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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja
kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Mikkelissä huhtikuussa 1999

Vaalien jälkeinen tervehdys teille lukijoille

Tämän vuosituhannen viimeiset eduskuntavaalit on
nyt sitten takanapäin ja niillä, jotka kävivät ääniuur-
nilla, on oikeus purnata uuden eduskunnan aikaansann-
oksista tai saamattomuuksista. Äänestysprosentti oli
toisen maailmansodan jälkeisen ajan alhaisin. Liekö
syynä se, että kansalaiset eivät enää usko muutoksen
mahdollisuuteen vai ovatko he tyytyväisiä nykytilan-
teeseen?

Oikeudenmukaisuutta olen hieman joutunut pohti-
maan vaalitulosten selvittyä, vaikka oma ehdokkaani
pääsikin edustamaan muun muassa meikäläistä. Mi-
nusta ei nimittäin välttämättä ole oikein, että jos saat
alueeltasi yli 6000 ääntä, voi olla ettei se riitäkään kan-
sanedustajapaikkaan, vaikka toisella henkilöllä samas-
sa vaalipiirissä riittää puolet vähemmän. Onkohan tämä
nyt varmasti oikein? Kaiken järjen mukaan sillä, jolla
on eniten ääniä, on myös eniten kannatusta ja hänen
kuuluisi päästä edustamaan kannattajiaan.

Mutta kaikessa ei tavallinen järki riitä. Sehän on ol-
lut näin iät ja ajat. Ja tulee näin myös olemaan.

Maailman järjetön meno on mietityttänyt meikäläistä
viime aikoina. Lomamatka Turkkiin vaihtui muihin
suunnitelmiin kun kurdijohtajan kannattajat aloittivat
laajat levottomuudet ja uhkasivat turistialueita pom-
mi-iskuilla.

Kosovon kriisi räjähti silmille kuin hieman käynyt
tomaattipyrepurkki. Veristä jälkeä tulee, eikä kukaan
osaa ennustaa miten kriisi lopulta ratkeaa.

Meno on mennyt jotenkin silmittömäksi, järjettö-
mäksi ja raaemmaksi. Syyttömät ja siviilit kärsivät. Vä-
linpitämättömyys kasvaa kasvamistaan. Nämä oireet
näkyvät jo koti-Suomessa. Itsekin olen joutunut teke-
mään viimeisen vuoden aikana uutisjuttuja muun mu-
assa äitinsä surmanneesta, avovaimonsa kuristanees-
ta, avovaimonsa ampuneesta ja neljää haavoittaneesta
ja samanikäisen kaverin puukottaneesta ja niin edel-

leen. Maailman pahuus on jotenkin lävähtänyt todel-
liseksi, eikä tapahtumissa ole mitään järkeä.

Eräs käräjäoikeuden tuomari sanoi minulle, että ny-
kyisin tuomiolle tulee sellaisia nuoria, joilla ei ole päätä
eikä häntää tekosissaan. Murtautua nyt esimerkiksi
kierrätyskeskukseen, josta tavaran saa ilmaiseksi heti
liikkeen avauduttua. Ja jos näitä keikkoja on tarpeek-
si, ei ole enää yhdyskuntapalvelun tai sovittelun mah-
dollisuutta vaan portti rikollisten korkeakouluun, van-
kilaan avautuu.

Vankilanjohtaja taas tunnustaa, että nykynuoria on
vaikea sijoittaa yhdyskuntapalveluun, sillä he eivät
osaa tehdä mitään. Ajatella, että tavallinen lattian luut-
tuaminen on ylivoimaisen monimutkainen rangaistus.
Ja se, että tumppaisi tupakkansa tuhkakuppiin tai tyh-
jään kaljapulloon kumisen lattiamaton sijaan on aivan
käsittämätön vaihtoehto. Ei voi kuin ihmetellä.

Entisaikaan varkailla ja rötöksen tekijöillä oli sen-
tään jonkinlaista ammattitaitoa. Linnassa ollessaan he
pystyivät tekemään käsillään monenlaisia hyödykkei-
tä. Lisäksi heillä voisi sanoa olleen jotain näkemystä
rötöksissään.

Edellä mainittu tuomari kertoi, että tuomiolle pääsi-
äisen jälkeen tulleelle saattoi tuomari esittää pienen
toivomuksen, että voisitko nyt pysyä poissa silmistäm-
me vaikka vappuun saakka. Syytetty taas saattoi vas-
tata, että: “vaikea sanoa kun ala on niin herkkää muu-
toksille”, ja humalapäissään syytetty teki taas rötök-
sen, josta pääsi tuomiolle. Mutta touhussa oli tietty
tyyli kuitenkin mukana.

Kaikesta huolimatta toivon teille kaikille auringon
pilkettä silmäkulmiin.
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Jouni Vanhanen lähtee Raudun
valtaukseen ensi kesänä

Jouni Vanhanen on yksi niistä
rautulaisista, joka aikoo ensi kesä-
nä suunnata tutkimaan vanhempi-
ensa sukujuuria Rautuun. Jounille
matka tulee olemaan ensimmäinen.

- Kun puheita on kuunnellut, niin
paratiisiin verrattava paikkahan se
Rautu on ollut, Jouni sanoo.

Hänellä on kuitenkin realistiset
kuvat nykyisistä oloista.

- On mielenkiintoista nähdä itse,

millaista elämä siellä nyt on. Ka-
malan vireäähän kaikki toiminta on
ollut isovanhempieni siellä asues-
sa, hän tietää.

Jouni Vanhasen isovanhemmat
Toivo ja Anna, ovat Raudun Pot-
kelan kylästä. Anna elää vielä Män-
tyharjulla ja on Jounin Pentti-isän
lisäksi osaltaan vaikuttanut siihen,
että rautulaisuus on siirtynyt myös
Jounille. Karjalaisuuden siirtämi-
sestä vuonna 1963 Mäntyharjulla
syntyneelle Jounille on pitänyt huo-
len myös äiti Kaija, joka on läh-
töisin Imatralta.

- Kyllä minä olen ylpeä karja-
laisuudestani ja voin väittää oleva-

ni karjalaista syntyperää.

“Puku päällä on kivaa"
Tilausliikenneyrittäjäksi Jouni

siirtyi vuoden 1998 loppukesällä.
Tänä päivänä hän ajaa omaa linja-
autoaan tilauspohjalta. Tarina ura-
valinnasta on hyvin samanlainen
kuin monilla muillakin maatalon
pojilla.

- Kun maataloudessa oli muutos-

ten kausi, totesimme, että isäni si-
kalaan olisi pitänyt tehdä miljoo-
nainvestoinnit. Siihen emme uskal-
taneet ryhtyä. Vuonna 1991 aloin
ajaa karjaliikennöitsijänä teuraita
teurastamoon, mutta se alkoi tun-
tua rankalta hommalta, kertoo Jou-
ni.

- Vuonna 1996 ostimme vaimoni
kanssa Mäntyharjulta kukkakaup-
pa-, hautaustoimisto- ja pitopalve-
luyrityksen ja kun ajoin hautajais-
ajoja huomasin, että puku päällä-
hän on oikeastaan kiva olla, hän
toteaa ja lisää, että totta puhuen hän
on aina viihtynyt ihmisten parissa.

Tulevana keväänä linja-autoyrit-

täjää työllistää muun muassa erilai-
set luokkaretket. Lisäksi Tallinnaan
on luvassa useampia keikkoja.

- Kyllä yritteliäisyys on peräisin
rautulaiselta isältäni, Jouni kehuu.

“Aate ei saa hävitä”
Jounilla on  kaksi lasta, 10-vuo-

tias poika ja seitsemän vanha tyttö.
Lapsilleen Jouni pyrkii tekemään
tiettäväksi, että karjalaisuus on osa
heidänkin elämäänsä.

- Ei rautulaista aatetta auta hävit-
tää, vaikka varsinainen alue on ra-
jan taakse jäänytkin, hän sanoo.

Jouni Vanhanen suhtautuu Kar-
jalan palauttamiseen rauhallisesti,
sillä hän näkee asian vaikeana ko-
konaisuutena. Se on kuitenkin var-
maa, ettei hän halua ryhtyä haali-
maan Karjalaa painokkaasti takai-
sin.

- Väkihän pyrkii muutenkin me-
nemään maalta kaupunkeihin. En
jaksa uskoa, että löytyisi niin mah-
tavia investointihaluja, että sinne
saataisiin toimiva yhteisö. Maata-
louden varaan ei tänä päivänä voi
rakentaa, hän tuumii.

- 50 vuotta raja on tuolla paikalla
Jouni Vanhanen on ollut tilausliikenneyrittäjänä viime syksystä saakka.

ollut, niin eiköhän sen paikka ole kai-
kesta huolimatta edelleen siinä.

Teksti ja kuvat: Jaana Anttonen
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Toivon kevät
Huhtikuinen muisto Raudusta sotakeväältä 1943: ajankuvaa, tunnelmia, toivon

sanomaa rovasti Paavo Ismael Salon mukaan. Saarna pääsiäisenä 25.4.1943
Raudussa Riikolan kylässä olevassa Lotta-kanttiinissa. Teksti: Joh. 20:1-10.

P ääsiäinen on toivon
 juhla. Sen  kristilli-
nen vietto tarkoit-

taa toivon elvyttämistä meidän mie-
lissämme. Tämän vuoden pääsiäi-
nen on siitä harvinainen, että se sat-
tuu näin myöhäiseen aikaan. Sehän
on niin myöhään, ettei se kalente-
rimme mukaan voi koskaan tämän
myöhemmin olla, ja sanotaan ku-
luvan monta vuosikymmentä, en-
nen kuin uudistuu tapaus, että tämä
juhla olisi näin myöhään. Kun toi-
saalta kevät on tavallista aikaisem-
pi, joudumme viettämään pääsiäi-
sen alkavan kesän merkeissä, joten
ensimmäiset vihannat ovat jo nou-
semassa maan kamarasta. Näin
maamiehessä herää toivo hyvästä
kesästä jolloin kaikki kasvaisi, en-
nättäisi kypsyä ja niin saataisiin
runsas sato aittoihin helpottamaan
elämää tänä kovana aikana.

