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Eine ja Rauha setänsä Mikko
Tyynysen kanssa Palkealan mäellä
kotipihassaan vuonna 1938.
Lähettäjä: Antero Tyynynen.
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Moni karjalainen oli elämänsä
vaikeimmalla taipaleella joulun
alla 1939. SA-kuva.
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Mikkelissä  joulukuussa 2018

  Lähes kaikki meistä tietävät, mil-
lainen sukulainen on käly, ja myös
lanko tiedetään, se on sisarenmies...
(nykyisin se voi olla myös veljen
mies..:) tai miten päi vaa.

Nato tuo nykyään suomalaisten-
kin mieleen ihan toisenlaisia liitto-
laisia kuin sukulaiset. Mutta jos lu-
kee Kalevalaa, on ihan hyvä tietää,
mitä kyty ja nato tarkoittavat. Ka-
levalassa puhutaan kytystä aviomie-
hen veljenä ja natosta aviomiehen
sisarena: näitä sukulaisuussuhteita
ei kuvata kovinkaan lämpiminä.

 Todennäköistä on, että myös ve-
näläiset lukevat Kalevalaa, koska
NATO näyttäytyy heille mörkönä...

Leikkiä Naton kanssa...
Tapasin Viipurissa eräissä pikku
partyissa venäläisen journalistin.
Aikamme maljoja kilisteltyämme
keskustelu ajautui Suomen ja Ve-
näjän suhteisiin. Toimittaja heitti mi-
nulle kysymyksen: Miksi Suomi leik-
kii Naton kanssa? Vastasin, että me
olemme itsenäinen valtio ja meillä
on oikeus leikkiä kenen kanssa me
haluamme.

Tähän sain huomautuksen, että
Suomen ja Venäjän kuuluu olla yh-
dessä, Suomihan on Venäjän
imperiumia. Tällainen näkökanta on
valitettavasti aika yleinen natio-
nalistien keskuudessa, olen kuullut
tämän useammaltakin, enkä ole ai-
noa. Taannoin eräs hyvin venäjää
taitava ystäväni matkusti Mosko-
vasta Suomeen ja hän kuuli, mitä
edessä istuva äiti vastasi lapselleen,
kun lapsi tiedusteli matkan päämää-
rää. Me olemme menossa MEI-
DÄN Suomeemme. Pienestä siis
on vitsa väännettävä. Huh huh, sa-
non minä...

Mielenkiintoisia väittämiä kuulin
myös siitä, kuinka Suomi yrittää

hyötyä Venäjästä tunkemalla esi-
merkiksi Valion Venäjän markkinoil-
le. Kysyinkin, etteikös se ole hyvä
asia, että saatte leivän päälle myös
voita?.:)

Propakandakoneisto jauhaa näh-
tävästi Suomesta Amerikan tavoin
meistä vihollista. Totesin, ettei Suo-
mesta varmaan löydy ketään, joka
haluaisi sotaa Venäjän kanssa, ha-
luaisimme vain, että demokratia al-
kaisi kehittyä Venäjällä sekä myös
molempia maita hyödyttävä kaup-
pa ja merenkulku.

Mutta jos meitä uhkaillaan, olem-
me kyllä valmiita puolustamaan
omaa Suomeamme. Sain vastauk-
sen ,että heillä on viidenkymmenen
kilometrin päässä sellaiset aseet,
jolla Suomi pystytään eliminoimaan
neljässä minuutissa. Vastasin, jot
kyllä tiedetään Perkjärvellä olevasta
asearsenaalista, mutta niinhän Sta-
linkin kehui -39 marssivansa viikos-
sa juhlimaan Helsinkiin. Jollen vää-
rin muista, ni ei taint juhlia tulla..:).

Ja juuri näiden seikkojen vuoksi
Venäjä suorastaan pakottaa meidät
liittymään Natoon, meillä ei ole muu-
ta vaihtoehtoa! Käymästämme
dialogista huolimatta ilta kului rat-
toisasti, hyvällä tarjoilulla eikä päät-
tynyt maaotteluun.

Perus suomalaiset nuoret yllätti-
vät avaamalla vaietun asian. Ylen
aamu-tv:ssä asiasta keskustelivat
jälkiviisaat. Kreetta Karvala tuos-
sa ohjelmassa oli hyvinkin ymmär-
tävä ns. Karjala-kysymystä koh-
taan, ja totesi: kuinka on mahdollis-
ta, että kyllä Venäjä voi ottaa Kri-
min haltuunsa, mutta Suomessa ei
saisi edes keskustella, saatikka vaa-
tia alueitaan takaisin. Suomettu-
neeseen tyyliin ulkoministerikin vas-
tasi, ettei meillä ole aluevaati-
muksia. Tottahan sekin on, eihän

Kyty kylmänä kynnyksellä,
Nato nauloina pihalla!
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kotiseutuneuvos

sitä poliittisella tasolla olekaan. Luu-
len, että paljon pitää vettä
Vuoksessa virrata, että jollakin
politiikolla riittäisi rohkeutta siitä
edes Venäjän johdon kanssa kes-
kustella. Mikäli Suomi olisi rehelli-
nen itselleen, sekä rehellinen myös
Venäjälle, niin tähänkin ”avoimeen
rajakysymykseen” löytyisi sopimus-
luonteisesti ratkaisu.

Keskustelin toisen asian yhteydes-
sä Putinin lähipiiriin kuuluvan hen-
kilön kanssa Karjalasta, ja hän to-
tesi minulle: sinä Paksu olet todella
hankala neuvottelukumppani, mut-
ta minä pidän sinusta, koska puhut
niin suoraan. Sen verran olen ve-
näläistä sielunmaisemaa oppinut
tuntemaan, että kauppaa voidaan
käydä ja suorapuheisuus miellyttää
heitä. Kaikenlainen lepertely ja
kumartelu ei johda mihinkään. Mie-
lestäni

Putinia ei voida syyttää siitä, ettei
hän palauta Karjalaa. Halosen ai-
kana sitä toimittajat kysyivät, ja hän
vastasi kysymykseen varsin yksise-
litteisesti: Miksi ette sitä silloin ot-
taneet, kun sitä teille tarjottiin. En
minä sitä teille nyt anna. Olen kyllä
varma uskomaan tuon edellä mai-
nitun. (Toki hänellä olisi siihen val-
ta, mutta ei kai hän sitä tarjoa, kun
Suomesta sitä ei uskalleta kysyä.
VOI VOI!)

Me emme unohda KARJALAA, ja
lähestyvä joulu jälleen kerran vie

varmasti monen mietteet sinne
Raudun kirkkomailla lepääviin
esipolviimme. Voi olla, että jokunen
kynttiläkin siellä syttyy muistoksi.

Muistamme kaikkia heitä lähei-
siämme rajan tällä että sillä puolel-
la. Me jatkamme matkaamme us-
koomme turvaten, olemmehan kol-
men maan kansalaisia, kuten eräs
hyvä ystäväni osuvasti totesi.

Nöyrästi kiitollisena teille, toivo-
tan kaikille erinomaisen mukavaa
joulun aikaa sekä myös menestys-
tä vuodelle 2019!

Teidän

Matkoja Rautuun
kesällä 2019

Kotiseuturetki Rautuun
31.5.-2.6.2019

Reitti: Jor-P:ki-M:li-Lpr

KIHUJUHLAT RAUDUSSA
26.-28.7.2019

Reitti: Vark-Jor-M:li-Lpr
P:ki-Mli-Lpr

Tulossa myös H:gin kautta
kulkeva reitti

Maj: hot. Rautu / Igora
Majoitusta myös
mökeissä 4/6 hlö

Tied:Markku,
pitajaseura@rautu.fi

Pekka, pintke@suomi24.fi

Raudun Rastaat järjestää: Erämessu- ja balettimatkan Pietariin!
Järjestämme ensi keväänä Pietarin matkan, jossa halukkailla on mahdollisuus vierailla paikallisilla

erämessuilla tai baletissa (aikataulu sallii vierailun myös molemmissa).
Matka tehdään 22. - 24.3. Lähtö perjantai-aamuna (n. klo 7:30) Mikkelistä ja paluu sunnuntaina.

Yöpyminen hotelli Moskovassa. Erämessuille mennään lauantaina aamupäivällä ja balettiin
lauantai-iltana. Balettiesitys on Mikhailovsky-teatterissa ja näytös on Pähkinänsärkijä.

Matkan hinta 200 euroa (ilman viisumia) ja n. 290 euroa viisumin kanssa. Liput erämessuille maksavat
n. 15 euroa ja balettiin n. 50-75 euroa (lippujen hinnat eivät sisälly matkan hintaan).

Sitovat ilmoittautumiset tammikuun 2019 loppuun mennessä. Ilmoitathan myös samalla, mihin
tilaisuuteen haluat liput. Matkan järjestäjä hommaa liput ja veloittaa osallistujilta matkan aikana.

Kaikki halukkaat karjalaiset (tai sen mieliset) ovat tervetulleita mukaan!
Ilmoittautumiset:

Tuomas Rastas: 050-543 0400, Mika Jaatinen: 050-376 0495 (email: mika.j.s.jaatinen@gmail.com)

Orjansaaren koulupiirin
tapaaminen

lauantaina 4.5.2019 klo12
Kangasniemellä.
Merkitse aika jo

ensi vuoden kalenteriin!
Tarkempi kutsu ja

 ilmoittautuminen on
kevään Rautulaisten lehdissä.

On ilo tavata jälleen!

- Mervi ja Paula, Junnin sukua
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Pitäjäseuran perinteinen puurojuhla
kokosi ennätysmäärän jäseniä ja
ystäviä Mikkelin vanhan kasarmi-
alueen Upseerikerholle. Tarjolla oli
perinteiseen tapaan kolmen sortin
puuroa lisukkeineen, kinkkua ja
piirakoita. Jälkiruuaksi nautittiin
kahvia ja joulutorttuja. Oli todella
hienoa, että  näin paljon ihmisiä oli
noudattanut kutsua.

Puheenjohtaja Markku Paksu
toivotti kaikki lämpimästi tervetul-
leeksi. Hän oli erityisen ilahtunut
siitä, että näin paljon rautulaisia ja
heidän ystäviään oli saapunut tähän
vuoden viimeiseen pitäjäseuran ta-
pahtumaan.

Avaussanojen jälkeen puurojuh-
lan siunasi Saimaan ortodoksisen
seurakunnan Mikkelin kirkon pas-
tori isä Mikko Mentu yhdessä
vaimonsa kanttori Maria Mennun
kanssa. Tämän jälkeen nautittiin
Vakkilan tytön Aijan ja hänen avus-
tajiensa tarjoilemista puuroista ja
muista lisukkeista.

Rautu on rautaa – perinteinen puurojuhla
kokosi meitä taas yhteen

Evakkopatsashanke Lahteen
Puuron syönnin jälkeen kuulimme
Lahden Karjaseuran puheenjohta-
jan Raimo Koukosen kertomana
evakkopatsashankkeesta. Evakko-
patsaan suunniteltu paljastus-
tilaisuus on vuosi 2020, jolloin tulee
kuluneeksi 100 vuotta Tarton rau-
hansopimuksesta ja jossa vahvistet-
tiin itsenäisen Suomen valtakunnan
rajat. Olkaamme myös me rautu-
laiset aktiivisesti tukemassa muis-
tomerkin saamista Lahteen.

Joulun tunnelmaa ja
muistelmia
Joulun tunnelmaan meitä johdatti
laulujen kautta myös Pentti Lauan-
ne, säestäjänään Pasi Kärkkäi-
nen. Pian kuului kaikissa huoneis-
toissa heleä lauluääni, kun runsas-
lukuinen yleisö avasi äänijänteitään.

Hienoa oli myös kuulla myös
Raudussa syntyneiden henkilöiden
tarinoita elämisestä Raudussa ja
evakkomatkoista. Kiitokset näistä
tarinatuokioista pirteälle 93-vuotiaal-
le Heimo Kiurulle ja Kalevi Lait-
saarelle.

Oli mukava todeta myös se, että
joukossa oli paljon henkilöitä, jotka
osallistuivat ensimmäistä kertaa
juhlaamme, eryisesti runsaslukuis-
ten nuorten mukanaolo lämmitti
sydämiämme.

Puheensorina ei keskeytynyt eikä
hiljentynyt kuin hetkeksi puuron-
syönnin aikana. Tilaisuuteen oli tuo-
tu esille myös Raudun evankelis-
luterilaisen ja Palkealan ortodoksi-
sen kirkkojen pienoismallit sekä
Raudun vuonna 1656 taistelun
muistomerkistä tehty pienoismalli.

Juhlan päätteeksi oli arpajaisten
aika ja moni meistä sai taas kotiin-
vietävää. Arpajaisten pääpalkinnon
sai kotiin vietäväksi Lena Nikki-
lä, jonka sukujuuret vievät Palkea-

Heimo Kiuru ja Kalevi Laitsaari
kertoilivat elämästä Raudussa ja
evakkomatkoista.

Raimo Koukonen on puuhamie-
henä evakkopatsashankkeessa.

Isä  Mikko Mentu siunasi ruoan.



Rautulaisten lehti 6/2018 5

Puurojuhlassa oli runsas osanotto.

Arpajaisten päävoiton saaja Le-
na Nikkilä.

laan. Jälleen tuli todistetuksi sekin,
että tarinoita ja juttuja olisi riittänyt
vaikka koko iltapäiväksi.

Kiitokset järjestäjille ja erityisesti
Teille rautulaiset ystävät, että olitte
näin runsaslukuisesti tulleet paikal-
le. Toivottavasti tapaamme Teidät
yhtä runsaslukuisina myös ensi
vuonna pitäjäseuran tapahtumissa
ja juurillamme Karjalassa. Ensi vuo-
den pitäjäjuhla Raudussa ”Raudun
kihut” on suunniteltu 27.-
29.7.2019. Tapahtumista lisää ensi
vuoden lehdissä.

Pekka Intke
Rautulaistten nuorinta polvea puurojuhlassa Jousseilta

Puurojuhlan pöydän
antimet, taustalla
Raudun kirkon pie-
noismalli.

Markku Paksu avasi tilaisuuden.
Taustalla ruokavastaavana toi-
minut Aija Lyytikäinen.



Rautulaisten lehti  6/20186

Suonenjokelainen Arja Eeva on
saanut tänä vuonna La Carita -sää-
tiön tehyläisen Vanhustyön johtajan
tunnustuspalkinnon. Palkinto luovu-
tettiin Parasta aikaa -tapahtumas-
sa Finlandia-talolla. Arja Eeva toi-
mii Suonenjoen kaupungin ikä-
ihmisten vanhuspalveluiden päällik-
könä.

Eeva on toiminut Pohjois-Savon
sotevalmistelussa Ikääntyneiden
palvelut -työryhmässä. Hän on
mukana ”Voimaa vanhuuteen”-
hankkeessa Suonenjoella ja toimii
kaupungin vanhusneuvoston sihtee-
rinä. Työhyvinvoinnista ja henkilös-
tön jaksamisesta Arja Eeva kantaa
vastuuta ja puolustaa ajoittain
napakastikin esimerkiksi riittävää
henkilöstömitoitusta päättäjiin päin.

