita. Toisessa naapurissa, Ko-
min Väinöllä, kakkarat olivat pie-

Lapsuusmuisto Orjansaaresta:
Partasen perheen ruokaperinteitä

niä, ihan tassin kokoisia. Oli jännää
joskus saada maistaa myös naapu-
rin kakkaroita. Joka talossa oli se
pieni omalaatuisuutensa.

Perunakakkaroita paistettiin pal-
jon, jotta niitä riitti isolle perheelle
vielä pyhäksikin. Usein jo perjan-
tai-iltana perunat kuorittiin ja laitet-
tiin yöksi veteen.

Joskus äiti paistoi ryynipiirakoita.
Kuori oli samanlainen, lautasen ko-
koinen ja pyöreä. Täytteeksi tuli
joko ohra- tai riisipuuroa ja joskus
sekaan laitettiin porkkanaa. Riisiä
ei ennen sotaa käytetty paljon, se
oli tuolloin harvinaista. Ohrat saa-
tiin omasta pellosta, samoin tattarit.
Ryynipiirakat tehtiin puolikuun
muotoisiksi, niin että täytteen pääl-
le käännettiin se pyöreän kuoren
toinen puolikas.

Puolimetrisiä lanttupiirakoita,
kaurakiisseliä  ja maukkaita
riehtiläkakkaroita
Leivänpaistopäivänä äiti teki joskus
kaksi suurta lanttupiirakkaa. Savos-
sa niitä sanotaan kukoiksi. Siihen
ruiskuoreen laitettiin myös hapanta
leipätaikinaa. Toiseen piirakkaan äiti
laittoi lanttuviipaleiden päälle reilusti
lihaa ja toiseen tuli kermaa. Viimeksi
mainittu paistettiin ensin ja sitten
lämpimänä leikattiin pyöreä aukko
kanteen ja siitä valuteltiin paksua
kermaa lanttuviipaleiden sekaan.

Meistä lapsista tämä kermalla
maustettu piirakka oli mieluisam-
paa. Piirakat olivat puolikuun muo-
toisia ja melkein puoli metriä pitkiä.
Isossa perheessä ei vähä riittänyt.

Joskus oli kaurakiisselipäivä.
Kaurakiisseli oli aina aamuruoka.
Siihen aikaan oli lämmin ruoka kol-
me kertaa päivässä; aamulla noin
klo 9, päivällä klo 14 ja illalla klo
19. Välillä oli teetauot eli saijun-
juonti. Meillä ei paljon kahvia juotu,
enimmäkseen teetä. Pyykkipäivänä

oli kuitenkin aina kahvia ja tietysti
silloin, kun tuli vieraita kylään.

Riehtiläkakkaroita tarjottiin ilta-
ruokana. Ne olivat melkein saman-
laisia kuin nykyiset muurinpohja-
letut. En muista tarkkaa reseptiä,
mutta siihen tuli osaksi kaurakiis-
selin lientä. Varmaankin siihen lisät-
tiin myös maitoa sekä ohra- ja veh-
näjauhoa, jotta saatiin sopiva lettu-
taikina.

Kakkarat paistettiin vuorotellen
kahdella paistinpannulla uunin hiil-
loksella. Pannussa täytyi käyttää
noin metrin mittaista puuvartta, et-
teivät kädet palaneet. Syvällä lau-
tasella oli voisulaa ja kahvelissa läs-
kinpala, jolla aina pannut välillä voi-
deltiin. Ennen sanoivat paistin-
pannua riehtiläksi, siitä nimi letuille.

Riehtiläkakkaroita paistettiin kor-
keat pinot isolle perheelle. Me lap-
set saimme maistella jo ennen iltaa
kakkaroita. Oli juhlaa, kun äiti lait-
toi hienoa sokeria lautaselle ja saim-
me tökätä tötterölle kierrettyä kak-
karaa sokeriin. Illaksi äiti teki kas-
tikkeen kakkaroille. Siihen paistet-
tiin pannulla hyviä sianlihaviipaleita
ruskeiksi ja sitten lisättiin liemeksi
kermaa ja maitoa. Aikuiset söivät
kakkaransa kastikkeen kanssa, me
lapset mieluiten sokerin kanssa, jos
annettiin.