Aika on todella ankara. Jatkuva
sota ja sen jo näkyvät tai tulossa
oleva seuraukset raskauttavat mo-
nen elämää. Ketä surettaa kaatunut
omaisensa tai invalidiksi tullut
omaisensa tai oman ruumiinsa in-
validius tai tuhoutunut kotinsa, jota
ei vieläkään saa mielestään, vaan
muistuu se mieleen yhä, kun yrit-
tää rakentaa uutta tuhoutuneen ti-
lalle. Tai on muu raskas kuorma
kannettavana. Ehkäpä kaiken tä-
män lisäksi on vielä kokenut sen-
kin menetyksen, joka on raskain
kaikista, nimittäin menettänyt ilon
Jumalassa ja tunnon siitä, että saa
olla hänen huolenpitonsa esineenä.
Kuinka silloin olisikaan tervetullut-
ta kaikki, mikä todella voisi elvyt-
tää toivoa.

Lukemassamme pääsiäis-
            evankeliumissa
            tapaamme raskaalla

mielellä olevan ihmisen, ihmisen,
jonka toivo oli hyvin matalana,
jos sitä enää oli ensinkään. Se oli
Maria Magdalena. Hänen koko
elämänsä oli sidottu Jeesukseen.
Häneen häntä kiinnitti aikaisem-
min kokemansa suuri apu, kun
Jeesus oli parantanut hänet
vaikeasta sielun sairaudesta,
taudista, jota Uusi testamentti
nimittää riivattuna olemiseksi.

Sanotaan Jeesuksen Mariasta aja-
neen ulos seitsemän riivaajaa. Ja
Jeesuksen seuraajain piiriin tullee-
na hän myös Jeesukselta sai uuden
valon, mikä avasi eteen Jumalan
valtakunnan näköalat. Sen varaan
hänkin oli uskaltautunut. Mutta sit-
ten Pitkäperjantain tapaus tuli ja
käsittämättömällä tavalla murska-
si kaiken. Tänä aamuna hän vielä
halusi nähdä Herran ruumiin voi-
dellakseen sen. Hän meni haudalle
yhdessä muiden kanssa, mutta hau-
ta oli tyhjä. Kivi oli otettu pois hau-
dan suulta. Hän päätti vihollisten
ryöstäneen vielä Herran ruumiin-
kin. Sellainen tuntui käsittämättö-
mältä. Miten saattoikaan ihmisten
pahuus saada niin suuren toiminta-
vapauden tässä Jumalan luomassa
maailmassa. Levottomana ja ma-
sennuksissaan hän ei saata pysyä
paikallaan. Tuntui pakkoa mennä
kertomaan asiasta muille.

Tässä jo voimme sanoa pääsiäi-
sevankeliumin tarjoavan lohdutus-
ta raskaiden surujen varalta. Me,
jotka näin kaukaa ja jälkeenpäin
seuraamme tätä asiaa, tiedämme,
että Marian suru ja levottomuus
johtui oikeastaan tosiasiain tunte-
mattomuudesta ja siitä, että hän teki
äkillisiä, vääriä johtopäätöksiä ha-
vaitsemastaan. Hänen huolensa oli
lopulta aiheeton.

Kuinka paljon siitä levottomuu-
desta, joka ajallemme on ominais-
ta johtuukaan siitä, että emme tun-
ne emmekä näe kaikkia tosiasioita
ja että teemme vääriä johtopäätök-
siä havainnoistamme. Johtui levot-
tomuus ja huoli elintarpeiden niuk-
kuudesta tai muusta syystä, niin
sangen usein siinä on turhaa hätäi-
lyä ja huhut kulkevat ja tekevät pal-
jon pahaa ja usein niissä ei ole mi-
tään perää.

Tekstimme kertomassa tapauk-
sessa kävi kuitenkin niin onnellises-
ti, että Marian puhe Herran ruumiin
ryöstämisestä ennätti ensiksi sel-
laisten terveälyisten miesten kor-
viin kuin Pietari ja Johannes, jotka
eivät tehneet niin kuin joku muu
olisi tehnyt, lähtenyt edelleen tote-
na kertomaan Marian pelkästään
oletettua asiaa, vaan tekivät aino-
alla oikealla tavalla, lähtivät otta-
maan selvää, oliko Marian kerto-
mus totta. Se oli monen väärän hu-
hun, monen pelon, monen levotto-
muuden, jopa monen taikauskon
syynä, ettei ole oltu maltillisia ja
otettu asiasta selvää.

Kilpaa juoksivat Pietari ja Johan-
nes haudalle. Pietari perinpohjaise-
na luonteeltaan menee hautaan ja
tutkii sen tarkoin. Hän toimii kuin
paras etsivä, poliisi, tosin vain pel-
kästään asian harrastuksesta, sillä
asia oli hänelle itselleenkin tärkeä.
Ja Johanneskin tuli hautaan. Yhdes-
sä tutkiessaan he pääsivät selville,
että mitä muuten lieneekin tapah-
tunut, ruumiin ryöstäjiä siellä ei ai-
nakaan ole käynyt. Kaikki oli niin
hyvässä järjestyksessä, niin vasiten
laitettuna, ettei mitään väkivaltais-
ta ollut voinut siellä tapahtua. Hän-
kin uskoi, sanotaan Jeesuksesta,
hänkin, siis Pietari myös. Heille al-
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koi tulla, kun ajattelivat, mitä siel-
lä oli tapahtunut, se aavistus, joka
varmeni vakuutukseksi: Hän on
noussut ylös. Tähän asti eivät ol-
leet ymmärtäneet, että Jeesus oli
nouseva ylös. Nyt Jeesuksen sitä
koskevat puheet tulevat mieleen. Ja
hauta on siinä kunnossa, että se saa
heidät päättelemään: Tässä on ta-
pahtunut Jumalan ihme.

P  ietarin ja Johannek-
sen  esimerkki on
seurattava. Ihmisen

asia on ottaa selvää tosiasioista.
Eräs aikamme enimmin luetuista
hengellisistä kirjailijoista ennustaa
kristinuskolle suurta tulevaisuutta,
vieläpä lähiaikoina. Hän sanoo ai-
kakauden ihmisen olevan tosiasioi-
hin kiintyneen. Ja kristinusko kes-
tää tarkastelun. Siihen tutustumi-
nen, sen perusteihin tunkeutuminen
tekee vakuutetuksi sen todellisuu-
desta. Sitä kohtaan täytyy totuutta
etsivän tuntea myöntymystä. Kaik-
ki epäilys, epäusko ja jumalankiel-
teisyyskin johtavat tosiasiain tun-
temattomuudesta, silloinkin, vaik-
ka he juuri tosiasiain avulla koetta-
vatkin todistaa kielteisen kantansa,
sillä he eivät ota huomioon kaikkia
tosiasioita. He suostuvat näkemään
vain sen mikä silmäin edessä on,
mutta sen todellisuuden puolen,
minä koemme esim. omantunnon
elämässä, he jättävät huomioonot-
tamatta.

Marian suuri rakkaus Herraa koh-
taan, saa myötätuntomme osakseen,
mutta hänen herkkyyttään tehdä lii-
an pian johtopäätöksiä asioihin pe-
rehtymättä emme tahdo seurata.
Silloin voi helposti joutua monen
epäraittiin opin ja viettelyksen pau-
loihin. Tänä huhuille alttiina aika-
na on syytä tämä muistaa.

Asia, mistä Pietari ja Johannes
pääsivät selville, oli Jumalan suuri
teko: Hän oli herättänyt ylös poi-
kansa. Mariallekin kirkastui myö-
hemmin. Huomisen päivän evanke-
liumi puhuu siitä.

Tulee tässä mieleen, miten tuos-
sa ihmiselle raskaassa pimeydessä,

synnin hädässä, usein on juuri niin,
että koko hätämme on siinä, ettem-
me tunne Jumalan edeltäpäin val-
mistamia tekoja. Hänen Kristukses-
sa tekemänsä teko on tuntematon.
Sitten kun kerran sanan, joko lue-
tun tai puhutun kautta valkenee, että
Kristus jo silloin, kun vielä hänen
vihamiehiään olimme, kuoli puo-
lestamme ja että Jumala on hänes-
sä meille lunastuksen valmistanut,
havaitsemme: näinhän asia todella
olikin, enkä minä sitä huomannut.
Se oli tosiasiana jo ennen olemas-
sa, mutta oli kätketty silmistäni.
Siinä tavallaan uusiintuu pääsiäis-
aamun tapahtuma, ihmisistä riippu-
mattomana, heidän häntä auttamat-
ta, Jumala teki suuren tekonsa, ja
minun tarvitsee vain tulla tunte-
maan se ennen valmistettu pelastus,
nähdä se, niin valkeus tulee sielu-
uni.

Yllättävällä tavalla Jumala tämän
usein tuo julki kaikissa teoissaan.
Kansamme on niissä monissa tapa-
uksissa kokenut, kun hätä oli suu-
ri, oli apu jo valmiina odottamas-
sa.

Mutta vielä suurempia Herra on
valmistanut niille, jotka häntä ra-
kastavat. Jos me aina muistaisim-
me, kuinka olisikaan toivomme elä-
vä. Suurin yllätys on edessäpäin.
Mitä silmä ei ole nähnyt, ei korva
kuullut eikä yhdenkään sydämeen
noussut, sen on Jumala valmistanut
niille, jotka häntä rakastavat.

Paavo Ismael Salo (1890-1962)
oli yli kolmesataavuotisen Rau-
dun luterilaisen seurakunnan

kirkkoherrojen sarjan viimeinen
vakinainen esipaimen 1924-1944.