Lisäksi hän on Tehyn paikallinen
aktiivinen toimija, ammattiosastonsa
puheenjohtaja, alueellisen Rake-
ryhmän jäsen sekä STTK:n Poh-
jois-Savon aluetoimikunnan jäsen.
Valtakunnan tason Tehy-päättäjänä
hän toimi vuosina 1989 - 2013. Suo-
nenjoen kaupungin poliittisena
päättäjänä hän toimi vuosina 1985-
2008. Koulutukseltaan Arja Eeva on
terveydenhuollon maisteri, sairaan-
hoitaja ja erikoissairaanhoitaja.

La Carita -säätiö on jakanut vuo-
desta 2002 alkaen tunnustus-
palkintoja hyvää vanhustyötä teke-
ville työryhmille ja ansioituneille joh-
tajille. Tänään myönnetty tehyläisen
vanhustyön johtajan tunnustuspal-
kinto jaettiin seitsemännen kerran.
Ko. palkinto jaettiin ensimmäistä
kertaa vuonna 2011. La Carita -sää-
tiön tarkoituksena on edistää van-
husten ja ikääntyvien hyvinvointia
Suomessa.

Arjan sukujuuret ovat
Karjalan Kannaksella
Arja Eeva toimii Suonenjoen Kar-
jala-seurassa, ja on seuran puheen-

Arja Eevalle La Carita -säätiön
Vanhustyön johtajan tunnustuspalkinto

johtaja. Suonenjoen karjalaiset ovat
pääasiassa Impilahdelta ja Salmis-
ta.

Arjan äiti Taimi Eeva o.s. Raa-
tikainen varttui Raudun Vakkilas-
sa ja hän kävi Raudun kirkonkylän
kansakoulun. Taimin vanhemmat
Emma o.s. Hauhia ja Matti Raa-
tikainen olivat Vakkilasta.

Arjan Emma-mummo oli yksi-
jalkainen 1940-luvun lopulta alkaen.
Hän oli ollut noutamassa maitoa
kesäisenä pyhäaamuna Hauki-
vuoren asemalla, eikä ollut huoman-
nut lähestyvää tavarajunaa. Emma
oli jäänyt tavarajunan vaunun alle,
ja jalka katkesi reidestä poikki.
Emma-mummo toipui tuosta traa-
gisesta tapahtumasta ja eli tyttären-
sä kotona Taimi ja Aarne Eevan
luona Suonenjoella elämänsä lop-
puun asti, heinäkuuhun 1973.

Taimi-tyttärensä perheessä
Emma oli paljon omassa kama-
rissaan, josta hän liikkui yksi-
jalkaisena muualle jakkaran avulla.

Talon tuvassa Emma-mummo kutoi
paljon mattoja. Hän osasi myös keh-
rätä, oli kova neulomaan kutoen
paljon sukkia ja lapasia perheen jä-
senille. Emman katkenneeseen jal-
kaan koski usein. Tästä aiheutui
muulle perheelle hoitamistarvetta.

Arja oli Aarne Eevan perheen
kuopuksena ”mummon tyttö”. Hän
toimi aputyttönä osallistuen mum-
monsa hoitamiseen ja avustamiseen
aivan pienestä pitäen. Mummonsa
kertomukset Karjalasta ja
evakkoudesta tulivat varsin tutuik-
si.

Vuosikymmeniä myöhemmin
2010-luvulla Arja toimi äitinsä
Taimin omaishoitajana äidin ikään-
tyessä. Arjan sekä muiden läheis-
ten ja Suonenjoen kotipalvelun avul-
la Taimi Eeva pystyi asumaan ko-
tonaan kuolemaansa asti.

Arjan Eevan isän suku on Karja-
lan Kannaksen Metsäpirtistä,
Koselan kylästä. Aarne Eeva s.
29.4.1926 Metsäpirtissä, joutui17-

Palkinnon luovutuksessa Finlandia-talolla.
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vuotiaana kutsuntoihin tammikuus-
sa 1944, ja hän joutui jatkosotaan
keväästä -44 aina jatkosodan lop-
pumiseen asti syksyyn 1944. Aar-
ne Eeva kuoli sydänsairauteen 51-
vuotiaana.

Työnsä ja luottamustoimiensa
ohella Arja Eev aon Suonenjoen
kirkkovaltuustossa ja on toiminut
kirkkoneuvoston varapuheenjohta-
jana.

Yrjö Eeva
Arjan isoveli

Lähteet.
https://www.tehy.fi/fi/media-

tiedote/arja-eevalle-la-carita-
saation-vanhustyon-johtajan-tun-
nustuspalkinto

https://www.facebook.com/
1178257295617523/photos /
a . 1 1 7 8 2 6 8 2 1 2 2 8 3 0 9 8 /
1 7 4 9 1 4 9 3 5 1 8 6 1 6 4 5 /
?type=3&theater

Sisä-Savo paikallislehti

Äitienpäivänä 2013 vas. Yrjö, Mirka, Taimi, Arja, Eero ja Eeva.

Karjalaisilla kesäjuhlilla 2017 Raudun osastolla Toivo Valkonen, Pek-
ka Intke, Kaarina Raatikainen ja Arja Eeva.

Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjä-
lehtemme tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia,
tunnelmia, näkökulmia, ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia
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Liikemies Ville Kopakkala häärii monessa
mukana – myös Raudun pitäjäseurassa
Kun Ville Kopakkala, 37, kutsut-
tiin mukaan Raudun pitäjäseu-
ran hallintoon, hän otti asian kunnia-
tehtävänä.

– Virkeä, paljon tapahtumia ja leh-
ti. Olen touhun ihminen, ja us-
kon, että minullakin on annettavaa
seuralle. Verkostoitumista on tehty,
ja olen ollut mukana mm. talkoo-
matkoilla. Montako kertaa olen
Raudussa käynyt, en ole laskenut;
ehkä parikymmentä. Ja ensi kesä-
nä mennään taas.

– Mikkelin alueella on paljon
siirtokarjalaisia, ja meidän pitäisi
pitää yhtä, toistemme puolia, katsoa
perään, eikä ainakaan kadehtia
ketään. Homma toivottavasti jat-
kuu, pitäisi muistaa, että yhteinen
menneisyys ja juuret yhdistä-
vät evakkoporukkaa.

Karjalaisuus ollut esillä
pienestä pitäen
Villen omat juuret ovat vaarinsa,
Aaro Säteen kautta Riikolassa ja
Keripadassa. Karjalaisuutta Ville
sai kokea suvun parissa pienestä
pitäen.

– Karkkilan mummolassa maa-
talossa vietettiin aikaa, syötiin po-
rukalla ja kahviteltiin. Kaikki saman
ison pöydän ääressä. Aikuisten jut-
tuja kuunneltiin ja sinnehän ne
Rautuun kulkeutuivat. 

– Suvun evakkotilaa pitänyt vaa-
rin veli Kauko Säde tarinoineen oli
myös tärkeä hahmo, ”Kake-sedän”
kanssa ehdimme seikkailla myös
Raudussa.

– Riikolan paikalla on jäljellä rau-
niot, villiruusuja ja isoja mänty-
jä; tarvitaan kahden miehen kädet
yltämään niiden ympäri. Keripadan
talo oli äidin papan jatkosodan ai-
kana rakentama ja on vieläkin pys-
tyssä.

Vaimo löytyi Petroskoista
Raudun lisäksi Ville Kopakkala on
kulkenut Venäjän puolella pal-
jon, teinipojasta asti Viipurissa, sit-
temmin mm. Pietarissa, Petroskois-
sa ja Sortavalassa.

– Historiallisia paikkoja on kier-
relty, mutta silmät on pidetty aina
auki uusille mahdollisuuksille ja yri-
tystoimintaan niitä on tarjonnut
Podporozhye ja Moskova.

Muutama vuosi sitten joulun alla
Petroskoissa hän tutustui kaunii-
seen naiseen, ja he alkoivat tapailla.
Ville-Veikko Hermanni Kopakkalan
ja Galina Filina Alekseevnan
häitä tanssittiin elokuussa niin
Mikkelissä kuin Petroskoissa.

– Meillä on paljon yhteisiä suun-
nitelmia tulevaisuuteen, mutta niis-
tä ei vielä kerrota kaikille. Olen
opiskellut muutaman vuoden
venäjää, joten silläkin kielellä
pärjäilen.

Villellä on ennestään 11- ja 12-
vuotiaat pojat, Galinalla 14-
vuotias poika. Mitenkäs tulevaa
joulunaikaa vietätte?

– Molemmista kulttuureista ote-
taan täysi hyöty irti. Lapset saavat
kaksi joulua.

Liikemies ja koneyrittäjä
Kopakkala on metsäkonealan yrit-
täjä ja liikemies. Yrittäjäksi hän lähti
tyhjästä.

Riikolasta, villiruusu kasvaa
talonraunioiden luona.

Komea on Karjalan honka vaarin kotipaikalla.
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– Vuonna 2000 joulukuussa pää-
sin armeijasta ja tilillä oli 350
markkaa. Marssin pankkiin ja sain
puhuttua moottorisahaa varten
kymppitonnin lainaa. Lyhyet tammi-
kuun päivät tein metsurin hommia
ja pimeän laskeutuessa ajelin
naapuripitäjään ajamaan metsä-
konetta, tätä tehtiin puolille öin arjet
ja pyhät.

Samaan aikaan suuret myrsky-
tuulet pyyhkivät läpi Euroopan ja
eräänä päivä soi puhelin, kyseltiin
että kiinnostaako lähteä Ranskaan
myrskytuhotyömaalle?

– Millon sinne pitäisi tulla?
– Mahdollisimman nopeasti!
Seuraavana päivänä lentokone

laskeutui Strasbourgin lentoken-
tälle.Pitkästärannasta tullut kone-
yrittäjä kysyi, että näinkö nopeasti
pääsit tulemaan?

– No eihän tässä mikään kiire ollu,
kassos ku myö on lähetty ennenki.

– Sithän tää männöö hyväst, ko
miekii oon erräälaine evakkopoika.

Keväällä 2005 lentokoneen siipi
tavoitti maata Frankfurtissa: kun pa-
periliiton lakko pysäytti puunkorjuun
Suomessa, niin Ville lähti savotalle
Saksaan.

– Olen käsitellyt metsäkoneilla
sekä moottorisahalla yli miljoona
kuutiota puuta yhteensä neljässä eri
maassa.

Muutama vuosi sitten hänet pal-
kittiin  Etelä-Savon vuoden kone-
yrittäjänä. Kalustoa on suhdanteista
riippuen vaihteleva määrä. Kone-
alaan liittyen Kopakkala kertoo teh-
neensä myös omia keksintöjä ja
myyntiedustuksiakin hänellä on.

Lisätietoa Kopakkalan toimista
löytyy nettisivuilta Prokop
ja facebookista.

Marjo Ristilä-Toikka

Ville ja Galina Kopakkala kutsuvieraina John-Deere Forestryn
asiakastilaisuudessa Joensuussa.

Hinta 12 euroa + postituskulut. Tilaukset pintke@suomi24.fi

”Romaani”

Leinihovin salaisuus
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Toissakeväänä sain puhelun
Hanoista, Vietnamista, soittaja oli
Maritta Nurmi. Olin järjestämäs-
sä Metsäpirtin Peltosten suku-
seuran matkaa Karjalankannak-
selle. Maritan kysymys kuului; voi-
ko 92-vuotias äiti lähteä matkalle
mukaan ja miten hän itse saisi vii-
sumin hankittua Hanoista käsin.
Käytännön ongelmat selvitettiin.
Ikärajaahan ei matkoille ole, jos läh-
tijä itse uskoo matkasta selviävän-
sä. Ja miten hän selvisikään. Ma-
ritta ja äitinsä Kyllikki olivat aina
ensimmäisinä intoa täynnä kysy-
mässä: ”Mihin nyt mennään?”

Talvella tuli taas viesti Hanoista
ja Maritta halusi nyt tutkimaan
ikoneita, vaikka Viipuriin. Ehdotin
viikkoa vapaaehtoistyössä Konevit-
sassa ja rupesin kyselemään hänelle
pitempiaikaista majapaikkaa Viipu-
rissa. Uteliaana odotin, miten Mari-
tan retki sujuisi.

Vastapäätäni istuu nyt nainen, jon-
ka kädet viuhtovat kerrontaa
tahdittaen ja naurun käkätys on tart-
tuvaa. Maritta on syntynyt Laitilas-
sa. Hän käväisi Ruotsissa, joitakin
vuosia Turussa ja on ehtinyt viettä-
nyt yli 20 vuotta Vietnamissa. Ny-
kyisin hän jakaa aikansa puoleksi
Laitilan ja Hanoin kesken. Biologiksi
opiskellut ja tutkimustyötäkin tehnyt
Maritta vaihtoi lopulta alaa, kun
kaikki vapaa-aika alkoi kulua kuva-
taiteiden parissa. Neljä vuotta Tu-
run Piirustuskoulussa on perusta,
josta hän on kehittänyt erittäin mo-
nipuolisen osaamisen perinteisistä
taidemuodoista aina virtuaaliteok-
seen. Hanoissa ei kosteuden vuok-
si pysty maalaamaan öljyväreillä,
kun ne eivät kuivu. Niinpä hän on
ruvennut maalaamaan metallille
enemmän tai vähemmän läpi-
näkyvillä akryylimaaleilla. Hän ajat-
telee, että kiinnostus metalleihin tu-

Maailmankansalainen kohtasi Karjalan
ja Pietarin

lee Karjalasta ja liittyy jotenkin
ikoneihin, joissa käytetään metallia
ja kultaa. (Kotisivuilla voi tutustua
Maritan töihin:
www.marittanurmi.com)

Juuriltaan Jäske
Maritan isoäiti oli Metsäpirtin Lapa-
naisista Jäske-sukua, jota asusti
myös Raudussa ja Metsäpirtin
Vaskelassa. Kotona Laitilassa kar-
jalaisuus ei ole paljoakaan arjessa
näkynyt. Isovanhemmille evakkous
oli niin raskas kokemus, että he luo-
puivat ortodoksi-uskostaan, joka
uudella kotiseudulla leimautui ”rys-
sän uskonnoksi”. He halusivat so-
peutua ympäristönsä elämään. Lai-
tilaan sijoitettiin paljon evakkoja ja

suhtautuminen on ollut pääasiassa
hyväksyvää. Kyliä on jopa nimetty
evakoiden kotikylien mukaan. Ma-
ritta uskoo, että suhtautuminen on
kuitenkin ollut erilaista eri taloissa.

Kyllikki on ehtinyt käydä
Karjalankannaksella useita kertoja,
Maritalle tämä oli ensimmäinen
matka. Hän sanoo olevansa kovasti
kiitollinen, että hän vihdoin pääsi
Metsäpirttiin. Hän tunnistaa sen
osaksi elämäänsä, uskoo, että se on
geeneissä. ”Olin kuullut miten siel-
lä on luksusdatsoja ja ökymeininki.
Minulla ei ole omakohtaista suhdet-
ta siihen paikkaan. Ei minua haitan-
nut pätkääkää ne ökyjutut eikä mi-
kään. Halusin vaan nähdä sen mai-
seman, miten hieno se onkaan! Olen
kuvataiteilija ja kiinnostukseni ovat
kulttuuri ja taide. Siellä Metsä-
pirtissä ei ole paljoa kulttuurillisesti
kiinnostavaa, muuta kuin historia,
siksi ajattelin, että Viipuri voisi olla
paikka, jossa saisin omaan
uteliaisuuteeni paremmin vastauk-
sia.”

Miten viikko Konevitsassa su-
jui?