Maistuvat mieliherkut ja
siansorkkarokkaa laskiaisena
Jokaisella perheenjäsenellä oli omat
mieliruokansa. Toivo-veljeni tykkäsi
sellaisesta uunipadasta, joka oli hau-
dutettu uunissa. Se oli kuin ohra-
puuroa, mutta siinä oli seassa kaa-
lia ja pieniä lihapaloja. Se maistui
puolukkahillon kanssa.

Eino-veljen mieliruoka oli peru-
namuussilaatikko. Otto-veli taas
piti eniten perunoista ja sianliha-
kastikkeesta eli soossista. Elli-sis-
ko puolestaan tykkäsi herne-
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Seinäkalenteri noudattaa perinteistä tyyliä eli
sisältää taas vanhoja kuvia Raudusta.
Kalenteri on A4-kokoinen ja siinä on

kuvan lisäksi yksi kuukausi kullakin sivulla.

Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry

hintaan 12 euroa sisältäen postikulut.

Tilaukset: Markku Paksu puh. 044 925 9765
pitajaseura@rautu.fi

Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalenteria on
tarjolla ja sitä myy pj. Raili Lameranta,

puh. 050 364 4213

Rautulaisten seinäkalenteri
vuodelle 2017

keitosta. Kun hän oli lottana sota-
aikana ja siellä oli etupäässä her-
nekeittoa, hän sanoi, ettei silloinkaan
kyllästynyt siihen. Liisa-äiti piti pal-
jon keitoista ja Matti-isän herkkua
oli talkkunavelli ja mustikkamölly.

Minun herkkuani oli paistettu pih-
ka eli juustomaito. Siihen kun laittoi
sokeria päälle, niin kyllä oli hyvää.
Paistettua pihkaa saatiin aina,  kun
lehmät vasikoivat. Muiden veljien,
Olavin, Huugon ja Pekan, mieli-
ruokia en muista.

Laskiaistiistaina oli tietty aina
siansorkkahernerokka. Ja sitten oi-
keita lettuja, ei mitään riehtiläkak-
karoita. Laskiaismäkeä laskettiin
Kannisenmäeltä ja Ojanmäeltä.
Jopa melkein aikuiset isot pojat ja
tytöt laskivat mäkeä ojannotkoon
saahkalla. Saahka oli oikea hevo-
sen vetämä reki, ei mikään kelkka.
Se oli sen ajan hauskaa ajanvietet-
tä ja hupia.

Monet eteläkannakselaiset perin-
neruoat taitavat kohta jäädä unho-
laan, kun tekijät ovat poissa. Siksi
haluan kirjoittaa näistä, että jäävät
edes paperille.

Eeva Tenhunen
o.s. Partanen
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Lottia Kannaksella 20. jakso
Meeri Huuhka on rautulaissyntyi-
nen henkilö, joka kertoo kokemuk-
sistaan lottatehtävissä 1939-44.
Hän meni sittemmin naimisiin Man-
nerheim-ristin ritarin, sotilasmesta-
ri Einar Schadewitzin kanssa.

Desanttijoukko, jonka olimme näh-
neet laskeutuvan aukealle pellolle,
ei ollut ainoa, vaan niitä oli useita
kymmeniä. Majapaikkoinaan ne
käyttivät autiotaloja, heinälatoja ja
nuotiotulia. Sieltä desantit sitten
saattoivat ilmestyä hyvin aseistau-
tuneina ja käydä siviilien kimppuun
silloin, kun sitä vähiten osasi odot-
taa.

Kuvittelimme päivällä näkemiem-
me desanttien piileksivän lähimet-
sässä ja odottavan pimeää hyökä-
täkseen. Tällä kertaa meitä ei kui-
tenkaan häiritty, mutta se ei suin-
kaan taannut sitä, että vaara olisi
kokonaan ohi.

Oli vain hyvä, että olimme nuoria
ja kokemattomia ja elimme päivän
kerrallaan. Teimme työtä päivät ja
osan yötäkin. Unemme oli tarpeen
sanelemaa ja varsin rauhaisaakin.
Yritimme pysyä rauhallisina, sillä
tiesimme, että vaikeuksien kohda-
tessa pystyimme luottamaan vain
itseemme. Kodista ja omaisista
meillä ei ollut mitään varmuutta.