Siirtolaisuuden aikana rovasti
Salon jälkeen toimi v.t. kirkkoher-
rana 1.5.1944-1.2.1947 pastori

Viljo Kalervo Liukkonen. Kirkko-
herranvirasto oli silloin sijoitettu-
na Pieksämäelle. Pastori Heimo
K.K. Kortesniemi vastasi sitten
tehtävien hoidosta seurakunnan
lopettamiseen asti vuoden 1949

lopussa.  (Raudun historia, 1965,
s. 231-232)

Vierivät muistot
Nuoruuden aika mieleen palaa,
kun vanhuus harmaan arjen tuo.
Lapsuuden muistot aikain takaa,
niin usein vie, kotiportin luo.

Vuodet on vierineet kuin salaa,
ilot ja murheet vaihdelleet.
Vaan eletty aika ei  koskaan
palaa,
on muistikuvatkin haalenneet.

Sotavuosien muistot taistojen
teillä,
elon raskainta aikaa ilmentää.
Eloa ollut niin monta jo vuotta,
on aika jo vauhtia hiljentää.

Kun elon taival’ on loppupuolla,
ja silmien valokin himmentynyt.
On armaansa ääntäkin vaikea
kuulla,
on askelkin yhäti lyhentynyt.

Muistojen kirjo kuin sumujen
silta,
ja virtojen yli ei enää nää.
Voi joutua kysymään läheisiltä,
missä on koti, missä määränpää.

Vaik’ olet kärsinyt Karjalan
kansa, ällös menetä toivoa vielä.
Vaikka kaikki muu meiltä mennyt
ois, se maa on jäljellä siellä.

Hilma Köninki

RUNO-
NURKKA

OIKAISU
Rautulaisen naisen kirjoi-

tuskilpailun kolmanneksi
tulleen Ainon sukunimi on

Höijer, ei Häijer kuten viime
lehdessä vahingossa kirjoi-

timme. Pahoittelemme tapah-
tunutta.
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Nuoret liekkuivat Kannaksella pääsiäisenä
Tässä tuli päivänä muutamana

perheen jälkikasvun kanssa pu-
heeksi, että miten Kannaksella vie-
tettiin pääsiäistä? Eritoten, miten
nuoriso pääsiäispyhät vietti? Tähän
on helppo vastata, että liekkumalla
tietysti.

No sitten edelleen kysyttiin, että
mikä se liekku on ja mitä silloin teh-
dään kun liekutaan. Liekku on
eräänlainen kiikku joka Raudussa-
kin tehtiin pääsiäisen pyhiksi joka
talon navetan vintille tai kujamaal-
le. Liekkuminen oli lasten ja nuor-
ten suuressa suosiossa. Liekuttiin
ja laulettiin ja hauskaa oli.

Liekun teossa tarvittiin vahva, 3-
4 metriä pitkä lankku ja pitkät vah-
vat köydet, jotka heitettiin katto-or-
sien yli. Lankku sidottiin molem-
mista päistä näiden köysien varaan
niin, että se pystyi liikkumaan edes-
takaisin varsin laajaa liikettä.

Lapset ja tytöt laitettiin istumaan

keskelle lankkua ja isommat pojat
päihin seisoaltaan vauhtia anta-
maan. Jos oli pitkät köydet, niin
vauhti saattoi nousta liiankin ko-
vaksi niin, että pienempiä pelotti.

Liekku tehtiin lauantai-iltana tai
sunnuntaiaamuna, mutta liekkumi-
nen aloitettiin vasta sunnuntaina
kirkon ajan eli puolenpäivän jäl-
keen. Siitä se sitten jatkui aina
pääsiäismaanantaihin saakka.

Laulut kylän
tapahtumista

Meidän naapurissa oli talo, jossa
oli iso kujamaa ja sinne kokoontui
kylän nuoriso aina liekkumaan.
Kermisen pojat, Ferti ja Jorma, ko-
kosivat isä-Vihtorin avustuksella
ison liekun ja vauhtia riitti. Laulu
raikui mutta ei se talonväen elämää
häirinnyt. Liekutaan ja lauetaan kun
nyt on pääsiäinen.

Oli olemassa ihan erikoisia liek-
kulauluja, joita oli sepitetty tapah-
tumista, joita kylässä oli sattunut
sen vuoden aikana. Lisäksi laulet-
tiin tavallisia piirileikkilauluja.

Siihen aikaan, ennen talvisotaa,
nuorison elämä maaseudulla oli eri-
laista kuin tänä päivänä. Ei ollut
paljon harrastusmahdollisuuksia,
mutta ei myöskään sellaisia houku-
tuksia kuin maaseudun nuorilla ny-
kyään on. Niin muuttuu maailma
Eskoseni, sanoi aikoinaan Nummi-
suutarin Martta.

Tällaisia ajatuksia tuli vanhan
miehen mieleen nuorison kyseltyä
pääsiäisen vietosta Orjansaaressa.
Melkein tekee mieli yhtyä Päivi
Paunun sanoihin: “Oi niitä aikoja,
oi niitä aikoja, ne tahtoisin niin elää
uudelleen...”

Oiva “Oltermanni” Junni

Markku Paksu jatkaa pitäjäseuran johdossa
“Ei se vaihtaen paremmaksi tule”,

todettiin Rautulaisten pitäjäseura
ry:n vuosikokouksessa lauantaina
20. maaliskuuta Mikkelissä. Seuran
johdossa valittiin jatkamaan Mark-
ku Paksu ja varapuheenjohtajana
jatkaa Pauli Jantunen.

Myös muut hallituksen jäsenet
säilyivät ennallaan. Hallitukseen
kuuluvat Armas Komi, Arto Kurit-
tu, Kauko Olkkonen, Pekka Hän-
nikäinen, Liisa Rouhiainen, Ante-
ro Määttänen, Matti Koppanen ja
Tuomas Rastas sekä sihteeri-rahas-
tonhoitaja Raili Ilvonen.

Kokouksessa oli paikalla 18 hen-
kilöä.

Juhlat antavat
voimaa eteenpäin

Viime vuonna Rautulaisten pitä-
jäseura täytti 50 vuotta ja lehti 40.
Lehden levikki ja pitäjäseuran jä-
senmäärä on tällä hetkellä hieman
yli 1300.

- Viime vuoden juhlista jäi hyvä
maku suuhun, ja se antaa voimia
jatkaa toimintaa. Tehtävämme on
säilyttää toiminta niin vireänä, että
se innostaa väkeä mukaan, kuvaa
uudelleen valittu puheenjohtaja
Markku Paksu.

Tänä vuonna
vaisumpaa

Tänä vuonna ei varsinaisia pitä-
jäjuhlia järjestetä, mutta valtaosa
kymmenestä koulupiiristä järjestää
tapaamisia. Niistä kannattaa toimit-

taa tieto lehden maksuttomaan ta-
pahtumakalenteriin hyvissä ajoin.

Tämän vuoden toimintasuunni-
telmaan kirjattiin muun muassa,
että Rautu ja rautulaiset III-kirjan
jatko-osan valmistelu lähtee käyn-
tiin ja adventtikerho aloittaa toimin-
tansa Kauko Olkkosen vetämänä.

Lisäksi luvassa on matkoja koti-
seudulle ja pikkujoulut 4.-5. joulu-
kuuta Viipurissa.

Toissa kesänä Rautuseuran kans-
sa alkanutta Kihuperinnettä jatke-
taan myös ensi heinäkuussa nykyi-
sessä Sosnovossa. Katso Kihuista
ilmoitus toisaalta tästä lehdestä.

Jaana Anttonen
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Nyt talvikisojen aikaan tuli
mieleeni, että hiihdettiin sitä
ennenkin. Näin Raasulin kou-
lulla. Tulokset tuli kirjattua
silloin ja siitähän osanottajat
näkevät sijoituksensa, jos vie-
lä ovat katselemassa.

Suora lainaus päiväkirjastani:

22.2.38
Turummummo kuoli viime tiistaina.

Eilen, kun Unto ja minä olimme tattar-
palteella mäkeä laskemassa, ja minä
lasin eräästä jyrkästä kohdasta.  Not-
kossa oli metriä korkea hyppyri enkä
minä huomannut sitä minä lensin pari
kolme metriä pudoten selälleni kovaan
tantereeseen luulin silloin viimeisen
hetkeni tulleen, Selkää koski kovin ja
minä luulin selkärankani katkenneen.
Tunnusteltuani tarkemmin huomasin
sen aivan eheäksi. Ainakin kylkiluu on
poikki tuumailin. Hämmästyin aivan
kun sekin oli eheä.

Raasulin "Mika Myllylät" huimassa vauhdissa

Raudun matka 2.- 4.7.1999
Auto I
4.00 Varkaus, Matkahuolto
4.20 Joroinen, Matkahuolto
5.30 Pieksämäki, liikenneasema
6.15 Haukivuori, Hannulan huoltoasema
7.00 Mikkeli, Lääninhallitus
9.00 Nuijamaa
12.00 Viipurin tori

Auto II
5.20 Kangasniemi, Matkahuolto
6.00 Mikkeli, Lääninhallitus
7.30 Kouvola, linja-autoasema

Leikari
9.00 Vaalimaa
12.00 Viipurin tori

Tänään oli koulussa karsinat tytöillä
ja pojilla.

Pojat 3:lla km:llä
Nimi lk. Aika
1 Honkanen Jalmari IV 14,48
2 Brantdel´Pauli IV 15,19
3 Haapanen Johannes III 15,26
4 Tuokko Viljo IV 16,15
5 Huuhka Antti I    16,44
6 Paukku Aulis IV 16,56
7 Mentu Ville IV 17,05
8 Vaikkinen Aatos III 17,19
9 Naumanen Erkki IV 17,20
10 Rastas Unto III 18,15
11 Mentu Väinö III 18,43
12 Kähäri Pentti II  19,06
13 Suvaloff Sulo II  19,07
14 Orava Matti III 19,41
15 Leinonen Onni II  19,51
16 Mentu Arvi III 20,44
17 Huuhka Vilho IV

keskeytti
Paras voitti viimeistä 6 min. 6 sek.