“Konevitsa on valtavan mullistuk-
sen vallassa. Aiemmin talkoissa ol-
leiden ensimmäinen järkytys oli
Sortanlahden venesatamaan nous-
sut uusi hotelli, jossa on viisi tai kuusi
kerrosta, kaksi siipeä ja valtaisa
keskitila. Siinä tuli vinkki, mitä on
tapahtumassa. Munkit kertoivat,
että he saivat estettyä hotellin ra-
kentamisen saarelle. Se oli heidän
voittonsa.

Saarella kaikki tiet olivat kesken-
eräisiä. Kahlattiin matkalaukkujen
kanssa ylämäkeä lentohiekassa.
Tiet kunnostetaan monta metriä
leveiksi ja ne reunustetaan muku-
lakivillä. Siellä oli ainakin 100 työn-
tekijää eri puolelta Venäjää,
Mongoliastakin, ja valtava määrä

Couture adorable de Maritta.
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kuormanostureita, traktoreita ja
kuorma-autoja. Valkoinen hotelli oli
jo laitettu kuntoon. Huhuttiin, että
punainen hotelli pannaan matalak-
si. Yläkirkon eteisessä päästiin kui-
tenkin näkemään alueen suunnitel-
ma, jonka mukaan punainen hotelli
säilytetään.

Munkit pyysivät rukoilemaan hei-
dän puolesta. He niin pelkäävät mitä
tämä muutos tuo mukanaan. Saa-
rella ei ollut sellaista rauhaa, mitä
toiset talkoolaiset kertoivat aikai-
semmilla kerroilla päässeensä ko-
kemaan.

Töitä tehtiin olan takaa. Kun ol-
tiin sunnuntaista sunnuntaihin, niin
keskiviikkona keksivät, että ylä-
kirkon lattialankut (yläkirkon lattia
on 400 neliötä), joita oli valtava pino
10 cm paksuja ja puoli metriä levei-
tä, lyhyempiä ja pidempiä, jotkut
kamalan pitkiä, että ne pitää kun-
nostaa. Voitko kuvitella, meidän piti
raahata ne kaikki kellarista, missä
ne ilmeisesti olivat homehtuneet osa
ihan mustiksi. Sen jälkeen piti
rautaharjoilla ja mitä työkaluja oli-
kaan, harjata se home pois. Aamulla
aloitettiin ja illalla myöhään lopetet-
tiin. Saaren työmiehistä ei yksikään
joutanut meitä auttamaan.
Talkoolaisista viisi oli miehiä, lank-
kuhommiin ehti kolme eivätkä he
kaikki olleet ihan huippuvedossa.

En yhtään valita, se oli mielenkiin-
toinen kokemus. Mutta olin kyllä
mukana todella rankassa vaihees-
sa

Konevitsan elämää. Ollaankohan
me vähän liian kuuliaista porukkaa.
Sanottiin, ei sovi kyseenalaistaa,
mitä käsketään pitää tehdä. Kun
kysyivät tulenko uudestaan, niin to-
tesin vitsinä vaan, että taivaspaik-
kani taisi mennä, kun en ole ollen-
kaan niin kuuliaista sorttia kuin te
muut. Ettei olisi ollut melkein hy-
väksikäyttöä.

Ihmetytti ensikertalaista sekin,
kun kirkon mattojen pesu on kuin
kunniatehtävä näille talkoolaisille.
Kun matot sitten olivat puhtaina kir-

kon lattialla, olihan mukava katsel-
la, että nuo me on pesty. Ei siellä
ollut mitään mattojenpesupaikkaa.
Painepesuri oli, mutta ei me sitä
saatu. Piti rakentaa tralleista pesu-
paikka, ja se vesi kannettiin meres-
tä. Voi vitsi.

Mutta ne kirkonmenot, se kuoro,
oi hitsi, se oli taivaallinen. Ne pojat
oli mahtavia. Kesken laulun rokki-
pojan näköinen liittyi kuoroon. Kuul-
tiin, että hän osaa suomea ja on
Helsingissä kanttorina.

Ikonit, ilo ja pettymys
Missioni oli ikonit ja Konevit-
sassahan niitä on valtavan hienoja.
Viipurissa löysin Pyhän Eliaan kir-
kon, joka on ihan rautatieaseman
kulmilla. Se on ihana, huikean hie-
no, hienoin paikka koko Viipurissa.
Se on lattiasta kattoon maalattu ja
ikonit vielä lisäksi. Se on niin kau-
nis. Viipurissa on myös iso ortodok-
sikirkko, mutta se ei ole mitään tä-
hän verrattuna.

Kun jatkoin Pietariin, niin oli val-
tava pettymys nähdä, että ikoneita
tehdään teollisesti. Juttelin asiasta
myöhemmin Turun museo-
keskuksen kuvataidejohtajan Päivi

Kiiskin kanssa. Hän vahvisti
epäilykseni, että ikoneita todellakin
valmistetaan teollisesti sarjatuotan-
tona.  Monissa Pietarin kirkoissa on
samanlaiset ikonit. Ikonin metalli-
pohjat valmistetaan ensin ja muotilla
maalataan ne ikonien kuvat. Se on
surullista. Missä ne vanhat hienot
ikonit mahtavat olla?

Viipurissa kiinnostukseni oli kult-
tuuri. Varmaan olin kuullutkin niis-
tä rakennuksista, mutta en ollut sitä
sisäistänyt. Huomasin pian, että
tämä talo ja toi talo ovat erilaisia,
herttimaleijaa, nämähän ovat suo-
malaisten rakentamia taloja. Meillä
1980- ja 1990-luvuilla revittiin alas
samanlaiset rakennukset, kun oli
varaa rakentaa uudet. Mutta Viipu-
rissa ei ollut varaa, ja niin talot ovat
siellä säilyneet. On melkoinen risti-
riita, kun ne ovat suomalaisten ra-
kentamia, mutta ne eivät sijaitse-
kaan Suomessa.

Ja Pietari sitten, se on niin valta-
va ja hieno kaupunki. On vaan vii-
kon kokemus siitä, mutta se voisi
olla lempikaupunkejani. Olin kuin tai-
vaassa, kun näin kaiken sen
komeuden. Koin tällä matkalla pelk-
kää ystävällisyyttä. Opettelin kieltä

Maritta ja Armi Konevitsan puutarhassa.
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sen verran, että osasin kirjaimet.
Aamulla katsoin,  mihin haluan men-
nä, sitten laskin kuinka monen
bussipysäkin päässä se on. Bussis-
sa oli aina baabuska myymässä lip-
puja. Näytin sille baabuskalle, mitä
olin kirjoittanut vihkooni ja aina hän
nousi sieltä istuimeltaan pystyyn ja
viittelöi, että tämä on sinun pysäk-
kisi, ei meillä mitään yhteistä kieltä
ollut. Se oli minusta niin ihanaa.

Sitten googlasin, mikä olisi hyvä
sauna. Dostojevskin museon lähel-
lä oli yksi yleinen sauna. Menin sin-
ne. Eihän mulla ollut mitään pyyhe-
liinoja. Kaikki piti käsin selittää.
Shampoon ja muun kaiken, kuten
saunakengätkin, sain. Se oli kyllä
kokemus, kävelin vähän maanpin-
nan yläpuolella, kun tuli tämäkin
tehtyä. Se oli valtava sauna ihan
kuin Harjutorin sauna Helsingissä.
Katsoin, miten sitä löylyä heitetään.
Kun olin yksin lauteilla, niin menin
testaamaan osaanko. Ensin avataan
metalliluukku ja valtavalla kauhal-
la, joka on 1 ½ metrisen varren pääs-
sä, viskataan sitä vettä. Sain kai-
ken onnistumaan. Yhdet lauteet
saunan keskiosassa olivat ihan mus-
tat, siellä vihdottiin sandaalit jalas-
sa. Kun kiipesin vaaleammille
lauteillekin kengät jalassa, ne muut
motkottivat kauheasti. Ne baabus-
kat juttelivat minun kanssani, olivat
uteliaita. Äiti muistaa venäläisen
saunan Hanoista, sielläkin saunan
pesuhuoneessa oli neliskanttinen
kylmävesiallas, johon kiivettiin
tikapuita pitkin. Sinne pääsi pulah-
tamaan aina yksi kerrallaan. Pulah-
din Pietarissa monta kertaa. Juu, se
oli hyvä kokemus.

Puoleksi Vietnamissa
Maritan veli asui Hanoissa ja tar-
vitsi luotettavan työntekijän, niin
Maritta sai kutsun. ”Se oli niin ufo
paikka, niin paljon näkemistä, ih-
mettelemistä ja sulattamista. Olin
niin utelias, että lähdin sinne takai-
sin. Kun olen täällä, en yhtään kai-
paa sinne, kun olen Hanoissa, en

Rautulaisten lehdessä oli vuoden
2005 toisessa numerossa kuva
Manu Peltosen hautakivestä. Tai-
sin vähän ihmetellä, mikä Peltonen
hän mahtoi olla ja unohdin koko asi-
an. Jonkin ajan kuluttua Sylvia
Paukku puhui samasta kivestä,
mutta taas se unohtui, kun silloin oli
vasta perustettu Metsäpirtin Peltos-
ten sukuseura ja Raudun Peltoset
tuntuivat kovin kaukaisilta. Niinhän
sitä luuli.

Viime keväänä, kun kunnostettiin
Tikatsun hautausmaata, joku mai-
nitsi, että se Peltosen hautakivi voi-
taisiin pystyttää hautausmaalla ai-
noan säilyneen suomalaisen hauta-
kiven viereen. Tarkka paikkakin
katsottiin valmiiksi. Silloin kiinnos-
tuin, mistä Peltosesta on kysymys,
kun en Raudun kirjoissa ole heitä
kovin montaa nähnyt. Ei löytynyt
Raudun kirkonkirjoista Manu Pel-
tosta. Selvisi, että hän oli syntynyt,
elänyt koko elämänsä ja kuollutkin
Metsäpirtissä. Muutaman polven
takaa hänellä oli myös suora yhte-
ys isäni sukuun.Käydessäni syys-
kuussa entisillä kotikulmilla päätin
selvittää hautakiven historian.

Sukulaisia kyseltiin
Metsäpirtissä Boris Shuiski ker-
toi, mitä oli hautakivestä kuullut.
Hänen avullaan pääsimme seuraa-
vana päivänä tapaamaan esikou-
lussa muovailua opettavaa Galina
Nikolaevna Kraevaa. Koulu si-
jaitsee Raudun keskustassa torin
varrella sijaitsevan kaksikerroksisen
liiketalon toisessa kerroksessa. Ve-
näjällä kouluihin ovat tervetulleita
käymään vain oppilaat ja heidän
vanhempansa. Ei ole hyväksyttä-
vää koettaa poiketa sinne omin päin.

Mutkikas
tarina
hautakivestä

yhtään kaipaa tänne - paitsi meidän
puhdasta ilmaa ja hiljaisuutta. Ne
ovat aivan luksusta.”

Hanoi on suurkaupunki, siellä on
9 miljoonaa asukasta ja niin paljon
kulkuneuvoja, että ilman tila on
katastrofaalinen. Se on aika ajoin
yhtä saastunut kuin Peking. Ihmi-
set tarkistavat ensin ilmanlaadun
voivatko lähtee lenkille.

”Teen työtäni siellä missä olen,
teen työtä sekä Hanoissa että tääl-
lä Suomessa. Minulla on siellä pai-
kallinen galleristi ja jenkkigalleristi.
En tapaa juurikaan suomalaisia,
paitsi Suomi-koulun tilaisuuksissa.
Kaverini ovat kulttuuripiireistä. Suo-
malaiset eivät tunnu olevan juuri-
kaan kiinnostuneita kulttuurista, kun
he sinne tulevat. Onkohan raha heil-
le tärkein syy tuloon. 1990-luvulla
Hanoissa oli suomalainen vesi-
projekti. Vanhemmat hanoilaiset tie-
tävät Suomen ja ottivat hyvin läm-
pimästi vastaan. Olivat niin kiitolli-
sia, kun saivat vesijohdon, eikä nais-
ten ja lastentarvinnut kantaa enää
vettä kilometrien päästä. Silloin siel-
lä oli paljon suomalaisia.”

Ensi keväänä Maritta palaa taas
Laitilaan. Tiedossa on näyttely Uu-
dessakaupungissa ja uusia töitä pi-
tää maalata myös Poriin pysty-
tettävään näyttelyyn.

Ilmi Pesonen

Sontiaisten maailmaa.
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Erikoisluvalla pääsimme tapaamaan
Galinaa.

Muistitietojensa varmistamiseksi
Galina soitti hautakivan löytäjälle
Olga Vasilievna Smirnovalle.
Tämä kertoi löytäneensä Peltosen
kiven Raudusta, Tikatsun hautaus-
maalta vuonna 2005. Olga ei tiedä,
miten kivi oli sinne joutunut. Tarvit-
tiin kahdeksan ihmistä nostamaan
kivi autoon sekä edelleen koulura-
kennukseen suojaan. Hän kirjoitti
löydöstään tuttavalleen Alvar Lo-
poselle, joka toimitti jutun kuvan
kanssa Rautulaisten lehteen. Leh-
dessä olleeseen kyselyyn Manu
Peltosesta ei tullut vastauksia. Kivi
lojui aikansa rakennuksen pannu-
huoneen lattialla.

Vuonna 2011 rakennus vaihtoi
omistajaa ja alkoi remontti. Pannu-
huoneen epätasainen lattia päätet-
tiin tasoittaa ja siinä hötäkässä
Manun hautakivi muurattiin lattiaan.
Ovi on lukossa, mutta portaikossa
rappujen alla on pieni aukko, josta
pannuhuoneeseen voi kurkistaa, to-
sin kiveä ei pääse näkemään. Se on
peittynyt laastin alle.

Kuka oli Manu Peltonen?
Metsäpirtin kirjojen mukaan
mäkitupalainen Emanuel eli Mau-
no Nuutinp. Peltonen (s. 27.5.1870
k. 19.9.1933) Martinkorhola 1, vi-
hittiin 26.9.1897 Eliisa Antintr
Tuokon (s. 9.6.1875) kanssa. Omia
lapsia ei ollut, mutta pariskunta otti
kasvatikseen vaimon sisaren Ma-
ria Antintr Tuokon ja Aapro
Antinp. Lylanderin tyttären Eli-
san, joka vuonna 1918 oli jäänyt
täysorvoksi. Manun vanhemmat oli-
vat talollinen Nuutti Juhonp. Pel-
tonen ja Aune Kustaantr Hämä-
läinen, hänellä oli kolme sisarusta.

Raudussako museo?
On huhuttu, että Raudun keskustas-
sa on museo. Tämäkin asia selvisi,
kun Galina vei meidät keskustele-
maan huoneeseen, joka oli lattiasta
kattoon täynnä monenlaisia käsin

tehtyjä tavaroita. Oli pitsejä, kodin
tekstiilejä ja oppilaiden tekemät ko-
piot Raudun kansallispuvusta ja
feresistä. Huone kuuluu koulun toi-
mintaan eikä se ole yleisölle avoin-
na. Galina pitää huolta huoneen
kokoelmista. Hän opettaa myös 10-
15-vuotiaille museotietoa Kulttuuri-
talossa ja harrastaa muutoinkin kan-
sanperinnettä, soittaa balalaikkaa
sekä tanssii ja laulaa paikallisessa
kansantanssiryhmässä, joka on vie-
raillut Mikkelissä, Norjassa, Bel-
giassa ja Amerikassa asti.