Vakuuttelimme itsellemme, ettei
meille voi mitään pahaa tapahtua,
kun emme itsekään olleet kenelle-
kään pahaa tehneet. Se oli tietysti
laiha lohdutus silloin, kun sota rie-
huu kuumimmillaan. Sodassa ei ky-
sellä syyllisiä ja syyttömiä, vaan
kaikki ovat toisilleen vihollisia puo-
lin ja toisin. Vihollinen on aina tu-
hottava ja hänen majapaikkansa
hävitettävä.

Ajanlaskussa oli edetty jo joulu-
kuun 1939 puolelle, kohti rauhan juh-
laa, vaan ei rauhaa. Rauhattomuus
päinvastoin lisääntyi eikä ihmekään,
sillä radiostakaan ei enää kuulunut
hyviä uutisia. Vihollinen oli hyökän-
nyt Taipaleessa 6.12. yrittäen läpi-

murtoa. Hyökkäys kuitenkin torjut-
tiin viholliselle suurin tappioin. Omat
tappiot olivat vähäiset uutisten-
lukijan mukaan.

Mutta mikä on pieni tappio? Pie-
nelle maalle yksikin kaatunut on lii-
kaa. Hyökkäyksen torjuminen vaatii
aina uhrinsa, etenkin kun hyökkää-
jä on puolustajaa monilukuisempi.
Hyvätkään taistelijat eivät voi vält-
tyä tappioilta. Oli kuitenkin parem-
pi, ettei tarkkoja lukuja ilmoitettu.
Se olisi vain lietsonut lisää rauhat-
tomuutta ja pelkoa, eivätkä tappiot
olisi siitä pienentyneet. Oli vain luo-
tettava omiin miehiin ja uskottava,
että kaikki kääntyy hyväksi.

Sodasta huolimatta joulukin tuli
ajallaan. Saattoi vain arvailla, mil-
laiseksi se kunkin kohdalla muodos-
tuisi. Me teimme joulupaketteja
lähettääksemme ne Summan rinta-
malle, joka oli jatkuvasti hyökkäyk-
sen kohteena. Käärimme pakettiin
isäntämme lahjoituksia ja itse
keräämiämme tarvikkeita. Teke-
miemme neuleiden lisäksi lähetim-
me kotona paistettua pehmeää lei-
pää ja kotivoita, jota varmasti teki-
vät kauppansa rintamalla. Sotilas-
muonan mukana tuleva kovaksi kui-
vattu reikäleipä oli nimittäin joskus
niin vaikea syödä, että pojat kutsui-
vat sitä pommin kestäväksi vani-
kaksi.

Katselimme aikaansaannoksi-
amme mielihyvää tuntien. Kaikes-
ta oli puutetta, paperista lähtien.
Uskoimme kuitenkin, että siviili-
paketti olisi tervetullut, vaikka joulu-
paperi puuttuisikin. Saimmehan olla
mukana lisäämässä sitä iloa, minkä
kotirintamalta tulleet paketit tuottai-
sivat vastaanottajilleen. Jokainen
rohkaiseva sana siviilistä olisi kuin
viesti rauhasta. Se tasoittaisi painei-
ta ja laukaisisi jännitystä. Halusim-
me näin toivottaa taistelijoillemme
hyvää ja rauhallista joulua.

Kun olimme saaneet lähetettyä
pakettimme, saimme itsekin ryhtyä
joulun odotukseen. Mielemme oli ih-

meen hyvä ja rauhallinen sodasta
huolimatta. Se tuntui kuin taivaan
lahjalta. Pian olisi käsillä omakin
jouluaattomme.

Mitään erikoisia jouluruokia ei ol-
lut, mutta leipä, voi, juusto ja piimä
maistuivat joulunakin. Samalla kun
vietimme ikimuistettavaa sotajoulua,
muistelimme menneitä rauhan jou-
luja. Mielen herkistyessä liiaksi oli
hyvä tehdä asiaa ulos tilannetta tark-
kailemaan. Rauhan juhlasta huoli-
matta saattaisi olla tulossa epämiel-
lyttäviä yllätyksiä. Pakkasessa viile-
nivät omat ylikuumenneet tunteet-
kin.