Tytöt 2:lla km:llä
Nimi lk. Aika
1 Naumanen Lilja IV   9,19
2 Ossi Helvi III   9,25
3 Lattunen Anna III 10,55
4 Kyllästinen Maija III 11,23
5 Lallukka Maire IV 12,15
6 Leinonen Tyyne III 13,42
7 Kähäri Aini IV

keskeytti

Olisi muuten mukava tietää kuin-
ka monta osanottajaa hiihtelee vie-
lä näillä lumilla. Luntahan on tänä
talvena tullut; “...ihan piisalle
asti...” sanoisi kunnioitettava anop-
pini jos vielä eläisi.

On se tuo katkenneeksi luulema-
ni selkäranka ollut senverran kipeä,
että minut on ilmeisesti vapautettu
hiihdosta.

Veikko Jormo

Ota passisi valokuvasivusta kopio. Lähetä se
Töölön Matkatoimistoon os. Porrassalmenkatu
21, 50100 Mikkeli. Puhelin (015) 214 855. Ilmoita
samassa kirjeessä myöskin nimesi, osoitteesi
ja puhelinnumerosi sekä se, mistä tulet autoon.
Paperit tulee olla matkatoimistossa 25.4. men-
nessä.

Terveisin matkakumppanit Oiva ja Pauli

HINTA 860,-

Matkaan mahtuu vielä muutamia asiasta kiinnostuneita.
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Marttatoiminta 100 vuotta

Rautulaiset ensimmäisinä uria aukomassa
Kun Marttaliitto ry. valmis-

telee 100-vuotisjuhlaansa tule-
vaan kesäkuuhun Helsinkiin,
on rautulaisilla hyvä syy muis-
tella martta-asiaa. Sillä jos oli-
simme entisillä elomailla, olisi
siellä Marttayhdistyksen 100-
vuotisjuhlat.

Marttatoiminta tuli Rautuun, kun
Ida Jakobsson (myöhemmin Ihalai-
nen) tuli kätilöopistosta ensimmäi-
seen työpaikkaansa Rautuun. Elvi
Loponen kuvaa häntä työtäpelkää-
mättömäksi, isänmaalliseksi ja in-
nostuneeksi kohentamaan rajaseu-
dun elinoloja. Jakobsson oli Rau-
dun edustajana Marttaliiton perus-
tavassa kokouksessa 31. lokakuuta
1900.

- Kun hän kulki kylillä uusia rau-
tulaisia vastaanottamassa, antoi hän
samalla neuvoja monissa kotia kos-
kevissa asioissa, kertoo Elvi Lopo-
nen ja lisää, että oli onni, että oli
niin valistuneita naisihmisiä ja mik-
sei isäntiäkin, jotka ottivat opit ja
neuvot vastaan.

Näin ennen talvisotaa oli kaikki
kylät toiminnan piirissä.

- Kun käsky kävi vuonna 1939,
oli monen perheen kädessä littera,
jossa määräasemana oli Pieksämä-
ki. Täällä sitten jaettiin majoituk-
sia Virtasalmelle, Jäppilään ja Piek-
sämäen maalaiskuntaan. Sieltä tuli
myös Aleks Vaskelaisen perhe,
mukanaan neuvoja Aino Venesjär-
vi, muistelee Elvi Loponen.

Hän kertoo, että kaupunkiin ja
sen ympäristöön majoittui monista
yhdistyksistä emäntiä ja niin alkoi-
vat tapaamiset lähinnä keskustelun
merkeissä. Nuoret naiset luonnol-
lisesti jäivät “sotahommiin”.

- Aino oli siirtoväenhuollossa
edustajana ja sai sieltä järjestettyä

joskus vaateapua lapsiperheille ja
vanhuksille, kertoo Elvi Loponen.

Näin alkoi marttojen työ Pieksä-
mäellä, jossa ei oltu ennen toimittu
niissä merkeissä.

- Siellä oli ollut koti- ja maatalo-
usnaisten yhdistys. Niin rautulaiset
olivat jälleen uria aukomassa, tote-
aa Elvi Loponen.

Nyt Pieksämäen kaupungissa ja

maalaiskunnassa on ainakin kym-
menkunta marttaseuraa.

Hiljaista
uurastusta

Elvi Loponen kertoo, että sota-
aikana toiminta jatkui hiljaisena
uurastuksena. Pieksämäelle muutti
eri pitäjistä marttoja ja yhteistoi-

Kaskaalan emäntiä Ylä-Notkolan puutarhassa kesällä 1939. Vasem-
malla istumassa Maria Virolainen, Emilia Korpelainen, Helena Pauk-

kunen. Takana Amalia Kuparinen, Elina Viskari ja Elina Murtola.
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min-
taa oli jonkin verran.

- Kahdet isot kurssit muistan
erikoisesti. Kesällä 1942 oli ken-
gäntekokurssit kansakoulun ruoka-
lassa. Oli tilattu puupohjia ja jokai-
nen itse huolehti nahka- tai muusta
päällysteestä. Kummasti nahkaa
vain löytyi, sillä toisena päivänä
kurssilla tuli monta valmista paria.
Pyhityllä toimi Nahkatehdas ja Sil-
vennoisen Oskarin sydän heltyi
naisten anomuksille, vaikka se ei
oikein luvallista ollutkaan siihen
aikaan.

- Toinen kurssi oli viikon ompe-
lukurssi niin sanotulla pitäjäntuval-
la. Siirtoväen huolto antoi armei-
jan varastosta karjalaisille ihan uu-

sia mantteleita, flanelli jalkarät-
tejä, lumipukuja ynnä muuta.
Aino Venesjärvi oli touhussa
mukana. Elettiin vuoden 1944
syksyä, Elvi Loponen muis-
telee.

Enää viimeinen
kokous jäljellä

Vuosi 1946 oli taas muutosten
vuosi. Raudun Marttayhdistys
muutti Joroisiin ja Pieksämäelle
Harlun yhdistys. He kuuluivat siir-
tomarttojen pohjoiseen piiriliittoon,
jonka asemapaikka oli Jyväskylä.
Sen johtajana toimi Lea Aalto.
Sieltä he saivat siirron Mikkeliin ja
monien vaiheiden jälkeen siitä on
tullut Etelä-Savon Marttapiiriliitto.

- Myös Harlussa toiminta oli ol-
lut vilkasta ja heillä oli myös oma
neuvoja, Hellin Vauramo. Hyvin
me rautulaiset martat sopeuduim-
me heidänkin kanssaan, vaikka
tämä olikin heidän sijoituskuntan-
sa, kertoo Elvi Loponen ja lisää,
että Lea Aalto vieraili paikkakun-
nalla usein ja Martta Kuikka teki

uhrautuvaa työtä yli 30 vuotta.
Sitten eräänä, vuoden 1949 sun-

nuntaina tulivat kaupungista Vau-
ramot, Martta Kuikka, Pölläset Es-
ter ja Maija Aino Loposen taloon
ja ehdottivat kerhon perustamista
Pieksämäen Marttojen alaisuuteen.
Niinhän se tehtiin.

- Perustettiin Meijerhovin Mart-
takerho, joka myöhemmin muuttui
yhdistykseksi. Se aloitti toimintan-
sa vuoden 1950 alussa. Meitä oli
rautulaisista mukana Anna-Liisa
Loponen, Elvi Loponen, Hilja Sii-
tonen, Elsa Saari (Siitonen) ja Ida
Partanen sekä myöhemmin Taimi
Ramsted, joka toimi monta vuotta
rahastonhoitajana.

- Toimintaa oli paljon ja 1960-lu-
vulla oli yli 50 jäsentä. Saimme
koko maan käsittävässä toiminta-
kilpailussa 21. palkinnon. Mutta.
Nyt on enää viimeinen kokous pi-
tämättä ja sitten sekin on muisto-
jen joukossa, tuumaa Elvi Loponen
haikeana.

(Kirjoitus perustuu Elvi Loposen te-
kemään runkoon, josta toimitus on
muokannut jutun.)

Aleksanteri Aava - rajalla Raudun
Aleksanteri Aava eli Suomen

kansallisen heräämisen jäl-
keistä aikaa ja suurten muu-
tosten aikaa maassamme. Hän
koki sortokauden sekä itse-
näistymisen. Hän eli raskaat
sotavuodet ja tunsi henkilö-
kohtaisesti isämaan vapauden
kalliin hinnan. Hänen muis-
tonaan on meillä rautulaisena
mielessä aseman odotussalin
muistolaatan velvoittavat sa-
nat.

Palatessani ajtuksissani Raudun
asemalle muistan sieltä odotussa-
lin seinältä Raudun taistelujen
muistolaatan ja siinä olevan Alek-

santeri Aavan tekstin. Pikku hil-
jaa olin sen oppinut ulkoa. Vasta nyt
myöhemmin olin myöskin utelias
ja halusin tietää, että kuka henkilö-
nä oli tämän runoilijanimen taka-
na.

Veljeni Bruno kertoi Aleksante-
ri Aavan pojasta Toivosta, joka
asuu Imatralla. Häneltä sain suku-
selvityksen lisäksi kasetin, jossa oli
runoilijan kauneimmat runot. Sain
myöskin tietää veljeltäni, että Rau-
tulaisten lehdessä n:o 214/ Helmi-
kuu 1985 on professori Lauri Ha-
kulisen kirjoitus runoilijasta.

Epäilin kauan, että onko enää tar-
peellista kirjoittaa Riiskan runoili-
jasta pitäjän lehteen? Rohkenin kui-

tenkin ottaa hänet uudestaan esiin,
koska oletan lehdelle tulleen uusia
lukijoita ja vanhatkin varmasti
muistelevat häntä mielellään. Olen
kuitenkin jättänyt lukijalle tilaa
nauttia Lauri Hakulisen ammattitai-
dolla tehdyn kuvauksen Aavan ru-
nokielestä.