Galinan setä, täti ja äiti tulivat
Rautuun sodan jälkeen ja saivat
Leinikylästä käyttöönsä vanhan
suomalaistalon. Äiti kuoli äskettäin
ja talo siirtyi Galinalle, joka on nyt
ruvennut sitä kunnostamaan. Hän
aikoo tehdä siihen ensi keväänä
yksityisen museon. Muutama
laatikollinen vanhoja tavaroita
odottaajo esillepanoa. Rahallista
tukea Galina ei halua, mutta jos vie-
lä on vanhoja Raudusta tuotuja ta-
varoita, joista raaskii luopua, hän
olisi hyvin, hyvin kiitollinen lahjoituk-
sista. Hanke on mielenkiintoinen.
Galina tuntuu olevan oikea tarmon-
pesä. Toivottavasti voimme häntä
auttaa, että museosta tulee moni-
puolisen.

Ilmi Pesonen

Galina suunnittelee yksityistä museota Rautuun.

Kotiseutu-
neuvos
kiittää

Nöyrät kiitokseni
huomionosoituksista
Tasavallan Presidentin

minulle myöntämän
kunnianimityksen ja
-arvon johdosta!

Kiitos Karjala-projektien
kumppaneille, hankkeen

suosittelijoille ja puoltajille yli
pitäjä- ja valtiorajojen,

sekä toteuttajille.

Yritän toimia
luottamustanne kunnioittaen!

Soini Hartikainen
kotiseutuneuvos.
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Mentujen sukuseura ry

Sukuseura on toiminut 12 vuotta, toimittanut kaksi sukukirjaa, joita voitilata
Pentti Mentulta puh. 050-587 4001, pmentu1@luukku.com

mailto:pmentu1@luukku.com , hintaan 50 euroa/kpl + postimaksu.
Seuralla on myös omalla vaakunalla varustettuja muita tuotteita.

(Maksaviksi) jäseniksi voivat liittyä kaikki, jotka tuntevat kuuluvansa Mentujen sukuun.

Lisätietoja saat kotisivuiltamme www.Mentut.sukuseura.fi
http://www.Mentut.sukuseura.fi . Tietoja antaa ja yhteystietoja

vastaanottaa myös Marja-Liisa Lumaja, puh. 050-5907116,
marjal.lumaja@dnainternet.net<mailto:marjal.lumaja@dnainternet.net

Mentujen sukuseura piti suku-
kokousta Paimion metsästysmajalla
15.9.2018. Tilaisuuden kokoon-
kutsujana ja isäntänä oli Matti Ta-
pio Vesalainen.

Jo aamusta alkaen, karjalaiseen
tapaan, kuului tietysti iloinen
puheensorina. Paikan päälle oli tul-
lut ilahduttavan paljon jäseniä, myös
nuoria. Sukukokouksessa saimme
kuulla kotiseutuneuvos Markku
Paksun historiikin Mentujen suvus-
ta sekä terveiset hänen viimeisim-
mältä Raudun matkaltaan. Matti
Vesalainen tutustutti meidät myös
Paimion seutukuntaan.

Päivä kului erittäin nopeasti ja
Mentujen sukukirjoihin tuli monen
monta uutta merkintää, yhteys-
tietojakin vaihdettiin. Päiväni 100-
vuotiaassa Suomessa kirjoituskilpai-
lun voitti ansiokkaasti Leena Häk-
kinen. Oli ilo huomata, että
Mentujen sukuseura ry on aktiivi-
nen ja virkeä. Karjalaisuus elää
sukupolvelta toiselle, historiaa ei
unohdeta.

Mikäli tunnet kuuluvasi Mentujen
sukuun, tulethan seuraavaan suku-
kokoukseen mukaan, jota jo innolla
odotellaan!

Leena Koskinen
Mervi Monto

Mentujen sukua koolla

Monnot ja Mennot.

Pöytäseurue Vesanen..
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Vesalaisen talo Mäkrällä.

Kyseessä on Matti Mainio Vesa-
lainen. Kirjoittaja on Matin ja
Elinan toiseksi nuorin poika Matti
Tapio. Matti Mainio Vesalainen ja
Elina Ihalainen vihittiin Raudussa
4.10.1942. Meitä lapsia on siu-
naantunut kuusi poikaa ja kaksi ty-
tärtä kymmenen vuoden sisällä, lä-
hes yksi vuodessa. On isälläni mel-
koinen vauhti ollut, kai sodasta
palanneille muillekin miehille on näin
käynyt.

Nykyään puhutaankin suurista
ikäluokista, jotka ovat eläköity-
mässä ja ovat ”päänsärkynä” päät-
täjille. Isäni on kirjoittanut melkoi-

Vähän Matti Mainiosta
sesti omasta elämästään pikkupo-
jasta asti aina sotien loppumiseen
saakka. Hänellä on ollut ilmiömäi-
nen muisti ja erinomainen kyky pan-
na asiat paperille. Niinpä näissä lu-
kuisissa muistelmissa monen rau-
tulaisen ja etenkin oman ja Men-
tujen suvun (Matti Mainion äiti
Maria oli omaa sukua Mentu) te-
kemiset ja kokemukset ovat saa-
neet kunnian jäädä tuleville suku-
polville luettaviksi. Niinpä minun
tarkoituksenani on pistää vähän
paperille Matti Mainion elämästä
Perttelissä, Uudentalon isäntänä.
Kirjoittelen ilman vuosilukuja erilai-
sista tapahtumista, mitä muistan
lapsuudestani aina isäni kuolemaan
asti.

Uuteentaloon Matti Mainio tuli
Köyliöstä, jonne perhe asutettiin
sodan loputtua. Isäni ei ollut siellä
oloonsa tyytyväinen. Tila oli pieni,
joten hän tähtäsi vähän suurempaan
paikkaan. Olihan Raudun Mäkrällä
ollut tila, jota Vesalaiset hoitivat, sii-
hen aikaan suurtila. Matti oli saa-
nut tiedon, että Perttelissä olisi tila

huutokaupattavana. Tällä tavalla
huutokaupassa Uusitalo tuli isän
omistukseen 1940-luvun lopulla.
Olen kuullut naapurin isännältä,
Jouko Väkiparralta, lähtöisin
Räisälästä, että kylillä isännät pu-
huivat: ”Meni karjalaisukko vipuun,
maksoi itsensä kipeäksi, maksoi
Uudestatalosta lähes miljoona mark-
kaa”. Ei kulunut paljoakaan aikaa,
kun vastaavista maapaikoista kilpail-
tiin ja hinnat nousivat huimasti.
Kauppamiehenä isälläni oli vaan
kyky tehdä hyviä kauppoja.

Kerrottakoon, että Uusitalo tuli
myyntiin, koska talon isäntä oli lo-
pettanut päivänsä hukuttautumalla
kaivoon. Leskeksi jäänyt emäntä
tyttärineen päätti luopua Uudesta-
talosta ja laittaa sen myyntiin.

Tähän väliin haluan kertoa yhdes-
tä aikaisemmasta talonostoreis-
susta, jonka veljeni Olli on kerto-
nut. ”Matti oli talonostomatkalla
joissain Pohjanmaalla. Isäntä he-
vospelillä pysähtyi isäni luo ja pyysi
hänet kärrykyytiin. Hetken ajel-
tuaan hevosmies kyseli, mihin
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kyytiläinen oli menossa. Olen siir-
tolaismies ja kuulin, että täälläpäin
olisi kohtalaisen kokoinen maatila
myynnissä. Tässä tiedot tilasta, tie-
dätkös sinä missä tila on. Kyytimies
pysäytti hevosensa ja sanoi isälleni:
Hyppää pois, hyppää pois, ei karja-
laisukolle täälläpäin mitään myydä”.
En tiedä, löysikö isä koskaan tälle
tilalle.

Palaan nyt lapsuuteeni aikaan
Uudessatalossa. Alan kertoa elä-
mästä siellä, mitä olen kokenut. Tie-
tenkin otan esille tärkeimpiä, erikoi-
sempia asioita isäni kannalta unoh-
tamatta, miten tärkeää osaa äitini
Elina joutui vetämään, jotta Vesa-
laisen suurperhe menisi eteenpäin
kohtuullisen hyvin.

1950-luvun lopulla alkoi hevosaika-
kausi meilläkin koneellistua. Muis-
tan ensimmäisen kerran, kun ruista
puitiin meillä naapurin harmaalla
Sampo-leikkuupuimurilla. Se oli
säkkipuimuri, niin kuin siihen aikaan
ensimmäiset puimurit olivat. Miten
pieni se oli, olisiko leikkuuleveys ollut
jotain 1,2 metriä, ja ovelasti olivat
pienet takapyörät. Tästä se kone-
kausi alkoi.

Traktoreita oli jo monessa talos-
sa. Meillä työt hoidettiin kahdella
hevosella. Isä oli kuitenkin kehitys-
tä seuraava ihminen ja päätti hank-
kia traktorin meille. Ford-Dexta ja
Massay-Ferguson olivat päivän
”merkkejä” traktorimarkkinoilla.
Niillä oli kuitenkin pitkät toimitus-
ajat, joka johti siiten, että isä joutui
hankkimaan Zetorin. Tätä Tsekin
ihmettä sai nopealla toimitusaika-
taululla ja se oli myös halvempi.
Kuusjoella toimiva huoltoliike Pölö-
nen välitti tämän kaupan ja sovit-
tiin, että menopeli toimitetaan Kuus-
joelle. Tämä sen takia, koska isä oli
Kuusjoen Osuusmeijerin hallituk-
sessa. Meijerin isännöitsijästä, Toi-
vo Harmaasta, tulikin hänen lähi-
ystävänsä. Tarkoitus oli, että kun
Zetor on luovutuskunnossa, niin
Matti Mainio noutaa sen samalla,

kun on hallituksen kokous meijerillä.
Huoltoliike Pölönen lupasi antaa
isälle ajo- ja käyttökoulutusta. Oli-
han se 50-vuotiaalle ukolle tärkeä
toimenpide, hänhän ei ollut ajanut
muuta kuin polkupyörää ja hevos-
ta.

Niin koitti päivä, jolloin Uuteen-
taloon tulisi ihka oma traktori. Me
mukulat kuultiin tästä asiasta vasta
saman päivän iltapuolella. Siitä se
kova odotus sitten alkoi. Meiltä oli
yli kilometrin näkyvyys naapuriin,
Kaunelaan, josta tie Uuteentaloon
silloin tuli. Pälyilimme, tiirailimme ja
kuuntelimme korva tarkkana, kos-
ka isän traktori näkyisi tulevan meil-
le päin. Aika oli pitkää, senhän nyt
jokainen tietää kohdaltaan, jos näin
ainutlaatuista on tapahtumassa. Il-
tapäivä alkoi olla jo pitkällä ja aloim-
me tulla levottomiksi, koska tiesim-
me meijerin kokouksen loppuneen
jo ajat sitten. Ei vaan ala kuulua, ja
me pojankoltiaiset koetimme kek-
siä jotain tekemistä. Mieleen tuli jo,
että lähtisimme isää vastaan. Yht-
äkkiä kuulimme äkäisen miehen
kiroilua ja puhinaa aivan eri suun-
nasta. Matti tuli jalkamiehenä ko-
tiin. Hän oli oikaissut metsän kaut-
ta, mikä lyhensi matkaa kummasti.
Rupesimme tivaamaan, että missä
traktori on, eikö sitä oltu luovutettu
hänelle. Samassa alkoi sen taivaal-
linen kiukunpurku ja selittely tähän
tapaan: ”Siel se on Kauhalan luon
päistikkaa viemäris, kun mie tulin
siihen kurviin, huusin prryrr…
prryrr, mut sinne män. Mie en
sormellakkaa koske tuollaisii veh-
keihin. Mänkää Aimo ja Aulis
katsomaa, mite se saahaa pois sielt”.

Zetor tuli vihdoin kotiin ja palveli
talon töissä monet vuodet, kunnes

se aikanaan vaihdettiin uuteen
Super-Majoriin.

Uskokaa tai älkää, isä-Matti ei
koskaan eläessään ajanut traktoria
eikä autoa. Talon peltotyöt tehtiin
pääsääntöisesti traktorilla, mutta isä
teki monia töitä Polle-hevosella
useita vuosia. Kyllä riitti traktori-
kuskeja sitä mukaa, kun me pojat
vanhenimme ja opimme sillä aja-
maan.

Uudessatalossa olivat ulkoraken-
nukset erittäin huonokuntoisia, jo-
ten Matti olikin suunnitellut ryhtyä
rakentamaan uusia. Omasta met-
sästä kaadettiin rakennuspuita, jot-
ka sahattiin Saarelan kenttäsirk-
kelissä. Uuden navettarakennuksen
teosta olin kuullut puhuttavan. Ih-
mettelin, miten pieni siitä oli tulos-
sa, kunnes selvisi, että se olikin
kanala, joka tehtiin ensin. Kerron
myöhemmin lisää Matin kanan-
kasvatuksesta.

Vihdoin alkoi navettarakennuksen
teko. Jo perustusten raivauksesta
päättelin, että kyseessä onkin ko-
mea pihatto. Suureen rakennukseen
tuli neljäntoista lehmän parsipaikat,
lukuisia karsinoita pikkuvasikoille,
sioille oma osasto, karjakeittiö sekä
lisäksi traktoritali, autotalli, rehu-
varasto ja tietenkin Polle-ruunalle
oma talli kavereina Elinan lampaat.
Rakennus on vielä käytössä, tosin
saneerattuna lihakarjan kasvatusta
varten. Aikakauteensa nähden na-
vetta oli sen ajan vaatimukset täyt-
tävä. Mutta se ihmetytti, miksi lyp-
sykonetta ei hankittu niin suurelle
lehmämäärälle, olivathan lypsyko-
neet jo aika yleisessä käytössä.

Tästä onkin helppo siirtyä kerto-
maan pieni tarina äitini roolista, josta
voisi kirjoittaa vaikka kirjan. Paras
ajankohta kertoa Elinan vaimona
olosta Matin kumppanina minulle on
viisikymmenluvun lopusta koko kuu-
sikymmenluku, ja vähän siitä eteen-
päinkin. Me lapset jouduimme seu-
raamaan elämää Uudessatalossa

”Siel se on Kauhalan luon
päistikkaa viemäris,

kun mie tulin siihen kurviin,
huusin prryrr… prryrr,

mut sinne män”
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varsin läheltä jokapäiväisiä askareita
ja tapahtumia, jotka helposti jäivät
nuoren ihmisen mieleen. Minulle on
jäänyt sellainen kuva, että elämä ei
ollut ruusuilla tanssimista.

Sodan jälkeen oli vielä puutetta
monista tarvikkeista. Varmaan
Mattikin oli joutunut tekemään pal-
jon velkaa ostettuaan tilan, hankittu-
aan koneita ja rakennutettuaan
tuotantorakennuksia. Isän haavoi-
tuttua pahasti sodassa on kerrottu,
että hänen päähänsä jäi useita kra-
naatinsirpaleita, jotka vaivasivat
häntä koko loppuiän. Ne aiheutti-
vat sen, että jos oli vähänkin vas-
toinkäymisiä, hän hermostui ja
suuttui silmittömästi. Muistan näitä
kohtauksia, joissa perheriidat olivat
yleisiä.

Elina joutui tekemään paljon per-
heenäitinä. Vuodesta toiseen, kun
lapset oli tehty, alkoi perheen kas-
vatus. Kymmenhenkisen sakin
ruokkiminen, vaatteiden hankkimi-
nen, suuren lehmälauman lypsä-
minen, puidenkanto, lämmitys, ve-
denkanto sisään ja ulos.