Toivoimme pyhien sujuvan yhtä
rauhallisesti kuin jouluaatonkin,
mutta toiveemme oli turha. Viholli-
nen yritti taas läpimurtoa Taipalees-
sa. Taaskin hyökkäys pystyttiin tor-
jumaan, mutta näiden uutisten myö-
tä joulurauha oli mennyt koko kan-
salta. Tunsimme itsemme melkein
rikollisiksi saatuamme viettää niin
rauhallisen joulun.

Millainen olisi tunnelma siinä per-
heessä, johon jouluksi oli tullut suru-
sanoma hyökkäyksessä kaatunees-
ta? Jouluksi tuotaisiin sankarivainaja
siunattavaksi kirkkomaan multiin tai
olisi järjestettävä pelkkä siunaus
kentälle jääneestä. Evakoilla ei ol-
lut edes omaa kirkkoa, jossa siuna-
uksensa toimittaa.

Sodan ilot suruihin verrattuina oli-
vat lyhyitä hetkiä, jotka eivät unoh-
du.

Jatkuu…           Meeri Huuhka
Schadewitz

Kirjoitus on aiemmin julkaistu
numerossa 6/1988
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Aarne Sareinen, syntynyt 16.11.1921 Raudussa,
kuoli 1.6.2016 Kotkassa. Aarnen isä oli Juho
Sappinen ja äiti Anna-Emilia Sappinen o.s. Lopo-
nen Raudun Kaskaalasta.

Pitkän elämän elänyt Aarne-setämme oli sydä-
mensä jo hiljentänyt ja valmistanut viimeiselle mat-
kalleen. Yksi Karjalan lapsi on jälleen maallisen
taipaleensa loppuun asti kulkenut, päiviensä hel-
met kerännyt viimeistä myöten.

Rakkaan setämme muistoa kunnioittaen ja
siunaten edesmenneen Aaro-veljen tyttäret perhei-
neen.

Lämpimät jäähyväiset Aarne-sedän
kotiovella toukokuussa 2016.

Voitto Ihalainen muistoissamme

Voitto Ilmari Ihalainen syntyi Raudussa Mäkrän
kylällä 16.6.1931 Simo ja Anna Ihalaisen neljän-
tenä poikana. Hän nukkui pois Joroisissa 6.5.
2016.

Joroisten Maavedelle hän asettui 1946, jonka
jälkeen rakensi oman talon ja meni naimisiin
Anna-Liisan kanssa vuonna 1957. He saivat viisi
poikaa, joista nuorin asuu nyt kotipaikalla.

Elämäntyönsä Voitto teki entisen Mikkelin lää-
nin alueella tielaitokselle rakentaen suuria silto-
ja. Eläkkeelle jäätyään Voitto harrasti kalastusta
sekä kesällä että talvella. Myös Rautuun Voitto
teki Anna-Liisan kanssa useita matkoja.

Häntä jäivät kaipaamaan vaimo ja lapset per-
heineen sekä monet ystävät ja sukulaiset.

POTKELA  –  SAVIKKOLA – VAKKILA
KYLÄKIRJAN VALMISTELUA

Mikäli olet kiinnostunut asiasta, ota yhteyttä
Markku Vauhkoseen

p. 0442703585
tai s-posti markku.vauhkonen@vml.fi

tai Pekka Intkeen p. 0452630365 tai
s-posti pintke@suomi24.fi

VEHMAIS-
HAUKKALA

kyläkirja
30 euroa +

postituskulut
tilaukset:

pitajaseura@rautu.fi
puh. 044 925 9765
pintke@suomi24.fi
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1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
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
Tilinumero: FI86 5271 0440 2600 58

Puheenjohtaja: Markku Paksu, Ihastjärventie 29,
50970 Mikkeli, puh. 044 925 9765

Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja: Raili Lameranta,
Yläkiventie 6 B 24, 00920 Helsinki, puh 050 364 4213
raili.lameranta@pp.inet.fi

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
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 Lappeenranta,
puh. 040 7343 087
Tuija Alatalo, Saturannantie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. 0500 345974
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. 040 500 5648

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
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
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. 044 977 2017, s-posti heli-paivi.nypelo@outlook.com
Pirjo Strandén, Latupirtintie 1, 50670 Otava,
puh. 044 566 9080, s-posti stranden.pirjo@gmail.com
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