Kievarilaitos avartaa
katsontakantaa

Aleksanteri Aavan eli Santeri
Kuparisen vanhemmat, Emilia ja
Matti Kuparinen asuivat Sakko-
lan Riiskan kylässä Suvannon ete-
läpuolella. Kylä sijaitsi Raudun ja
Metsäpirtin pitäjien rajalla.
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Santeri Kuparinen (s.1883) peri
isältään maatilan, joka kuului kie-
varilaitokseen eli matkamies saat-
toi maatilalla ruokailla, yöpyä ja sai
tarvittaessa maksusta hevoskyydin.
Kosketus vieraisiin avarsi todennä-
köiseti paljon nuoren tulevan isän-
nän katsontakantaa.

Hänen äitinsä Emilia oli omaasu-
kua Karvanen, joka oli vanhaa
kanttorisukua ja kotoisin Petäjär-
ven kylästä, missä runoilija kävi
kansakoulun. Äidin kotitaloon oli
läheiset suhteet ja tämä tuttavuus
vaikutti syvästi häneen etenkin hen-
kisesti.

Sieltä oli kotoisin hänen syvälli-
nen isänmaallisuus. Santerilla oli
myöskin onni käydä Uudenkirkon
Kansanopisto. Tämä vaikutti rat-
kaisevasti hänen henkiseen kas-
vuunsa. Noina aikoina kansakou-
lulla ja kansanopistoilla oli suuri
merkitys kansallisen heräämisen
kasvattajana.

Puoliso löytyi
Sakkolasta

Puolisonsa Helena Riikosen
(1890-1953) Santeri Kuparinen
löysi Sakkolan Haparaisten kyläs-
tä. Heille syntyi neljä poikaa (Kau-
ko, Arvo, Jouko ja Toivo)  ja kaksi
tytärtä (Aune, Vuokko). Vanhin
poika Kauko syntyi 1912 ja Arvo
vuotta myöhemmin.

Molemmat pojat ja vanhin tytär
Aune suuntautuivat kauppa-alalle.
Kauko oli harjoittelijana Kiesilän
kaupassa Raudussa. Sieltä hän siir-
tyi Metsäpirtin osuuskaupan palve-
lukseen ollen Talvisotaa ennen Ko-
solan myymälän hoitajana. Veli
Arvo oli ensin töissä Metsäpirtissä
ja hakeutui sieltä kaupanhoitajaksi
Uudenkirkon Läskelän kylään. Tal-
visodan jälkeen hänet komennettiin
Niinisaloon Reseviupseerikouluun,
jonka jälkeen hän jäi armeijan pal-
velukseen.

Molemmat veljekset olivat hyviä
urheilijoita ja kilpailivat myöskin

rautulaisten kanssa.
Runoilijan taival
alkoi ohdakkeisesti

Ohdakkeisesti alkoi Aleksanterin
tie runoilijana. Nuoruuden innolla
hän kirjoitti kansanopiston jälken
pikkurunoja ja tarjosi niitä kustan-
tajalle mahdollista julkaisua varten.
Kielteisistä vastauksista huolimat-
ta hän ei masentunut vaan alkoi kir-
joittella kertomuksia sanomaleh-
tiin.

Hän säilytti myöskin tuntuman
runoihin, joita julkaistiin Kyläkir-
jaston Kuvalehdessä ja useissa jou-
lulehdissä. Mielessään hän kuiten-
kin kehitteli uutta tyyliä, jossa oli-
si kalevalaista jykevyyttä.

Kun hänen kaksi kokoelmaansa
julkaistiin, Vanha maininki 1916 ja
vuotta myöhemmin Musta lintu, sai
hän näistä loistavat arvostelut. Täl-
löin silloinen suomalaisen kirjalli-
suuden tutkija, fil.tohtori V. Tarki-
ainen kirjoitti hänestä: “ Kauniim-
min tuskin lienee meillä monikaan
tulkinnut Karjala-ikäväänsä ja ihas-
tustansa vanhaan kansanrunou-
teen”.

Täytyy olla hyvä suomen kielen
taitaja, jos osaa kirjoitta Kalevalan
runomitalla. Näiden julkaisujen
kautta hänen runonsa löysivät tien
Suomalaisen Kirjallisuuden seuran
arkistoon. Hän itsekin innostui ke-
räämään kansan perinnettä ja rikas-
tutti kansanrunousarkistoa ja sana-
kirjasäätiötä keräämällä paikallisia
murresanoja, sananlaskuja, sanan-
parsia ja arkkiveisuja.

Toisella romaanilla
harmittava kohtalo

Aiheensa runoihin Aleksanteri
ammensi kotiseutunsa maisemista.
Hän oli myöskin innokas erämies,
jonka pyyntimaat olivat perinteel-
lisesti Raudun rajasaloilla. Tämä
johtui siitä, että Raudun ja Metsä-
pirtin pitäjät kuuluivat alunperin
Suur-Sakkolaan.

Eränkävijänä hänen runoissaan
saavat sijansa luonnon kauneus ja
metsän eläimet. Hän ei ollut luon-
nossa vain ulkopuolinen kulkija,
vaan hän ikään kuin samastui luon-
toon tuntien olevansa osa siitä.

Hän oli valmis pyynnöstä kirjoit-
tamaan runoja eri juhlatilaisuuksia
varten sekä lausumaan niitä. Hän
julkaisi vuonna 1924 kirjan nimel-
tään “Huuhkanpoika”. Se kertoo
lahjoitusmaa-ajoista liittyen Petä-
järven hoviin.

Toisen romaanin kohtalo oli har-
mittava. Sillä oli nimenä Lietteen
sota. Se kertoi ajoista, jolloin ran-
nan asukkaat kiistelivät Suvannon
laskun yhteydessä syntyneiden lie-
temaiden omistuksesta. Kustantaja
oli palauttanut romaanin oikolukua
ja korjauksia varten Riiskaan. Tämä
tapahtui juuri ennen Talvisotaa.
Kirja unohtui evakkoon lähdön kii-
reessä kotiin ja paloi talon polton
yh-teydessä.

Konkreettisesti
mukana taisteluissa

“Tääll’ on rajalla Rautu, tan-
ner taiston tulisen” ei jäänyt Alek-
santeri Aavalle vain runoksi vaan
hän osallistui myöskin taisteluun.

Petäjärven ja Riiskan kyliin oli si-
joitettu Raudun rintaman lähihuol-
tokeskukset. Santeri Kuparisen teh-
tävänä oli päivittäin kuljettaa eri-
laisia tarvikkeita rintamalle. Paluu-
kuormana oli haavoittuneita ja kaa-
tuneita. Tekstin ulkopuolelta mai-
nittakoon Riiskan naisten suuriar-
voinen työ ennen kaikkea Raudun
rintaman varushuollon ylläpitämi-
sessä.

Taistelu päättyi ja kymmenen
vuotta myöhemmin voitiin ikuistaa
hänen sanat laattaan: “Otti voiton,
antoi uhrin. Tietäen tämän, van-
no vala: Ilman miekan iskemät-
tä, mene ei tää voitto meiltä”.

Kirjoittaessaan tätä tekstiä, hän ei
luultavasti aavistanutkaan, että hän
kerran joutuisi saattamaan kaksi po-
jistaan, Kaukon ja Arvon isänmaan
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multiin. Kauko kaatui kersanttina
Syvärillä 1941 ja Arvo kapteenina
Vuosalmella kuuluisan eversti
Adolf  Ehrnrothin komentamassa
JR 7:ssä.

Aleksanteri Aavan kirjoitti lukui-
sia runoja, jotka kuvasivat aikansa
tapahtumia, hänen  elinympäristöä
Sakkolaa, Rautua ja Metsäpirttiä
sekä luontoa eläimineen. Hänen ru-
nonsa on löydettävissä Kansan Ru-
nouden arkistosta ja hänen muistoa
säilyttää Suvanto-säätiö, joka on
pystyttänyt 1961 muistomerkin
Lempäälän kirjastotalon sisäänkäy-
nin viereen. Hän kuoli Saaren pitä-
jässä 1956. Hän oli ammatiltaan
maanviljeliä ja sydämeltään runoi-
lija.

Aimo Tiainen

Kotiseutumatka 13.-14.6.1999
Rautu-Suvenmäki-Vepsa

Reitti ja aikataulu:
klo 2.20 Joroinen, Matkahuolto

2.50 Varkaus, keskusasema
3.00 Kaura-ahon kioski
3.10 Jäppilän tienristeys
3.50 Pieksämäki, Matkahuolto
4.20 Virtasalmi, Kantalan tien-
haara
4.40 Haukivuori, SEO
5.20 Mikkeli, lääninhallitus
5.40 Lappeenrannan ja Kouvo-
lan tienristeys, Kesoil
6.50 Lappeenranta, Matkahuolto

sis. puolihoidon, majoitus
Valkjärvellä Hotelli Radugassa.

Matkan varanneita pyydetään
toimittamaan voimassa oleva
passinnumero, tarkka osoite ja
puhelinnumero Ilmari Seija-
maalle 15.4.99 mennessä os.
Hämeenkatu 9, 76100 Pieksä-
mäki, puh. (015) 482 096.

Matkalle OMA PASSI mu-
kaan!!!

HINTA 595,-

Vitsaaressa oli melkoinen mansikkapaikka

Monet meistä muistavat ja olivat mukana kesän 1944
ryskeessä ja paukkeessa. Itse olin Vitsaaressa. Se on
Vuoksessa, Vuosalmelta ja Äyräpäästä ylävirtaan päin
jonkin matkaa.

Ennen juhannusta tuli velivenäläinen saareen ja nousi
maihin, ja tietystihän heidät oli sieltä häädettävä pois.
Komppaniamme onnistui tässä tehtävässä ja olimme
saaressa ehkä heinäkuun puoliväliin saakka. Tämän
jälkeen siirryimme Vuosalmen etulinja-asemiin, jossa
rivimme harvenivat.

Vitsaari oli suurimmalta osaltaan tasainen. Keskellä
aukeaa kasvoi ruohoa ja sitä luonnonmansikan paljo-
utta, joka siellä oli, en ole missään nähnyt niin paljon.
Marjat olivat lähes pienten puutarhamansikoiden ko-
koisia.