Meillä oltiin aika pitkälle omava-
raisia. Kotona Elina paistoi joka lau-
antai suuressa leivinuunissa viikon
ruislimput, suuren määrän peruna-
ja karjalanpiirakoita sekä hyvät
laatikkoruoat. Meillä oli tapana lau-
antaina iltaisin saunan jälkeen ko-
koontua pirttipöydän ääreen mäs-
säilemään perunakakkaroilla ja tie-
tenkin joimme sajua päälle. Voi, kun
saisi vielä nautiskella sellaisista il-
loista.

Omavaraisuudesta tuli vielä mie-
leen, miten suunnattoman työn äiti
teki, kun keritsi lampaat ja lähetti
villat Pohjanmaalle kehräämöön.
Sitten alkoi hirmuinen urakka, tai
voiko sitä siksi sanoa. Kun ei ollut
muuta puuhaa, niin kutimet esiin.
Alkoi taas tulla sukkaa, lapasta, vil-
lapaitaa, kaulaliinaa ja myssyä. Ja
niitähän tarvittiin paljon näin suurelle
perheelle.

Äidistä on jäänyt sellainen kuva,
että hän oli iloinen ja elämänmyön-

teinen ihminen ja näin jaksoi tämän
valtavan työmäärän ja kasvattaa
katraansa kunniallisesti hyviksi Suo-
men kansalaisiksi.

Tuli mieleen taas yksi perhee-
seemme liittyvä kertomus. Kylä-
koulumme keittäjänä oli Helmi Kle-
mola, en muista oliko hän leski vai
eronnut nainen. Helmillä oli tapana
käydä meillä viettämässä viikonlop-
puja ja samalla hän autteli äitiä koti-
askareissa.

Hän kertoi minulle myöhemmällä
iällä erilaisia asioita, kun poikkesin
muissa asioissa hänen luonaan, rä-
symattotilausta tekemässä, kun van-
hoja muisteltiin. Helmi alkoi kehua,
miten minä ja muutkin Vesalaisen
lapset ovat pärjänneet. Ei ole ihme-
kään, kun saitte niin hyvän kasva-
tuksen, kouluun tulitte ajoissa hyvin
pukeutuneina, vaikka oli usean ki-
lometrin patikkamatka. Siellä Uu-
dessatalossa näin, miten se oli mah-
dollista. Isän ja äidin ollessa aamu-
navetalla piti koululaisten valmistella
kouluunlähtö itse. Ei se olisi onnis-
tunut ilman hyvää kuria ja järjestys-
tä. Tuvan nurkassa oli suuri levi-
tettävä sänky, siinä nukkuivat pojat
jalat vastakkain vällyn alla. Jokai-
sella oli päätypuolella jakkara, jolla
reppu, vaatteet, sukat, lapaset ja
lakki. Siitä ne sitten löytyivät aamul-
la nopeasti kunkin matkaan. Paljon
on tämän päivän äideillä oppimista.
Ei tahdota saada yhtä, kahtakaan
lasta kouluun ilman koulukyytiä.

Palaan takaisin itse Matti Mainiota
muistelemaan. Talossa elettiin ja
tehtiin päivittäiset askareet, kuten
muissakin taloissa.

Vanhimmat veljeni Aimo ja Aulis
kävivät metsätöissä. Jouko ja
Marja asuivat Salossa, koska kävi-
vät siellä lukiota. Minä menin oppi-
kouluun Kuusjoelle. Olli ja Eeva
kävivät vielä kansakoulua.

Minulle oli pyhitetty läksyjen te-
koa varten huone, jossa isä ja äiti
nukkuivat. Ikkunan alla oli roteva

kirjoituspöytä, millä minäkin tein läk-
syt. Tämä on myös se pöytä, jolta
kaikki Matin muistelmat ovat läh-
teneet, jotka hän Uudessatalossa
kirjoitti. Usein, kun tulin koulusta
kotiin, näin isäni istuskelemassa te-
kemässä jotain pöydän ääressä.
Päästyäni sisälle Matti tuli jo tuvas-
sa vastaan, otti takin naulakosta ja
lakin päähän mennen ulos. Kerran
sitten Elinalla oli vähän huonompi
päivä ja Matin mentyä ulos äiti tius-
kaisi minulle: ”Tuossa se kirjoittelee
jotain jonninjoutavia ja välillä ramp-
paa tätä tuvan ja kanalan väliä tuon
tuostakin. Tekisi vaikka jotain na-
vetassa tai kantaisi hellapuita tai
vettä tupaan. Ne jäävät minun teh-
täviksi”.

Niin, sitten Matin kanatouhusta
vähän juttua. Ei meillä niitä kanoja
valtavasti ollut, sadan ja kahdensa-
dan välillä, mutta tuntui jo siltä, että
enemmän hän siellä kanalassa sai
aikansa kulumaan kuin navetassa.
Taisi munittaa jokaisen tipusen erik-
seen. Näin usein, miten muutama
muna lakissa Matti tuli sisälle ja
asetti munat kennoihin. Tällaista
askartelua se kananpito hänelle oli.

Munista tuli tärkeitä markkoja
Elinan huushollinpitoa varten. Ajat
olivat sellaiset, että elettiin niukkuu-
dessa ja maitotili on tarkasti Matin
näppien alla, vaikka muistini mu-
kaan Elina lehmistä useamman
lypsi.

Näin kerran sellaisen valokuvan,
jossa Vesalaisen perhe on kuvattu-
na Mäkrällä päärakennuksen edes-
sä. Huomasin, että Matti Mainiolla
on kuvassa kananpoika sylissä. Isä
on siinä noin kymmenvuotias. Lap-
suudesta se kanankasvatus oli jo
alkanut ja jatkui niin kauan kun isän-
tä Uudessatalossa oli.

Jatkuu...

Matti Tapio Vesalainen

”Tuossa se kirjoittelee
jotain jonninjoutavia”
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Kansalllisromantiikan aikaan 1900-
luvun vaihteessa Tuusulanjärven
tuntumaan rakensi kotinsa joukko
taiteilijoita ja kirjailijoita, jotka nyt
ovat kuuluisia. Järvi ja metsä vas-
tasivat ajan ihanteita ja kun läheltä
rautatie kulki Helsinkiin, oli seudun
valinta luontevaa. Tämä taiteilija-
yhteisö piti yhtä, tuki toisiaan ja veti
mukanaan muitakin kansalaisia asu-
maan Tuusulaan. Monet ateljee-
kodeista ovat nyt museoina tai muu-
ten avoinna yleisölle. Rautaseura
valitsi näistä pääkohteiksi Lotta-
museon ja Erkkolan ja retkelle läh-
dettiin15. syyskuuta aamulla.
Retkeläisiä oli mukana 24 henkeä.
Sää oli leuto ja pilvipoutainen.

Lotta Svärd -yhdistys perustettiin
syyskuussa 1920. Se oli naisten
vapaaehtoinen maanpuolustuksen
tukijärjestö, joka ajoi myös vähä-
osaisten asiaa ja naisasialiikettä.
Nimensä järjestö otti J.L. Rune-
bergin runosta Lotta Svärd. Suo-
men sotaan lähti sotamies Svärd ja
hänen tomera vaimonsa Lotta, joka
perusti kanttiinin, muonitti ja huolsi
sotilaita.

Vuonna 1936 yhdistys  hankki
Tuusulasta toimintaansa kaksiker-
roksisen talon. Vuonna 1947 talo
paloi, mutta rakennettiin ja korjat-
tiin entiseen kuosiin ja tässä raken-
nuksessa on nyt Lottamuseo. Mu-
seossa on viihtyisät aulatilat ja tie-
tenkin kahvila Lottakanttiini. Esillä
on Lottatoimintaan liittyvää esineis-
töä, asuja ja kirjallisuutta. Erikoisuu-
tena on kookas Lottakavalkadi, jos-
ta näytöllä saattaa löytää esimer-
kiksi pikkulottana tai lottana toimi-
neen omaisensa.

Museon opas esitteli ja dokument-
tielokuvan jaksoilla valaisi lotta-
toimintaa ja etenkin sotien 1939-
1944 aikaa, jolloin järjestön merki-
tys huimasti kasvoi. On arvioitu, että
lotat työllään vapauttivat 24000 so-

Rautuseuran syysretki tehtiin Tuusulaan
tilasta rintamalle. Juuri sotavuon-
na1944 lottia oli enimmillään
200 000-230 000 henkeä. Lotat toi-
mivat ilmavalvonnassa, viestinnäs-
sä, muonituksessa, lääkinnässä ja
autttoivat ihmisiä ja eläimiä evakko-
taipaleen ongelmissa. Lotta Svärdin
tapaan he perustivat rintamille 316
kanttiinia, Raskaan työn lotat teki-
vät hoitaessaan kaatuneita kotiseu-
dun multiin.

Neuvostoliiton vaatimuksesta
Lotta Svärd -järjestö lakkautettiin
marraskuussa 1944. Nykyisin Lot-
ta Svärd -säätiö vastaa museon toi-
minnasta ja järjestää talossa har-
rastustoimintaa, kuntoutusta ja
virkistyslomia etenkin entisille
pikkulotille ja lotille.

Museon lähellä Tuusulanjärven
rannassa sijaitsee Ruotsalainen talo.
Sota-aikana ruotsalainen sisar-
järjestö lähetti elementtitalon, jon-
ka suomalaiset kirvesmiehet
pystyttivät. Talo on hyvässä kun-
nossa ja sisustus alkuperäisessä
asussaan. Ruotsalaisen kodikkaan-
tyylikkäät tuolit, pöydät ja sohva-
ryhmä ovat palvelleet jo 70 vuotta
virkistyslomille tulevia lottia. Talos-
sa on 1- ja 2-hengen huoneita, ym-
päristö idyllinen ja paikalla ollut hen-
kilökunta ystävällistä. Kaimani Han-
nu T. katseli omenia pursuavaa puu-
ta ja harmitteli, ettei satoa korjattu
talteen.

Pienen kävelymatkan päässä
Lottamuseosta on Erkkola. Se val-
mistui vuonna 1902 kirjailija ja ru-
noilija J.H. Erkon kodiksi. Talon
suunnitteli ja rakentamisessa avus-
ti Pekka Halonen, jonka ateljee-
kotia rakennettiin samaan aikaan
Halosenniemeen samalla työ-
porukalla. Erkkola on kansallisro-
manttinen, kaksikerroksinen hirsi-
talo, jonka avarassa karjalais-
tyylisessä pirtissä tulijan silmään
pistää muhkea, vihreäksi lasitetuista

tiilistä muurattu takka. Erkkola on
avoinna lähes ympäri vuoden ja esil-
lä on vaihtuvia taidenäyttelyitä.

Talon opas kertoi, että J.H. Erkko
tuli Tuusulaannaisen perässä, oli
kihloissa kahdeksan kertaa, mutta
ei koskaan mennyt naimisiin. Hän
valmistui kansakoulunopettajaksi
Jyväskylän seminaarista, toimi opet-
tajana pisimpään Viipurissa vuosi-
na 1874-92, loppuvuodet vain muo-
dollisesti. Viipurissa hän toimitti
myös Ilmarinen-lehteä. Erkon vä-
rikästä elämää kuvaa, että hän toi-
mi myös viinan vähittäismyynnin ja
viinanpolttimoiden tarkastajana
Tampereella, teki useita matkoja
Eurooppaan ja kävi Palestiinassa ja
Egyptissä. J.H. Erkko oli suomalai-
suuden kannattaja, tuki tarmokkaasti
kansanvalistusta, nuorisoseurojen,
työväenyhdistysten ja raittiusseuro-
jen perustamista ja toimintaa.

Erkko oli aikansa merkittävä kir-
jailija, runoilija ja aforisti. Hänen
julkaisujensa lista on pitkä, mutta
hänen tuotantonsa on jäänyt meillä
aika lailla unohduksiin. Tunnettuja
ovat laulujen sanat, kuten Hämäläis-
ten laulu, Jouluaatto – no onkos tul-
lut kesä… ja Olet maamme arma-
hin Suomenmaa.

J.H:n nuorempi veli oli Päiväleh-
den toimittaja Aatos Erkko. Op-
paan mukaan veljesten välit olivat
läheiset, mutta ristiriitaiset. J.H.
Erkko on Aatos Erkon isosetä. J.H.
Erkko ehti asua Erkkolassa vain
vajaat viisi vuotta, hän kuoli mar-
raskuussa 1906. Tuusulan kunta osti
taiteilijakodin vuonna 2007 Jane ja
Aatos Erkon säätiön tuella. Syksyn
taidenäyttelyssä on esillä Martta
Wendelin ja hänen naistaitei-
lijaystäväviensä töitä.

Martta Wendelin tuli Tuusulan
taiteilijayhteisöön vuonna 1937 ja
”eli pitkän ja työteliään elämänsä
sen arvostettuna jäsenenä”. Suo-
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malaisille tuttuja ja läheisiä ovat
Wendelinin kuvittamat Kotiliedet,
postikortit ja kirjankannet, joissa hän
kuvaa kodin ja maaseudun elämää
taitavasti, kauniisti ja ihannoidenkin;
luonto on herkkää ja ihmiset nuoria
ja seesteisiä. Kuvissa on menneen
ajan viehätystä. Kuvitustöiden var-
joon jää helposti Wendelinin ura tai-
demaalarina. Hän oli Gallen-Kal-
lelan ja Järnefeltin oppilas ja ny-
kyään hyvin arvostettu taidemaala-
ri, etenkin suosittu ja etevä muoto-
kuvien tekijä. Erkkolassa on esillä
taitavasti tehtyjen, eloisien ja
ilahduttavien kuvien sarja.

Sovitun aterian alkuun oli vielä ai-
kaa, jonka vietimme kävelyllä
Halosenniemeen. Kansallisr-
omanttiseen tyyliin kuuluu erämaa-
maisema ja tässä Pekka Halonen
on onnistunut. Hirsilinnamainen
ateljeekoti on kuin itsestään maise-
maan noussut, joitakin järeitä
lohkareita on siirretty sivuun, mut-
ta niemi on muuten luonnontilassa,
nyt meidän turistien vähän
kuluttama. Seurue vertaili Bombaan
ja Halosennientä, arvosanoja ei an-
nettu. Nopean sadekuuron vauhdit-
tamana nousimme bussiin.

Onnistuneeseen retkeen kuuluvat
maukkaat eväät ja tässä Krapinhovi
näytti hyvät puolensa. Retkeläisille
oli varattu paikat pöytien ääreen
jakun keittiömestari oli kertonut
ruokalajeista, sai jokainen hakea
noutopöydistä mieleistään syötävää.

Lautaselleni osunut ruoka oli her-
kullista, mutta musta porkkana jäi
arvoitukseksi. Vihannesruokavalion
suosijoiden mielipidettä ateriasta en
huomannut kysyä.

Tyytyväisen näköisinä kävelimme
autolle ja kohta olimmekin Helsin-
gin Mikonkadulla. Mielestäni retki
oli onnistunut ja kohteet mielenkiin-
toisia. Kiitos järjestäjille, etenkin
Kaarina Raatikaiselle!

Hannu Salo

Karjalan ortodoksiperinteen
vuotuiset pitkät paastot
1.1. Joulupaasto 15.11 - 24.12. eli
rastavan pyhä
1.2. Suuri paasto eli suuri pyhä seitse-
män viikkoa ennen pääsiäistä,
laskiaisesta pääsiäiseen. Sitä edeltää
kolme valmistusviikkoa ja suuren per-
jantain eli pitkän perjantain paasto-
päiviin.
1.3. Apostolien paasto alkaa viikko
helluntain jälkeen ja päättyy 29.6.
1.4. Neitsyt Marian paasto 2.- 15.8.

Ortodoksien suuri paasto laskiaissun-
nuntaina eikä laskiaistiistaina, jota lu-
terilaiset viettivät laskiaisena. Sitä
edelsivät valmistusviikot, joiden avul-
la voitiin paastoon siirtyä asteittain.
Ensin jätettiin pois liharuuat, viikon ku-
luttua myös maito- ja munaruuat. Viik-
koa ennen laskiaista vietettiin liha-
pyhälaskua ja laskiaissunnuntaina
maitopyhälaskua. Laskiaissunnuntai
oli myös sovintosunnuntai, sillä silloin
kuului usein asiaan proskenjalla käyn-
ti. Se tarkoitti anteeksipyyntökäyntiä
esimerkiksi naapurin luona. Henkinen
puhdistautuminen ja ruokasäännöt
kulkivat rinta rinnan. Karjalassa
ortodokseilla erotettiin toisistaan paas-
to ja arkehinen toisistaan. Paasto oli
hengellinen ja henkinen asia.

Paaston valmistautuminen
Paasto oli myös pyhää aikaa ja merkit-
si ruokataloudessa pidättäytymistä tie-
tyistä ruoka-aineista. Näitä ovat: eläin-
rasvat, liha, maitotuotteet ja munat.
Vuosittaiset paasto-ajat merkitsivät
ajoittaista palautumista ruokavalioon,
johon kuuluivat vain vilja, peruna, ja
muut kasvikset, kasvirasva öljyn muo-
dossa, kala, sienet, marjat ja hedelmät.
Kasvisöljyä kutsuttiin siemenvoiksi.
Sitä saatiin pellavansiemenistä puris-
tamalla auringonkukkaöljyä, jonka
kansankielinen nimi oli ”paslamaasla”.

Kirkkovuoden tärkeitä pyhiä edelsi
paasto. Paasto on kristikunnan yhtei-
nen tapa valmistua johonkin tärkeään
tapahtumaan eli kirkkovuoden tärkeisin
pyhiin. Karjalan ortodoksien kansan-

Pyhä paasto Karjalassa –
myös ennen joulua

omaisessa perinteessä on noudatettu
kaikkia paastoja. Pitkäperjantai oli an-
karin paastopäivä, silloin kaikkien piti
paastota. Ruokakiellot auttoivat sekä
ruumista että sielua keskittymään paas-
ton sanomaan.

Paastoruokia Karjalassa
Paaston ruoka valio perustui paljolti
viljaan, josta leivottu leipä oli tärkein.
Hapanta pehmeää ruisleipää leivottiin
viikoittain, mutta vaihtelua toivat
hapantaikinajuureen leivottu ohra- ja
kauraleipä. Vehnäleipää ei paaston ai-
kana juuri tehty, koska kunnon pulla-
taikinaan oli tapana käyttää voita.
Vesirinkilä sopi hyvin paaston ruo-
kavalioon ja tavallinen teen seurana.

Vesirinkilän resepti:
- 1 l vettä
- neljännespala hiivaa
- 500 gr vehnäjauhoja
-  (100 - 200 gr voita)
- 3 tl suolaa
- 1,5 kg vehnäjauhoja
Keittämiseen:
- 2 l vettä
- 2 dl suolaa

Murenna hiiva haaleaan veteen ja
sekoita puolesta kilosta vehnäjauhoja
löysä taikina. Jätä löysä taikina yön yli.
Lisää aamulla suola ja alusta loput jau-
hot taikinaan. Alusta taikinaa reilut vii-
si minuuttia. Kohota taikinaa tunnin
ajan. Leivo taikinasta tanko. Jaa taiki-
na paloiksi ja ohenna palat
sormimaisiksi nauhoiksi. Yhdistä nau-
hat rinkeleiksi ja anna rinkeleiden nous-
ta. Kun sormen painauma ei nouse
taikinasta, ovat rinkelit valmiit
keitettäviksi. Nosta rinkelit reikä-
kauhalla suolalla maustettuun
kiehuvaan veteen. Keittoaika on noin
viisi sekuntia. Nosta rinkelit uunin pel-
lille sitä mukaa kuin ne ne nousevat
pintaan. Valuta liika vesi pois. Voitele
ne ennen paistamista. Paista rinkeli
sähköuunissa 300  asteessa. Leivin
uunissa vesirinkilät paistetaan heti,
kun hiilet on otettu pois. Paistoaika
noin 15-20 min. Jatkuu...

Pekka Hovilainen
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Raudun Kaskaalan kylässä synty-
neen Irja Rastaan muistelukset jat-
kuvat. Edellinen osa julkaistiin leh-
dessä 3/2018.

Oravien saunassa
Toinen naapurimme oli seuratalolta
noin puolen kilometrin päässä ase-
malle päin, Saarsillan vasemmalla
puolella, ojan varrella. Täällä asui-
vat Oravan Matti ja Helena sekä
tytöt Aune ja Aura.

Helena oli saman sorttinen kuin
meidän äiti: teräväkatseinen, nopea
liikkeissään, työtä pelkäämätön. Sil-
loin huomasin, että äidin katseesta
– ei vain meidän perheessä – voi
lukea monta asiaa. Pääasiassa työn
teossa oli, että joutuuko se työ vai
ei. Työ oli A ja O.

Aune oli Kaukoa pari vuotta van-
hempi ja Aura Ellin ikäinen. Isäntä
Matti oli hiljainen myhäilijä, mutta
ahkera töissä.

Isä oli töissä heidän uudisraken-
nuksellaan, ja äiti auttoi muissa töis-
sä. Usein me lapset pääsimme mu-
kaan työhön, heinäpellolle haravoi-
maan tai kitkemään rikkaruohoja.
Oravilla oli monta aaria juurikasveja
– sellaisiakin, joita en ollut koskaan
nähnyt. Helena kuului maatalous-
naisiin ja -kerhoon, joiden jäsenet
kokeilivat kasvattaa uusia kasveja
meidän seuduilla.

Oravilla kävimme usein saunas-
sa. Heillä oli vanha savusauna,
mutta pian tuli valmiiksi myös uusi
sauna, samoin uusi talo ja navetta.

Kauniita kesäpäiviä
Muistan kesäiset pyykkipäivät joen
rannalla. Siellähän me opimme ui-
maan. Toisin sanoen, äiti opetti
meidät uimaan,  vaikka ei itse kos-
kaan uinutkaan! Kun tämän taidon
osasimme, pääsimme Aunen muka-

na Saarsillan alle uimaan. Siellä oli
syvempää ja kova virta.

Kauko oli yleensä aika hiljainen,
mutta silloin tällöin hänkin irtaantui
ison veljen osasta, ja silloin kek-
simme kaikenlaista. Oli kaunis ke-
säinen päivä. Istuimme seuratalon
rappusilla Ellin kanssa, ja Kauko ajoi
isän pyörällä seuratalon ympäri, tu-
hatta ja sataa. Tuli minun vuoroni
opetella. Hakaneulan kanssa tyyki-
hameen helmat ylös, ettei rasvaan-
nu ketjussa, sillä ajoin rungon alta.
Taiteilin aikani, Kauko piti kiinni
pakkarista. Kun opin ajamaan, pyy-
sin Kaukoa pitämään kiinni pyöräs-
tä, että pääsisin ajamaan rungon
päältä. Lähtö onnistui, mutta ajet-
tuani muutaman kerran seuratalon
ympäri hätäännyin. Miten saan pyö-
rän pysähtymään niin, että en louk-
kaisi itseäni? Huusin Kaukolle täyt-
tä kurkkua: Ota kiinni! Vihdoin vii-
mein pääsin pyörän päältä, enkä sen
jälkeen ole miesten pyörällä ajanut
kuin pakkotilanteessa.

Kerran huomasimme, että
mehiläisiä kuhisi ison mättään ym-
pärillä. Tuumimme, että jotain eri-
koista tuossa paikassa on. Ja niin-
hän siinä olikin: mehiläispesä, huna-
jakennoineen. Olimme rohkeita lap-
sia, kaivoimme kennon irti. Sitten
äkkiä tupaan ja ovet kiinni. Oli eri-
koisen hyvää hunajaa. Mutta sen
koommin emme menneet lähelle-
kään mätästä.

Polttaa, polttaa!
Ennen talvea, viimeisenä seuratalo-
vuotena, isä teki meille oman sau-
nan, maasaunan, joen rinteeseen.
Matkaa sinne oli noin 400 metriä.
Kun ensimmäisen kerran menimme
saunaan, oli kauhea lumipyry. Isä
joutui kantamaan meidät vuoron
perään saunaan ja sieltä takaisin.

Mutta isän rankka homma ei mie-
lestäni ollut mitään verrattuna sii-
hen, mitä me lapset jouduimme ko-
kemaan saunassa!

Sauna oli sisäänlämpiävä, eikä sii-
nä ollut eteistä. Vaikka kuinka heit-
ti häkälöylyä, niin aina siellä oli vä-
hän kitkaa. Kun ensin olimme vä-
hän aikaa hikoilleet, otti äiti vastan,
pani meidät polviensa päälle ja
kylvetti. Ei auttanut vaikka kuinka
huusi, että polttaa, polttaa! ”Eikä
polta”, äiti sanoi ja pesi sitten niin,
että nahka naukui. Sitten hän pesi
vielä pään ja sanoi isälle, että val-
mis on. Niin pääsimme kotiin puoli-
pökerryksissä.

Pyhäjärvellä vierailuilla
Äijä Jaakko, isän isä, oli meillä ke-
säisin. Hän oli hyvä muurari, ja hän
muurasi Oravan uuteen taloon kaik-
ki uunit. Kun hän lähti takaisin
Pyhäjärvelle, missä hän asui Tatin
perheen luona, laittoi äiti minut aina
mukaan.

Oravan hevosella mentiin asemal-
le, siitä junaan. Pyhäjärven asemalta
kävelimme hissukseen viisi kilomet-
riä Tatille. Jo silloin Jaakko-äijän
jalassa oli kuolion alku. Sadan met-
rin välein piti istahtaa, kiven tai kan-
non päälle. Kävimme matkan var-
rella aina pienessä osuuskaupassa.
Jaakko-äijä osti topan tupakkaa, ja
kauppias antoi minulle ilmaiseksi
Hangon keksejä ja punaista limo-
naatia.

Viimeisenä kesänä ennen kouluun
menoa kävin myös Liisan ja Fabin

Irja Rastaan muistoloi, osa V:
Lapsen hengenlähtö oli lähellä

”Mutta isän rankka homma
ei mielestäni ollut mitään

verrattuna siihen,
mitä me lapset jouduimme

kokemaan saunassa! ”
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talossa Pyhäjärvellä. Liisa Rastas
oli Nuutin sisko, joka oli mennyt
naimisiin Fabian Ryynäsen kans-
sa. Fabilla oli kaksi ajokoiraa, sillä
hän metsästi. Koirilla oli kova kuri
ja minua ihan itketti, kun hän jos-
kus antoi niille remmiä. Liisa-tädin
laittamaa jänisruokaa söin heillä
ensimmäistä kertaa, ja se oli hyvää.
Lihaa oli ensin riiputettu parisen
viikkoa, sitten se keitettiin ja lopuk-
si paistettiin pannulla voissa.

Kaikesta hyvästä huolimatta mi-
nulla oli niin kova koti-ikävä, että
sain täitä päähäni. Äiti sanoi, että
ei enää koskaan tee tätä temppua.

Saunassa kuolon kielissä
Eräänä päivänä tulin koulusta ko-
tiin kovassa kuumeessa. Taisin
houraillakin, koska äidille tuli kova
hätä. Aamulla menimme Oravan
hevosen kanssa lääkäriin Leiniky-
lään, jonne lääkäri oli muuttanut tu-
lipalon jälkeen. Kun pääsimme lää-
kärin talolle, minä jäin puiston pen-
kille istumaan. Lääkäri Airola huusi
rappusilta äidille, että mitä asiaa.
Äiti selosti ja lääkäri sanoi, että lä-
hemmäksi taloa ei saa tulla. Se on
kurkkumätää, lääkäri selitti. Se tart-
tuu helposti, ja heillä on kolme pientä
lasta.

Lääkäri Airola tuli luokseni puis-
ton penkille ja pisti kaksi ampullia
takapuoleen. Mutta mihin minut
voitaisiin eristää, ettei tauti tarttuisi
muihin? Siihen aikaan kurkkumätä
oli kova tauti tappamaan. Aseman
lähellä oli pieni sairaalan tapainen,
mutta ei tullut kuuloonkaan, että
pääsisin sinne.

Silloin äiti keksi: lääkärin talosta-
han jäi palamatta sauna. Se oli noin
puolen kilometrin päässä seura-
talosta. No sinne sitten! Sauna
lämmitettiin ja siivottiin, ja vuode
tehtiin saunan lauteille. Mutta sit-
ten tuli taas pulma eteen: enhän
minä sinne yksin voinut jäädä. Äiti
oli saunassa pari yötä ennen kuin
sai kunnalliskodista vanhan mum-

mon seurakseni. Mummolle, Kitu-
sen mummo nimeltään, oli kyllä ker-
rottu, että hän voi saada tartunnan
ja kuolla. Mutta mummo sanoi, että
kuolemaa minä tässä odottelenkin,
ihan sama mihin ihminen kuolee.
Niin hän tuli seurakseni saunaan.

Eristyksissä
Seuratalo oli julistettu viikoksi saar-
toon. Kukaan ei saanut käydä siel-
lä eikä kukaan saanut sieltä lähteä.
Kaukokin oli kotona koulusta sen
viikon. Keittiössä poltettiin rikkiä, ja
koko  talo pestiin lysolilla, joka
desinfioi talon ja tappoi kaikki bak-
teerit. Eikä tauti meiltä levinnyt mi-
hinkään.

Äiti toi saunalle kolme kertaa päi-
vässä ruokaa, ja joka kerta hänen
piti vaihtaa vaatteet. Liiterissä hän
riisui omat vaatteensa ja vaihtoi ne
siellä olleisiin, lähtiessä sama juttu.
Käsien pesua lysolin kanssa riitti.
Jo aineen haju tympi, se oli kalman
haju.

Kaksi viikkoa taistelin elämän
puolesta. Sunnuntaiaamuna heräsin
saunassa ja huomasin, että kuulen
ja näen, mutta en voinut liikuttaa
edes sormea tai varvasta, olin jäyk-
kä kuin tukki. Äiti lähti etsimään
lääkäriä, lääkäri lähti etsimään
apteekkaria, jotta saataisiin uutta
lääkettä. Myöhemmin kuulin, kuin-
ka lääkäri ja äiti puhuivat saunan
eteisessä. Kuulin lääkärin sanovan:
”En voi enää tehdä mitään, kyllä tuo
tyttö kuolee.”

Vaikka Kitusen mummo oli puhu-
nut ja lukenut raamattua ääneen ja
veisannut virsiä kaksi viikkoa, tuli
minulle hätä. Sanoin Jumalalle, että

älä anna minun kuolla, en halua, en
tahdo, en voi mennä hautaan. Vielä
pannaan multaa päälle ja sitten sa-
taa lunta, ei tule mitään. Pitääkö
minun karata? Pyysin Jumalalta
vain liikuntakykyä takaisin, niin
karkaisin ja sitten en muka kuolisi.