Meitä Raudun poikia on riittänyt moneen lähtöön.
Venäläisten noustessa saareen oli muun muassa Lei-
nikylän poika joukossamme ja meikäläisten vallates-
sa saaren uudelleen olimme ainakin minä, Kirkonky-
län poika, ja oli eräs Potkelan kaveri sekä Oiva Junni
Orjansaaresta.

Unto Loponen

Vitsaari Kyläpaakkolan luoteispuolella pysyi suoma-
laisten hallussa. Pikasillat Vitsaareen heinäkuun

loppupuolella 1944.
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Karjalan palautus on ulkopolitii-
kan tehtävä - ei Karjalan Liiton

Jatkuviin kyselyihin miksei Karjalan Liitto tee mi-
tään Karjalan palauttamiseksi toteaisin seuraavaa:
Karjalan liitto on Suomen suurin kansalaisjärjestö,
mutta se ei voi ryhtyä neuvottelemaan Suomen luo-
vuttamien alueiden palauttamisesta Venäjän johdon
kanssa vaan nuo neuvottelut kuuluvat maamme ul-
kopoliittiselle johdolle. Liitto tekee sen sijaan mää-
rätietoista työtä tavoitteena, että Karjala kysymys
on osana Suomen lähialuepolitiikkaa.

Liiton tavoitteena on, että maamme poliittinen
johto avaisi Venäjän kanssa neuvottelun luovute-
tun Karjalan palauttamisesta heti, kun niiden käymi-
seen ETYK-asiakirjan mukaisella tavalla on mah-
dollisuuksia. Venäjä on toistuvasti ilmoittanut, et-
tei se halua neuvotella rajojensa muuttamisesta.
Sillä olisi valmiutta neuvotella joistakin muista
Karjalan asemaa koskevista uudelleenjärjestelyis-
tä, jos sille tehtäisiin konkreettisia ehdotuksia. Liitto
pyrkii vaikuttamaan siihen, että Suomen ulkopoliit-
tinen johto seuraisi Venäjän muuttuvaa tilannetta
aktiivisesti ja loisi edellytykset Karjala-ohjelman
mukaiselle vastikkeelliselle yhteistyölle jollakin yh-
teistoimintaan rajatulla luovutetun Karjalan alueel-
la.

Keskeistä kysymyksen hoidossa on selvittää, mil-
lä tavalla luovutetun alueen nykyinen hallinto toi-
mii. Millä tavalla alueen lainsäädäntöä ja toimeen-
panoa ollaan kehittämässä länsimaisia yhteistyö-
kumppaneita ja investoijia rohkaiseviksi. Millä ta-
valla alueen hallinnon näkemyksiä yhteistyön kehit-
tämisestä voisi hyödyntää Suomen Karjalan kehittä-
misohjelman sekä myös Euroopan Unionin pohjoi-
sen ulottuvuuden laadinnassa. Suomen tulisi laatia
konkreettinen ehdotus Karjalan jälleenrakentamis-
ohjelmasta ottaen huomioon esimerkiksi Saimaan
kanavan vuokra-ajan jatkaminen vuonna 2003.

Karjalan Liitto jatkaa myös Karjala kysymyksen
esittelyä mahdollisuuksien mukaan ulkomaisille ta-
hoille. Esimerkiksi Euroopan parlamentin jäsenille
sekä Suomessa vieraileville tiedotusvälineiden edus-
tajille.

Jotenka kyllä Karjalan Liitto toimii Karjala kysy-
myksen parissa. Jatkossa vähintäänkin yhtä tehok-
kaasti saadessaan liiton puheenjohtaja Markku Lauk-
kasen, kuten myös varapuheenjohtaja Hanna Mark-
kula-Kivisillan eduskuntaan.

Terveisin Markku

Rautulaisen naisen elämänkertakilpailun satoa

Hilman lapsuusmuistoja osa I

Synnyin Karjalassa, Raudun
pitäjän Potkelan kylässä

1910 Liisa ja Juho Loposen tyttä-
renä. Meitä oli viisi tyttöä ja yksi
velipoika. Muistan elävästi sen päi-
vän, kun veljeni syntyi. Olin sinä
kauniina heinäkuun aamuna 1920
lehmiä ajamassa laitumelle. Siihen
aikaan, aamulla varhain kävimme
viemässä lehmät neljän kilometrin

päähän metsään kokopäiväksi. Illal-
la ne itse tulivat kotiin. Aina samoi-
hin aikoihin, kuuden seitsemän ai-
koina. Ne olivat oppineet tietämään
milloin lypsy alkaa.

No niin, kun tulin kotia, äitini oli
saunassa. Menin katsomaan. Hä-
nellä oli sylissä pikkuinen käärö.
Siinä oli minun pikkuveljeni, jota
me siskokset ootimme. Olimme

iloisia siitä, että meillä oli veli
myös. Äiti sanoi, että nyt saa riit-
tää, kun poikakin on syntynyt.

Minulla oli niin kultainen äiti,
että ei maailmassa voi parempaa
löytyä. Hän oli lapsille hyvä ja hel-
lä. Isäni kuoli nuorena, kun veljeni
oli syntynyt kesällä, isäni kuoli seu-
raavana talvena. Äidille jäi suuri
vastuu lapsista ja huolenpito elä-
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mästä. Vanhin siskoista oli vasta
neljätoista. Toiset olimme kaikki
pienempiä. Kyllä me kaikki koitim-
me äitiä auttaa osaltamme, kuka
mitenkin voi. Auttaa maatöissä ja
kaikessa, minkä voimme.

Vanhimman siskoni piti lähteä
vieraan palvelukseen hankkimaan
lisää rahaa kun oli käynyt rippikou-
lun. Ei muu auttanut. Siihen aikaan
elämässä ei annettu ihmisille mi-
tään apua mistään. Itse piti elättää
perheensä ja tulla toimeen kuka
milläkin tavalla. Ei meillä sillä ta-
valla ollut puutetta kun meillä oli
eläimiä ja hevonen, sillä pystyi te-
kemään töitä. Meillä oli hyvä maa-
tilakin, mutta vierasta piti hevostyöt
pyytää aina tekemään.

Äitini teki kovasti työtä, että hi-
kipisarat otsalta helmeili, mutta
aina hän vain hymyili ja oli meille
lapsille hyvä äiti. Muistan aina ikui-
sesti hänen lempeän luonteensa,
koskaan hän ei valittanut, oli kuin-
ka tiukkaa rahasta tai muusta. Mei-
dän lasten piti oppia pienestä pitä-
en tekemään kaikenlaista työtä,
eikä koskaan sanottu äidille pahaa
sanaa.

Oli niin ihanaa olla kotona lau-
antaina kun oli kaikki paikat pesty
puhtaaksi ja siivottu, pihamaata la-
kaistu. Äiti oli paistanut piirakat ja
laittanut karjalanpaistin uuniin. Kä-
vimme saunassa. Äiti antoi jokai-
selle puhtaat vaatteet ylle, se oli iha-
naa, siitä nautti lapsena niin sano-
mattomasti.

Sen jälkeen kokoonnuimme pöy-
dän ympärille istumaan ja syömään.
Äiti sanoi, laittakaa kädet ristiin ja
siunataan ruoka. Äiti aina lauantai-
na kirnusi voita. Saimme syödä
mahat täyteen. Ylimääräistä voita
vietiin kauppaan. Sitten sai ostaa
sokeria ja kahvia ja mitä oli tarvis.
Silloin oli kahvi raakaa ja se piti
itse rännälissä paahtaa ja myllyllä
jauhaa.

Äiti paistoi joskus pullaa, milloin
sai vehnäjauhoja. Se oli hyvää kah-
vin kanssa. Äiti antoi lastenkin juo-
da kahvia ja syödä tuoretta pullaa.

Vieläkin olen kiitollinen, kaikesta.
Pienestäkin opin lapsena kiittä-
mään.

Kahdeksan vanhana
kesätyöhön

Vuoret vierivät hiljalleen eteen-
päin. Kävimme koulua, jokainen
aikanaan. Koulua käytiin neljä
luokkaa, lauantait olivat myös kou-
lupäiviä. Koulu oli lähellä, ei ollut
kuin vähän yli kilometrin kirkolle.

Siellä ei ollut oppikouluja lähel-
lä. Käkisalmeen oli seitsemänkym-
mentä kilometriä ja Viipuriin oli
sata kilometriä matkaa. Ei voinut
ajatellakaan oppikouluun, vaikka
olisi voineet monet lapset pärjätä
samalla tavalla kuin nykyisin.

Minäkin kävin ensimmäisen tal-
ven koulua. Olin silloin kun menin
kahdeksan vuotias. Talven olin kou-
lussa ja seuraavana kesänä jo läh-
din hankkimaan kouluvaatteita seu-
raavaksi talveksi. Menin paimenta-
maan lehmiä Kuninkaanselälle.
Talo oli Loposen talo. Emäntä oli
Helena. Hänen tytär oli Alina ja
vanhapoika Antti, joka hoiti taloa.
Se oli iso talo, mihin jouduin kotoa
äidin luota lähtemään ensimmäi-
seen työpaikkaani kahdeksan vuo-
tiaana.

Lehmiä oli kymmenen. Joka
aamu ne täytyi ajaa pellolle. Osa oli
metsämaata, missä lehmät olivat
päivät syömässä. Niitä piti vahtia,
ettei karkaa mihinkään vieraalle
puolelle. Evästä laitettiin mukaan
ja maitopullo, että sai välillä syödä
kun tuli nälkä.

Siellä minäkin vietin viisi päivää
viikossa, aamusta iltaan. Siellä is-
tuin ja välillä itkin. Kuorin varpu-
ja, mistä tekivät vispiöitä ettei tar-
vinnut jouten istua. Nuorista koi-
vun varvuista lähti keväällä kuoret
helpolla irti. Olisihan voinut vaik-
ka lukea kirjaa, mutta lapsen aika-
kin piti käyttää hyväksi. En ole kat-
kera siitä, opinhan pienestä asti te-
kemään työtä.