Elämä voittaa
Henkiinhän minä sitten jäin, en vain
tiedä miten. Parin viikon ajan lää-
käri Airola kävi kerran päivässä
katsomassa ja ihmettelemässä, kun
vähitellen aloin toipua.

Koska Rautu oli rajapitäjä, oli öi-
sin liikkeellä kulkijoita ja rajaloikka-
reita joka suuntiin. Saunallakin kävi
kulkijoita kopistelemassa, mutta kun
Kitusen mummo sanoi, että pysy-
kää kaukana tästä kurkkumätä- ja
kuoleman talosta, ei kahta kertaa
tarvinnut kehottaa.

Neljä viikkoa olin saunassa, sen
jälkeen pääsin kotiin. Eikä se Kitu-
sen mummokaan kuollut kurkku-
mätään, kuoli vain vanhuuttaan kun-
nalliskodissa. Äiti paistoi vielä pul-
lat ja piirakat mummon hautajaisiin,
kiitokseksi menneistä.

Koulusta olin pois noin kuusi viik-
koa. Kävin alakansakoulua Jäsken
talossa. Opettajani oli Lyyli Home.
Vieruskaverina minulla oli Surakan
Irja, jolta oli leikattu toinen keuhko
pois. Hän hengitti aika äänekkäästi
ja hänen piti ottaa koulunkäynti ren-
nosti. Niin meitä oli sitten kaksi
toipilasta vierekkäin.

Seuraavana keväänä sairastui Elli
kurkkumätään. Aseman lähellä ole-
vaa sairaalaa oli siihen mennessä
laajennettu niin, että siellä oli kulku-
tautiosasto erikseen. Ikkunan takaa
pääsimme Elliä näkemään. Veim-
me hänelle punaista limonadia, jota
ostimme matkan varrella olleesta
limonaditehtaasta.

Äitinsä muistelmia on kirjoittanut

Marja Hakola

”Mummo sanoi, että
kuolemaa minä tässä

odottelenkin, ihan sama
mihin ihminen kuolee.
Niin hän tuli seurakseni

saunaan ”
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Anna Nieminen o.s. Nuija (kuva oik.) täytti 101
vuotta 3.11.2018 Tampereella. Hyväkuntoinen ja
pirteä Anna on syntynyt Raudun Palkealassa. Hä-
nen vanhempansa olivat Matti ja Sofia (o.s. Hata-
ra).

Viiden polven sukua, Sirkka-Liisa Huusela o.s.
Hännikäinen syntynyt Raudussa Sumpulan kyläs-
sä. Sirkka-Liisan takana poikansa Ari, Arin vie-
ressä hänen tyttärensä Anmari, Anmarin tytär
Jasmin sekä Jasminin tytär Sara. 

Serkukset Unto Romo ja Martti Paalanen syntyi-
vät elokuun viimeisellä viikolla.

Äitien Ainon ja Annan äidin Päivi Romon o.s.
Huuhka isä oli Joroisista ja hänen synnyinkotinsa
oli Raudun Raasulin kylänkoulun naapurissa.

Teatterimatka Helsinkiin 28.01.2019
  klo 19.00 näytökseen Valmiina muistamaan

  Lähtö M:li klo 10.00 jos lähtijöitä
  väh. 20 hlö, järjestämme kuljetuksen ja
  majoituksen. Liput 19/29e + maj. ja kulj.
  Tied/var markku: pitajaseura@rautu.fi

Onnea ylioppilaalle!

Niki Heinikangas on
kirjoittanut ylioppilaaksi.
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Vanhemmat Ester ja Jalmari Lal-
lukka asuivat Raudun Haapa-
kylässä. Talvisota syttyi 30.11.1939
ja niinpä Martti syntyi evakko-
reissulla 20.01.1940 Jäppilässä.

Jatkosodan aikana perhe pääsi
muuttamaan takaisin Rautuun. Al-
koi uuden kodin rakentaminen
Haapakylään, poltetun kodin tilalle.

Martin varhaislapsuus kului pik-
kuveli Pekan kanssa leikkiessä.

Kesällä -44 suurhyökkäyksen al-
kaessa alkoi toinen evakkotaival
Pieksämäen kautta Mikkeliin.

Sitten Martti ja Pekka läksivät
sotalapsiksi Ruotsiin, Eskilstunan
lähelle. Pojat oppivat ruotsinkielen
ja unohtivat suomenkielen, mutta
eivät koti-Suomea.

Sillä aikaa vanhemmat ostivat
maatilan Joroisista, ilman rakennuk-
sia. Se sijaitsi Torstilan  kartanon
reunamailla, Kurjenrannassa. Alkoi
rakentaminen 40-luvun loppupuolel-
la.

Ensin navetta, sitten sauna,
hirsinen kotitalo ja lopuksi aitta-
rakennus.

Kun Martti tuli kouluikään, hänen
piti palata Suomeen. Kansakoulu
alkoi Joroisissa.

Hankalaa oli aluksi, kun piti ope-
tella suomenkieli uudestaan.

Koulu tuli käytyä ja maatilan työt
tulivat tutuiksi jo pienenä. Maamies-
koulun hän kävi Rantasalmella
Kolkontaipaleen maatalousoppi-
laitoksessa.

Suomen armeijan Martti kävi
Mikkelissä ja sotilasarvo oli lopulta
kersantti. Vaikka hän kävi armei-
jan maavoimissa, niin kiinnostusta
riitti lentokoneisiin ja ilmavoimiin.

Serkut Erkki ja Mikko tekivät
menestyksekkään elämäntyön len-
täjinä ja ilmailualalla. Myös Jorois-
ten lentokentän läheisyys ja kehi-
tysvaiheet kiinnostivat kovasti.

Kesäisin puuhaa riitti kotitilalla
vanhempien apuna karja- ja pelto-

Martin tarina

töissä. Talvisin Martti teki metsurin-
töitä. Hankkeilla hän osti Jawa-
moottoripyörän, jolla teki työmatkat.

Myöhemmin vuonna -64 Jawa
vaihtui Austin Mini -autoon, jolla oli
parempi liikkua.

Martti oli vahva ja sitkeä metsuri,
jolta työt sujuivat hyvin ja ripeästi.
Kotitilalla riitti vipinää ja apuja, kos-
ka Martilla oli kaksi siskoa ja viisi
veljeä. Pekka-veli kylläkin jäi elä-
mään Ruotsiin otto-vanhempiensa
luokse.

Isän sairastumisen jälkeen Mart-
ti otti päävastuun, äidin ohella, tilan
töistä. Kevät ja heinäkuu olivat
kiireistä aikaa. Heinätöissä meni
useita viikkoja. Mutta kun heinä-
työt oli tehty, koitti pienen kesä-
loman aika elokuun alussa.

Martilla oli tapana käydä Imatralla
Tuomas-sedän luona Imatra-viikon
aikaan. Viikko huipentui moottori-
pyörien MM-osakilpailuun, silloin ne
olivat TT-ajot.

Myöhemmin, kun tilan karjasta
luovuttiin ja vanhemmat jäivät eläk-
keelle, Martti otti tilan hoidettavak-
si. Hyvänä, auttavaisena ja ahke-
rana ihmisenä hänellä oli kovasti ky-
syntää monenlaisiin töihin.

Vanhempien kotiseutu Raudussa
kiinnosti, joten 80-luvun lopulla
Martti päätti tehdä kotiseutumatkan
Rautuun. Oppaaksi hän pyysi Tau-
no-serkun ja matka oli tarkoitus teh-
dä Pietarin kautta.

Niin he matkustivat Pietariin, ot-
tivat Lada-taxin ja ajoivat Rautuun.
Hyvän oppaan ansiosta kotipaikka
Haapakylästä, radan varrelta löy-
tyi helposti. Rakennuksia ei ollut,
mutta suuri pihatammi seisoi paikoil-
laan ja kertoi talon sijainnin tarkas-
ti. Se oli hänelle hieno elämys tuo-
da terveiset isovanhempien koti-
tantereilta.

Joroisissa peltojen salaojitukset ja
uusi pihasauna oli tehty jo 70-luvul-
la.

Traktoritallin ja lisärakennuksia
Martti teki myöhemmin lisää. Hän
rakensi myös talon yhteyteen ns.
elintasosiiven eli wc-/saunaosaston.

Karjasta luopumisen jälkeen tilalla
alkoi sokerijuurikkaan viljely, jota isä
oli tehnyt jo Raudussa. Isot olivat
juurikasaumat syksyisin pellon lai-
dassa odottamassa poiskuljetusta
sokeritehtaalle. Sitten myöhemmin,
kun Martti jäi eläkkeelle, hän vuok-
rasi pellot viljelyyn.

Muistisairaus vaikeutti elämää ja
hän muutti kirkonkylään, rivitaloon
vanhan pappilan viereen.

Viimeisen vuoden hän vietti hy-
vässä hoidossa palvelutalo Man-
sikkapaikassa.

Sairaudesta huolimatta hän ei
muuttunut ihmisenä, vaan vanhat
mukavat asiat naurattivat edelleen.

Martti nukkui pois kevättalvella
22.03.2018.

Luultavasti suvun viimeinen
maanviljelijä on poistunut, mutta
hyvät muistot säilyvätaina.

Marttia muistellen

Kari-veli ja sisarukset
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Tässä on Sanna Monton evakko-
tarina, niin kuin sen on äiti itse meil-
le lapsilleen kertonut siitä lähtien
kun uskallettiin Karjalasta avoi-
memmin puhua. Sanna pääsi 50
vuoden tauon jälkeen käymään
ryhmämatkassa kotiseudullaan
Raudun Potkelan kylällä,
Monnonmäellä, vuonna1993. Hän
teki useita matkoja Rautuun ja näyt-
ti kaikille kuudelle lapselleen ja
monelle lapsenlapselleen yhteisillä
matkoilla syntymäseutunsa kertoen
perheensä historiaa. Näin se
evakkotarina elää ikuisesti meissä
jälkipolvissa äidin itsensä
kertomana ja kokemana. Voisin
kertoa äidin lapsuudesta ja elämäs-
tä enemmänkin, mutta nyt tässä on
vain tämä evakkokertomus, joka
alkaa aamusta 30.11.1939, ja mitä
siinä kodissa silloin tapahtui Sanna-
tytön kokemana.

YH:n palvelukseen astumispäivä
6.10.-39 oli Sannan syntymäpäivä.
Hän täytti silloin 15 vuotta.  Arvid
isä lähti ilmavalvontaporukkaan
määräyksen mukaan.

Kun siviiliväestöä kehotettiin pois-
tumaan alueelta varmuuden vuoksi
sodan pelossa, lähti Ida äiti nuorem-
pien lasten Selman ja Matin kanssa
evakkoon Pihlajavedelle Arvidin
Helmi-sisaren luo. Sanna jäi yksin
Monnonmäelle hoitamaan kotia ja
karjaa. Koska sotaa ei tullutkaan,
palasi Ida äiti lasten kanssa
Rautuun 29. marraskuuta. Marras-
kuun 30. päivä Sanna oli aamu-
varhain kirnunnut kaksi kiloa voita
ja laittanut voin muotteihin,
formuihin. Tarkoituksena oli viedä
voi osuuskauppaan. Ida-äiti oli na-
vetta askareillaan. Arvid-isä oli tul-
lut ilmavalvonnasta sinä yönä per-
hettään katsomaan. Isä Arvid oli
ulkohuussissa pöksyt kintuissa, kun
ensimmäiset kranaatit alkoivat
putoilemaan Monnonmäelle. Kello

Sanna Monton evakkotarina

oli seitsemän. Arvid tiesi, mitä on
sota. Hän valjasti äkkiä hevosen,
juoksi 18 metriä syvälle kaivolleen
ja heitti sinne piilukirveensä, toivo-
en, että kun kerran vielä tullaan ta-
kaisin, niin on ainakin kirves millä
tehdään uutta pirttiä. Perheen äiti
ja pikkulapset Selma ja Matti ja
pussillinen vehnäjauhoja laitettiin
hevosen kyytiin. Lähtiessään isä

huusi Sannalle, että kun lähdet, niin
mene, äläkä enää taaksesi katso.
Arvid yritti pelastaa perheensä
Raudun asemalta lähtevään junaan,
mutta sinne ei ollut enää menemis-
tä. Hän ohjasti hevosen Petäjärven
asemaa kohti ja sai vaimon ja pikku-
lapset viimeiseen junaan toivoen,
että he pääsevät Pihlajavedelle si-
saren luo kanttorilaan.

Sanna 15-vuotiaana.
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Sanna jäi yksin Monnonmäelle
kranaattien iskiessä pihapiiriin nos-
taen korkeita multaryöppyjä
perunapellolle. Hädissään Sanna
ehti sieppaamaan takin naulasta
päälleen ja uudet monot jalkaansa.
Takin taskuun hän sieppasi voi-
paketin pöydän reunalta ja toiseen
taskuun pienen rahakukkaronsa,
jossa oli sokerijuurikkaan harven-
nuksesta kesällä saatu palkka.

Suunnitelmien mukaan Sanna
päästi kaikki perheen lehmät irti.
Kesällä oli jo lehmien kauloihin lai-
tettu nahkalaput, missä oli omista-
jan nimet. Hän lähti pommisateessa
ajamaan lehmälaumaa toisten naa-
pureiden kanssa suoraan pohjoiseen
kohti Kiviniemeä. Petäjärven kan-
kaalla tuli isä Arvid vastaan hevo-
nen vaahdossa yksikköönsä päin,
torjumaan ryssää osaltaan. Isä vain
heilautti kättään, kun näki Sannan.
Sitä muistellessaan äiti murtui kyy-
neliin aina.  Illan suussa Sanna saa-
pui Kiviniemen sillalle. Tungos oli
kauhea. Ryssän lentokoneet yritti-
vät pommittaa siltaa, mutta eivät
osuneet. Koska silta oli kapea riip-
pusilta, olivat sotapoliisit pitämässä
järjestystä. Sillalle pääsi vain yksi
auto kerrallaan ja rintamalle mene-
villä oli tietenkin etuoikeus. Lopul-
ta Sannakin pääsi lehmineen yli.
Kun oli päästy sillan toiselle puolel-
le, niin kohta silta räjäytettiin. On-
neksi Sannan matkassa oli Ida-äi-
din täti, Loviisa Hännikäinen. He
saivat majapaikan sieltä vasemmal-
ta sillan pielestä jonkun talon kyl-
mästä ullak-kotilasta. Lehmät laitet-
tiin johonkin vajaan. Koska yöllä oli
pakkasta, äidin monot jäätyivät ihan
koppu-raksi. Aamuyöstä neljän ai-
kaan talon isäntä tuli herättelemään
ja ajamaan maantielle, sanoen, että
joutuvat itsekin lähtemään pian.

  Matka jatkui kohti pohjoista. Jo-
honkin aikaan päivästä he pysäh-
tyivät autioon taloon. Talon saunan
muuripata pestiin puhtaaksi, kaivos-
ta otettiin vettä. Jollakin oli mukana
ruisjauhoja, näin saatiin keitettyä iso

ruishuttu. Sannalla oli voita taskus-
sa ja lehmistä saatiin maitoa.

Matka jatkui, kunnes tultiin Mylly-
pellon asemalle. Nyt oli taivallettu
jo 60-70 km. Asemalla matkalaiset
ohjattiin henkilöjunaan ja lehmät lai-
tettiin härkävaunuihin. Yöllä juna oli
lähellä Pihlajavettä Haapamäellä,
mutta Sanna ei uskaltanut poistua
junasta yöllä. Sanna jäi muiden
rautulaisten kanssa junaan. Aamul-
la juna oli Jokioisissa Minkiön ase-
malla. Vaunujen ovet avattiin ja al-
koivat ns. orjamarkkinat. Asema oli
täynnä vastaanottajia. Sanna ja pari
muuta rautulaista tyttöä otettiin en-
simmäisenä. Ison talon isäntä,
kunnallispoliitikko Lauri Laine, vei
Sannan ja tytöt kotiinsa. Siellä ty-
töillä oli hyvä kohtelu. Heille annet-
tiin kamariin sängyt ja valkoiset
puhtaat lakanat. Sanna ei pystynyt
mitään puhumaan kahteen viikkoon,
koska oli shokissa.

Tehtävä oli auttaa navetalla.
Turpeenrepijällä tytöt repivät leh-
mille kuivikkeita. Kahden viikon
kuluttua Sanna rupesi itkemään,
eikä itkusta tullut loppua. Talon kiltti
emäntä kysyi, että mikä on hätänä.
Sanna sanoi, että hän haluaa oman
äidin luo. Emäntä kysyi, että mis-
säköhän se äiti mahtaa olla. Sanna
sanoi, että se meni Pihlajavedelle
kanttorilaan, kun siellä on Helmi-täti
kanttorin rouvana. Kiltti emäntä loh-
dutti ja sanoi, että kyllähän se äiti
sitten löydetään. Emäntä soitti
Pihlajavedelle ja ilouutinen oli, että
äiti ja pikkusisaret olivat päässeet
sinne. Kiltti emäntä saattoi Sannan
asemalle Pihlajavedelle menevään
junaan. Juna saapui yöllä Pihlaja-
vedelle ja asemalle oli vastaan juos-
sut kymmenen kilometrin matkan
Helmi-täti Ida-äiti kintereillään.
Kuun loisteessa he kävelivät
kanttorilaan tuon 10 km matkan
asemalta.

Aikanaan lehmätkin löysivät omis-
tajansa. Yksi oli mennyt Nivalaan
asti, joku oli Keuruulla ja osa hävi-
si.

Talvisodan aikana Pihlajavedellä
naiset porukalla kutoivat rintamalle
sotilaille kintaita, missä oli etusormi
ampumista varten. Sanna oli myös
lähellä Ranta-Kömin  talossa nave-
tassa töissä. Koska kanttorilaan tuli
kanttorin sukulaisia ja siellä rupesi
olemaan ahdasta, niin Ida-äiti meni
kysymään läheisestä Kieron talos-
ta majoitusta. He pääsivät sinne.
Kieron talosta Ida-äiti patisteli San-
na-tyttönsä lähtemään Vihtiin
evakossa olevaan Kanneljärven
kansanopistoon. Kun opisto päättyi,
oli jo solmittu Moskovan rauha.
Arvid isä tuli Pihlajavedelle sodas-
sa olleen Lilla-hevosensa kanssa.
Perhe oli hengissä, se oli tärkeintä.
Karjala oli menetetty. Rautua tallasi
vieras.

  Arvid lähti etsimään uutta paik-
kaa perheelleen. Joutsasta sitten
pika-asutuslain avulla löytyi kylmä
tila Ruokorannalta. Perhe majoittui
läheiseen Tiipukan taloon, jossa oli
ystävällisiä ihmisiä. Kylmää tilaa
alettiin rakentamaan. Aluksi tehtiin
pientä asuttavaa mökkiä. Kun ik-
kunoita ennen juhannusta 18.6. -41
asennettiin, niin perheen isä sai
palvelukseenastumismääräyksen.

Alkoi jatkosota.
Siitä vielä kertoisin, että Arvid

hiippaili talvisodan ensimmäisen
päivän iltahämärässä vielä
Monnonmäelle kotiinsa. Ryssiä
kuhisi jo puskissa. Siellä Arvid pääs-
ti kaikki pikkuelukat irti ja ison
emakonkin, sitten hän kaatoi
emakolle säkillisen rukiinjyviä syö-
täväksi. Kujasilta hän kahmi pyykit
narulta säkkiin ja sisältä kävi hake-
massa pahvilaatikollisen perheen
valokuvia. Pyykkisäkin ja valokuva-
laatikon hän sai toimitettua joten-
kin myöhemmin Pihlajavedelle.

Eija Vasenius
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Sanna Sanelma Väisänen o.s. Monto
6.10.1924-6.11.2018

Äitini Sanna Monto syntyi Raudussa Potkelan ky-
lässä Idan o.s. Partanen ja Arvid Monton
esikoisena. Maanviljelijäperheessä hän joutui
ahkeroimaan jo nuoresta pitäen raskaissa töissä
isänsä ja äitinsä apulaisena koulunsa ohella.
Monnonmäellä oli viljavat pellot ja kauniit maise-
mat. Kotona oli hevosia, lehmiä, sikoja, kanoja ja
hyötypuutarha. Metsäpalsta oli Neuvostoliiton
rajajokea vasten Hoikankorvessa ja Niittyjärvellä
oli kesäpaikka, missä piti kesällä laiduntaa lehmiä
ja lypsää ne. Pelkona oli aina, että lehmät uivat
joen väärälle puolelle. Talo oli pitkälle edistyksel-
linen sen ajan maalaistaloksi, sähköjäkin taloon
vedettiin jo ennen talvisodan puhkeamista. Sanna
kävi kirkonkylän koulua, oli luokkansa parhaita
oppilaita ja suoritti myös uimamaisteritutkinnon
Raudussa.

Kun pommit putosivat Monnonmäelle talon
nurkalle, oli Sannan kohtalona lähteä yksin leh-
mien kanssa evakkotaipaleelle. Oma isä oli vienyt
Idan pienten lasten kanssa junaan lähtemään
Pihlajavedelle sukulaisten luo. Itse Arvid lähti rin-
tamalle. Lehmillä oli tunnistelaput kaulassa ja äiti
ohjasi ne taipaleelle muun evakkoväen joukkoon.
Sannan evakkotaipaleesta on oma kirjoitus Eija-
tyttären taltioimana Sannan kertomuksen mukaan
tässä lehdessä.

Äiti joutui huutokaupattavaksi Jokioisissa Lauri
Laineen taloon navettatöihin. Sieltä hänet talon
emäntä auttoi Pihlajavedelle menevään junaan,
missä Ida-äiti ja lähisukulaiset ottivat hänet iloisi-
na vastaan. Sannan tyttäret kävivät tänä kesänä
Laineen talossa Jokioisissa kiittämässä äidin puo-
lesta talon väkeä evakkojen hyvästä kohtelusta.
Äiti kävi Kanneljärven kansanopiston, mikä oli
siirretty evakkoon Vihtiin. Hän toimi lottatehtävissä
jo pienestä alkaen ensin pikkulottana ja myöhem-
min oikeana lottana jatkosodan aikana muonitus-
tehtävissä Raudussa.

Monton perhe sai pika-asutustilan Joutsasta
Ruokorannalta. Sieltä vielä lähdettiin Rautuun
1942 keväällä kylvämään viljat peltoon ja toivee-
na oli, että perhe olisi voinut asettua sinne kotiin-
sa lopullisesti. Toisin kävi.Edessä oli toinen evak-

koon lähtö. Monton perhe muutti lopullisesti
Joutsaan.

Raamatussa luvataan, että ihmiselle ei anneta
suurempaa kuormaa, kuin minkä hän jaksaa kan-
taa. Vahvat voimat oli Taivaan Isä Sannalle anta-
nut, kun osoitti hänen kohtalokseen Joutsassa Ant-
tilan pienviljelijätilan emännyyden. Rintamalla ol-
lut Lauri Väisänen ajoi hänet pyörällä kiinni, kosi
ja otti vaimokseen 1946. Samassa talossa asuivat
myös appivanhemmat, joista toinen oli sokea ja
toisella dementia. Nämä äiti hoiti urheasti kotona
loppuun asti. Pienessä, varsinaisesti kahden huo-
neen mökissä ei ollut sähköjä, ei puhelinta, eikä
juoksevaa vettä.Hevospelillä viljeltiin noin viiden
hehtaarin peltoja ja lehmiä oli neljä vasikoitten ja
sian lisäksi navetassa. Isä vammautui henkisesti joi-
takin vuosia sodan loppumisen jälkeen sodassa
kokemistaan traumoista ja joutui olemaan
sairaalassakin välillä. Näin äiti joutui kantamaan
päävastuun koko huushollista. Tyypillinen äidin
sanonta oli: eteenpäin on vaan mentävä! Lapsia
syntyi perheeseen kuusi: Heikki, Leila, Eija, Sir-
pa, Eeva ja Leena. Äidin sitkeyden ja määrätietoi-
sen kasvatuksen tuloksena kaikki viisi tytärtä kou-
lutettiin ylioppilaiksi. Heikki lähti Tampereelle
aarporaajaksi Tampellan tehtaalle.

Äiti ja isä pitivät karjaa aina vuoteen 1987 asti.
Eläkkeelle siirtymisen jälkeen alkoikin Sannalla
ehkä helpoin aika elämässä onnellisen lapsuuden
jälkeen. Oli aikaa käydä karjalaisten juhlissa ja
kokoontumisissa. Seurakunnan lähetyspiiri ko-
koontui useasti myös Väisäsellä. Myös sunnuntai-
sin äiti pääsi kirkkoon ehtoolliselle yhdessä isän
kanssa. Kari-veli naapurissa oli monessa suurena
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Maria (Maija) Tiusasen, o.s. Haukka,maallinen
matka päättyi heinäkuun 11. päivä Mikkelissä ly-
hyen sairauden murtamana. Hän oli syntynyt
Raudun Huhdin kylässä 6.1.1922 Mikael (Mikko)
ja Anna Haukan esikoisena.

Maija teki pitkän evakkotaipaleen kiertäen en-
sin Pieksämäen kautta Jokioisiin ja sieltä Kangas-
niemen kautta Ristiinaan, jonne hän päätyi per-
heensä kanssa 1946. Maija oli saanut Juhani-po-
jan tammikuussa 1944 Kangasniemellä, mutta suh-
de Juhanin isään ei johtanut avioliittoon.
Ristiinassa Maija tutustui naapurin poikaan, Erk-

tukena ja teki traktorityöt kaikki. Äiti ehti myös
tavata hyviä ystäviä, jotka useimmat olivat Karja-
lasta lähtöisin olevia tai hyviä naapureita. Käsi-
työt olivat Sannan harrastuksia. Tyttärilleen hän
ompeli uudet mekot aina joulu- ja kevätjuhliin.
Myös mattojen kutominen oli kaikille lapsilleen
pakollista, ennen kuin muuttivat pois kotoa. Ne
matot kestävät edelleen. Äiti kuului jo Raudun ai-
kana 4 H-kerhoon ja sieltä tulivat opit koti-
puutarhan pitoon. Viimeisinä aikoina lukeminen,
ristikot ja lintujen ruokkiminen olivat hänelle mie-
luista puuhaa. Rautulaisten lehdet hän keräsi tiu-
kasti nippuun säilytykseen.Sannalla on Lotta-
merkki, Tammenlehvä ja hopeinen Sotaveteraani-
en merkki. Keväällä 2016 hän sai Suomen Tasa-
vallan presidentti Sauli Niinistöltä Suomen Valkoi-
sen Ruusun 1 luokan mitalin (SVR MI) ja siihen
liittyvän kunniakirjan.

Isän kuoltua syksyllä 2013 äiti jäi vielä yksin
asumaan Väisäsen taloa. 67 vuotta kestänyt avio-
liitto päättyi.Kuitenkin terveyden musertuminen
pakotti hänet siirtymään terveyskeskukseen, mistä
hänet siirrettiin pysyvästi Koivukotiin Heinolaan.
Paikkakunnalla asui vakituisesti kaksi hänen
tyttäristään. Leena kävikin äidin laittamassa iltai-
sin nukkumaan ja yhdessä he saivat veisata ilta-
virret. Viimeiset päivät olivat äidille vaikeita eten-
kin yöaikaan, kun hän tuskissaan joutui käymään
läpi elämänsä vaikeimmat ajat, myös evakko-
taipaleen ja sodan kauhut. Viimeisenä iltana hän
ojensi kätensä taivasta kohti kaivaten isää. Evakko-
taival oli vihdoin päättynyt.

Sannaa kaipaamaan jäivät lapset puolisoineen,
15 lastenlasta ja 20 lastenlastenlasta, sekä suku-
laiset, kummilapset ja ystävät.

Eeva Väätäinen, viides Sannan lapsista

ki Tiusaseen, jonka kanssa avioitui 1949. He ehti-
vät olla 50 vuotta naimisissa.

Maija oli innokas kotiseutumatkaaja Raudussa
heti, kun sinne vaan pääsi 90-luvun alkupuolella.
Maija sai Erkinkin Rautuun kesällä 1999, joka oli
heidän “kultahäämatka”. Maija lopetti matkus-
telun, kun Erkki menehtyi keväällä 2000.

Maija oli ollut aktiivi kaikenlaisissa riennoissa
jo Raudussa ja sama jatkui hänen kotiuduttuaan
Ristiinaan. Kun hän kuuli lähellä asuvalta
karjalaisemännältä Helli Horttanaiselta, että ky-
lälle ollaan perustamassa marttayhdistystä, niin
naiset päättivät lähteä mukaan yhdistyksen perusta-
vaan kokoukseen. Maija valittiin tällöin yhdistyk-
sen rahastonhoitajaksi.

Maijan mielipuuhaa olivat kotitalous- ja käsitöi-
den lisäksi kesäisin marjastus ja sienestys. Hän kävi
vielä 90-vuotiaana keräämässä mustikoita ja sie-
niä, mutta sitten jalat alkoivat oirehtia ja hänen
piti jättää mieliharrastuksensa. Sen kesän jälkeen
hän muuttikin Ristiinan kirkonkylälle vanhusten-
taloon, jossa hoitajat ja palvelut olivat lähellä.

Juhanin perhe ja viimeisen kymmenen vuoden
ajan erityisesti Juhanin pojan, Jukan perhe olivat
Maijan tuki ja turva. Hänen sydäntään lähellä oli-
vat  Jukan lapset Emma ja Aada, joiden tekemisis-
tä Maija aina kertoi.

Hän piti yhteyttä puhelimitse sukulaisiinsa ja
tuttaviinsa, kun muuten ei tavannut heitä. Hänen
soittojaan jäi moni kaipaamaan, allekirjoittanut
mukaan lukien. Maija eli pitkän ja vaiherikkaan
elämän. Kuolleessaan hän oli sukunsa pitkäikäi-
sin.

Kirjoittaja on
Maijan veljen Pentin tytär Minna

Maria Tiusasen muistolle
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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 30 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

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, Huuhantie 250, 77240 Halkokumpu, puh. 0400 953 839

PALKEALAN KOULUPIIRI
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Hallituskatu 1A 15, 50100 Mikkeli, puh. (015) 365 166

RAASULIN KOULUPIIRI
Kaarina Raatikainen,  Steniuksentie 10 A 2, 00320 Helsinki
puh. 040 737 7631

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
Reijo Onikki, Särkijärventie 35, 78880 Kuvansi,
puh. 0400 335033, reijo.onikki@finnraj.fi

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