Pyhänä ei tarvinnut paimentaa

lehmiä. Ne pantiin aitaukseen. Sil-
loin vapaata aikaa oli. Joskus sun-
nuntaina sain käydä kotona äitiä
katsomassa ja siskoja ja velipoikaa.
Minun kotiini oli sieltä noin neljä
kilometriä. Oli ihanaa kun pääsi
välillä kotia.

Paimenessa opin
koruompeleen teon

Syksyllä pääsin sieltä työstäni
pois. Hevosella kävivät tuomassa
kotiin ja maksettiin palkka. En
muista mitä se oli. Kyllä ne minus-
ta tykkäsivät. Kysyivät jo silloin,
että tulenko toisena kesänä myös
heille paimeneksi. Lupasin tulla.
Hyvinhän ne minua pitivät.

Seuraavan talven kävin koulua
kotoa. Se oli kiva kun sai olla äidin
luona sen talven. Kyllä minä aina
kun tulin koulusta kotiin autoin äi-
tiä. Lakaisin lattiat ja tiskasin. Mi-
nulla oli kivoja tyttökavereita. Yh-
dessä joka aamu menimme kou-
luun. Alma ja Hilja olivat minun
parhaat ystävät. Yhdessä kävimme
myös rippikoulun.

Kansakoulussa meillä oli nuori
opettaja, Ainikki Kokko. Hän  oli
kiva. Monta kertaa hän kutsui mi-
nun ja Hiljan kotiinsa pyhänä ja tar-
josi kaikkea hyvää meille. Opetta-
jan koti oli Leinikkylän järven ran-
nalla. Se oli kauniilla paikalla.

Koitti taas seuraava kevät. Kou-
lu oli loppunut. Todistukset saatu.
Minun täytyi taas ajatella, että täy-
tyy lähteä vieraaseen paikkaan mo-
neksi kuukaudeksi äidin luota pois.
No olihan se tuttu paikka mihin
mennä.

Alkoi taas sama työ kuin edellise-
nä kesänä. Tutut paikat oli istua ja
paimentaa samoja lehmiä. Mutta
nyt ei enää annettu kuoria vispilän-
varpuja. Alina antoi minulle käsi-
työn mukaan. Hän neuvoi minua
ompelemaan koruommelta. Helpol-
la minä opin. Pellavakankaalle oli
piirretty kukkia ja kun ne ompeli
sai semmoisen sanomalehtisäiliön,
mikä laitettiin seinälle tai tarjotti-
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men pitimen missä säilytettiin tar-
jottimet. Ne olivat kyllä kauniita.

Kun ne oli valmiit, antoi hän om-
mella ison pellavapöytäliinan, joka
piti ommella valkoisella kiiltolan-
galla. Siihen oli piirretty kalkkeri-
paperin läpi kukat ja reiät. Pulikal-
la piti tehdä reiät ja ne piti nätisti
ommella. Sain Alinalta kiitokset
ompelemisesta, kun ne olivat val-
miit.

Se kesä vierähti taas ja tuli syksy
eteen. Pääsin pois, kotia. Olen vie-
läkin kiitollinen Alinalle, kun hän
opetti minut ompelemaan koruom-
melta. Olen sen jälkeen ommellut
monet ihanat liinat. Koulussakin oli
hyötyä kun osasi ommella käsityö-
tunnilla.

Seuraava kesä oli minun onnen
kesäni. Ei tarvinnut lähteä mihin-
kään. Sain jäädä kotiin, äidin luo.
Vanhimmat siskoni olivat kumpikin
menneet työpaikkoihin ja minä sain
vuorostani olla kotona. Minä autoin

äitiä ja nuoremmat siskoni, sen
minkä voimme. Äiti koitti pitää yllä
maanviljelystä. Huonoa se oli,
mutta kyllä me sillä elettiin ihan
hyvin. Paitsi raha teki tiukkaa. Naa-
purit kävivät auttamassa hevostöis-
sä.

Veli tekaisi
suksetkin itse

Piti itse lähteä hankkimaan lei-
pänsä ja vaatteensa ja antaa äidille
vähän rahaa. Muistan kun veljeni
meni kouluun, niin itse hän teki
sukset. Ei ollut, eikä kannattanut
ostaa. Koivuhalosta kirveellä ja
puukolla veisti itse sukset ja laittoi
nahkaremmistä siteet nauloilla vain
kiinni ja hiihtämään.

Lapsilla oli vesikelkka, tai iso
reki, millä laskettiin mäkeä talvel-
la. Meidän pelloilla oli isoja kum-
pareita ja sieltä sai hyvää kyytiä kun

reki kävi täyteen lapsia. Oli se haus-
kaa. Meillä oli pellon reunassa va-
sikkahaka, jossa kasvoi joka kesä
paljon mansikoita ja mesimarjoja.
Meillä lapsilla oli tuohesta tehty
roveet, mihin keräsimme mansikoi-
ta. Veimme kotiin ja teimme man-
sikkamaitoa. Söimme äidin kanssa
yhdessä. Se oli hyvää.

Syksyllä, kun heinät oli korjattu
pellolta pois vietiin lehmät pellolle
syömään ja me lapset olimme leh-
miä paimentamassa. Teimme sinne
pellolle lekan eli nuotion. Kerättiin
risuja ja puita ja poltettiin ne hiil-
lokselle ja laitettiin sinne paistu-
maan nauriita ja perunoita. Kun ne
olivat kypsyneet käytiin syömään.
Meillä oli siinä pellolla iso pyöreä
kivi. Siihen sovittiin kaikki istu-
maan ja syömään. Kyllä ne olivat
hyviä.

Jatkuu seuraavassa numerossa

Kiitos rautulaiset!
Teihin olemme aina luottaneet.

“Kun liittyy vuodet mennehitten lukuun
ja vaihtuu vaiheet sukupolvien,

sen tiedät: kuulut kyntäjien sukuun
maan poika, pellon tytär, ihminen.

Niin kauan rinnassas kun sydän lyö
on sulla usko korvenraivaajain,
et vastuksista säiky, tietää ain:
ikuista arvossaan on ihmistyö.”

Armas ja Katri Komi

RAUTU KUTSUU 28.-30.5.
HINTA 860,-

sis. yöpyminen motelli Losevskajassa Kiviniemessä
puolihoidolla, kuljetukset Savonlinjan tilausbussilla
ja viisumin hankinnan. Matkanjohtajana Markku
Paksu

Reitti: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri

Ilmoittaudu Töölön matkatoimistoon (015) 214

855

KIHUMATKALLE 30.7-1.8.
* HINTA 860,-

sis. yöpyminen puolihoidolla, kuljetukset ja viisumin
hankinnan.
* (Hinta vielä vahvistamatta, majoituksesta johtuen)

Reitti I: Varkaus-Joroinen-Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri
Reitti II: Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri
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Luppoisia kesäpäiviä Raudussa Kihujuhlien ai-
kaan 29.7.-1.8.1999

Bussireitit:

1) Helsinki-Lahti-Kouvola-Vaalimaa-Viipuri*
2) Varkaus-Joroinen-Mikkeli-Lappeenranta-
Nuijamaa-Viipuri
3) Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta-Nuija-
maa-Viipuri
Myös muilta paikkakunnilta lähtijöistä
riippuen

Matkan hinta:
3 päiväisenä 860,-
4 päiväisenä 980,-
sis. bussikuljetuksen, viisuminhankinnan,
hotelli- majoituksen puolihoidolla

Alustava ohjelma:
- Kotikyläkäynnit
- Koulupiirien tapaamiset

- Jumalanpalvelus Kirkkoaholla,
saarnaa Simo O. Salo
- Kukkien lasku muistomerkille

- Iltajuhlat tanssin ja muun
mukavan merkeissä ym. ym.

* Ilmoittautumiset ja tiedustelut Maija Johansson puh. (09) 8233 032 tai 050-5240 725 tai
Osmo Valkonen puh. (09) 2428 741 tai 040-5920 507

Reittien 2 ja 3 ilmoittautumiset Töölön matkatoimistoon puh. (015) 214 855

Rautulaisista yrittäjistä kootaan omat
“keltaiset sivut” lehden mukana jaettavaksi

Rautulaisista yrittäjistä kootaan
omaa “keltaiset sivut” katalogia,
mikäli kiinnostusta löytyy. Ideaa on
kypsytelty jo useamman vuoden ja
nyt on tarkoitus alkaa tietojenkeruu.

Luettelo on tarkoitus toteuttaa
Rautulaisten lehden liitteenä tai li-
säsivuina. Kustannukset selviävät
kun nähdään, minkä verran mainos-
tajia löytyy. Voittoa hankkeella ei
kuitenkaan ole tarkoitus lehdelle tai
pitäjäseuralle tehdä. Tarkoitus on
vain saada rautulaiset yrittäjät puh-
altamaan yhteen hiileen kilpailun
koko ajan kiristyessä.

Ilmoitukset tulevat olemaan sa-
mankokoisia. Ne on lajiteltu toimi-
alojen mukaan; esimerkkeinä ra-
kennusala, palvelut, vaatekauppo-

ja ja niin edelleen.
Rautujuurinen, oletpa toisessa,

kolmannessa tai neljännessä pol-
vessa, vävy tai miten tahansa Rau-
tuun sidoksissa, lähde ihmeessä
mukaan. Räväytetään vuoden 2000
alkaessa kaiken kansan tietoon,
kuinka paljon yrittäjiä rautulaisiin
mahtuukaan. Tässä pari mallia.

Palveleva K-lähikaup-
pa
Kahden Kauppa
Markku Paksu
Savilahdenkatu 27
50100 Mikkeli
puh. (015) 211 588,
GSM 040-523 9645
Ilmoittajan juuret ovat Rau-
dun Vehmaisissa

Aineistosi voit lähettää Rautu-
laisten lehden toimitukseen (os.
Notkokatu 32, 50170 Mikkeli).
Ohessa kaksi mallia, mitä ilmoituk-
seen on tarkoitus laittaa. Tieduste-
luihin vastaavat Jaana tai Markku.

Jaanan Viestintäpalvelu
Jaana Anttonen
Notkokatu 32
50170 Mikkeli
puh. (015) 177 144,
GSM 040-511 9900
jaana.anttonen@kolumbus.fi
Ilmoittajan isoisä Raudunkylältä
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Venäjän kansan kärsimysten tie näyttää
yhä vain lohduttoman synkältä

Tein maaliskuussa neljän päivän
matkan Pietariin ja poikkesin siel-
tä käsin päiväksi Rautuun. Pietari
on, kuten tunnettua, yksi maan suu-
rimpia teollisuuden, talouden, kor-
keakoulutasoiset opetuksen ja kult-
tuurin keskuksia. Venäjän huonon-
tuneen taloudellisen tilanteen vuok-
si sen väkiluku on tällä hetkellä 4,7
miljoonaa oltuaan pitkään yli viisi
miljoonaa.

Elokuussa tapahtuneen ruplan
kurssin romahdus lisäksi tehtaitten
ja erilaisten työpaikkojen lakkaut-
tamisia ja lomauttamisia. Metroase-
mien edessä näkee parhaassa työi-
ässä olevia miehiä ja naisia myy-
mässä erilaisia tuotteita. Siellä nä-
kee tehtaitten johtohenkilöstöä sa-
massa rivissä toimistotyöntekijän ja
työläisten kanssa. Siellä näkee
myös kerjääviä Afganistanin sodan
invalideja kainalosauvoineen.

Pitkällisen Afganistanin sodan
aikana moni sosnovolaisnuorukai-
nen joutui osallistumaan siihen.
Tietoja kaatuneista ja haavoittu-
neista ei ole saatavissa. Tuttavani
tiesi kertoa, että ainakin neljä nuo-
rukaista palasi sinkkiarkussa.

Nämä on haudattu aseman lähel-
lä olevalle hautausmaalle. Hautaki-
vissä ei ole mainittu kuolinpaikkaa.
Myöskään yhteistä muistomerkkiä
ei ole pystytetty.

Teitittely
kuuluu asiaan

Menin Rautuun sähköjunalla lau-
antaina 20. maaliskuuta. Aurinko
helotti täydeltä terästä ja räystäistä
tippui vesi. Mustavarikset huojui-
vat tiheänä parvena ja kovaa ääntä
pitäen metsikön yllä, missä aiem-
min sijaitsi kunnanlääkärin talo.
Ennen ei mustavariksia Raudussa

näkynyt. Ovat näköjään syrjäyttä-
neet harmaavarikset. Mustarastaat
eivät olleet vielä saapuneen. En ai-
nakaan kuullut niiden huilujen ää-
niä Teetupalammelta.

Tapailin tuttaviani Keripadassa ja
Raudun keskustassa. Turkissov-
hoosin eläkkeelle siirtynyt johtaja
lähetti kutsun tulla illalla sauno-
maan Vehmaisiin. Mielihyvin nou-
datin kutsua. Hänen tiilinen oma-
kotitalonsa ei vielä ollut täysin val-
mis, mutta talossa asuttiin jo. Yksi
huoneista oli varustettu isännän
puutyöhuoneeksi. Siellä oli muun
muassa sähköpora. Isäntä antoi mi-
nulle näytteen kädentaidoistaan.
Näytti olevan niitä miehiä, jotka
tekevät käsillään mitä haluavat.

Raudussa liikkuessani teitittelen
tuttaviani etunimeltä maassa vallit-
sevan tavan mukaisesti. Sinuttelu
koetaan alentavana. Venäjällä sinu-
tellaan vain sukulaisia ja läheisiä
ystäviä, ei maassa käväiseviä ulko-
maalaisia. Opiskelijat sinuttelevat
toisiaan. Näinhän menetellään
muun muassa Saksassa ja Ranskas-
sa. Pohjoismaat tekevät tässä suh-
teessa poikkeuksen.

Luonnonantimet
välttämättömiä

Matkallani tiedustelin palkkojen,
eläkkeitten ja työttömyyskorvaus-
ten suuruuksia. Raudun kaupoissa
liikkuessani kirjoitin ylös muuta-
man elintarvikkeen hinnan. Maalis-
kuussa keskimääräinen kuukausi-
palkka Pietarissa ja Raudussa oli
800 ruplaa. Sen maksaa myös kuu-
kauden elintarvikekori kun ne on
ostettu liikkeestä. Yksi markka vas-
taa neljää markkaa. Voimakkaan
inflaation vuoksi summat voivat
kesällä olla jo toisia.

Tässä esimerkkejä Murmanskis-
sa maksetuista palkoista: kansan-
tanssin opettaja keskikoulussa 800
ruplaa, urheilukoulun johtaja 900
ruplaa. Pietarin palkkoja: linja-au-
tonkuljettaja 800 ruplaa, tarjoilija
hotellissa 1000 ruplaa, myymälä-
apulainen hotellin kemikalioputii-
kissa 1000 ruplaa, keskikoulun
matematiikan opettaja 750 ruplaa.
Miliisi, aiemmin keskikoulun voi-
mistelunopettaja, harrastuksenaan
paino ja karate 1500 ruplaa.

Eläkkeet Raudussa ovat tätä luok-
kaa; varastoapulaisen 400 ruplaa,
linja-autonkuljettajan 470 ruplaa.
Työttömyyskorvauksia Raudussa
maksetaan yhden vuoden ajan kuu-
kausittain aleneva määrä. Esimer-
kiksi 1000 ruplan palkasta aloitta-
en 750 ruplasta päätyen 400 rup-
laan.

Elintarvikkeiden hinnoista Rau-
dussa mainittakoon esimerkiksi
seuraavaa: kilo voita 60 ruplaa, kilo
Edamjuustoa 70 ruplaa, kilo nau-
danlihaa 30-70 ruplaa, kilo Kravo-
van makkaraa 45 ruplaa, ruislimp-
pu 3 ruplaa, litra maitoa 5 ruplaa,
1,5 litraa vodkaa 50 ruplaa, 0,75
Kindzmarauli merkkistä gruusia-
laista punaviiniä 30 ruplaa, 250
grammaa muun muassa mieskun-
toisuutta nostattavaa Demidovskin
eliksiiriä 36 ruplaa.

Tuo aiemmin mainittu 800 rup-
lan kuukauden elintarvikekori sisäl-
si 12 peruselintarviketta, jolla tor-
juu nälän. Varmaa on, että luonnon-
antimet ja puutarhapalstojen tuot-
teet ovat välttämättömiä.

Junalippu maksaa
kuusi markkaa

Junalippu Rautu-Pietari-Rautu
maksaa 24 ruplaa eli kuusi mark-
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kaa. Tuttavani pitävät sitä kalliina.
Niinpä matkustajat tällä rataosuu-
della ovat huomattavasti vähenty-
neet. En laske pilaa asian suhteen.
Nykyrautulaisella tästä matkasta
luopuminen silloin kun se ei ole ai-
van välttämätöntä, on arkitodelli-
suutta.

Venäjän kansan kärsimysten tie
näyttää jatkuvan. Nähtäväksi jää,
päättyykö se verisesti. Kulttuuri-
työntekijät käyvät suorastaan tais-
telua talon olemassaolon puolesta.
Valtio ei ole kyennyt tukemaan ra-
hallisesti sen toimintaa. Alue- ja
paikallishallinnon tuella ja eri tilai-
suuksien pääsylipputuloilla on
kyetty maksamaan kulttuurityönte-
kijöiden vaatimattomat palkat. Va-
rojen puutteessa toimintaa on jou-
duttu supistamaan.

Henkilöstössä on tapahtunut
muutoksia. Kulttuuritalon pitkäai-
kainen johtajatar Valentina Vlaso-
va on saavuttanut eläkeiän, mutta
jatkaa kulttuuritalossa muissa teh-
tävissä. Perinteisen käsityöammat-
tien keskuksen johtaja Viktor Vla-
sov, Valentinan poika, on mennyt
naimisiin suomalaisen tytön kans-
sa ja muuttanut Lappeenrantaan.
Kulttuuritalon uusi johtaja on Svet-
lana Kljukvina.

Rohkenen esittää, että eiköhän
me rautulaiset oteta sympaattinen
Viktor Vlasov epäviralliseksi vävy-
pojaksi: Ne rautulaiset, joilla on
mahdollisuus, voivat kutsua häntä
vaimoineen eri tilaisuuksiin. Tapaa-
misten anti on varmasti molemmin-
puolista. Viktorin saa kiinni soitta-
malla numeroon (05) 452 1027.

Alvar Loponen

Viestikeskus Lokista tehty puhelinkortti
Jatkosodan aikana viestiliikenteen keskuksena toimi Naisvuoren luolassa Vies-

tikeskus Lokki. Tämän kautta kulki Päämajan langallinen viestiliikenne jatko-
sodan aikana. Tähän teemaan liittyen on Päämajamuseo teettänyt puhelinkortin,
jossa on kuvapuolella Lokin puhelinkeskus.

Puhelinkorttia on saatavissa Mikkelin taidemuseosta sekä Päämajamuseosta
ja Viestikeskus Lokista niiden aukioloaikoina. 30 markan arvoista korttia voi
myös tilata puhelimitse numerosta 015-194 2424 tai postitse osoitteella Pääma-
jamuseo, Hallituskatu 8 E, 50100 Mikkeli.

Lintukin on uskollinen pesäpaikal-
leen - miksen minäkin?

Hanget kimmeltävät ja olemme lähestymässä aikaa, jolloin kevät
on pian käsillä. Samoin tulevat ajankohtaisiksi kotiseutumatkat. Sin-
nehän ne ajatukset hyvinkin usein rientävät. Lapsuuden leikkipaikoille.

Olen olevinani Ihalais mummon puolella siinä mäen rinteessä, hei-
dän perunakuopan luona. Voi! Miten siin on sorjii kukkii! On päivän-
kakkaraa, kissankelloo, jäniksenkäpälää ja tuol on tervakukkii. Juok-
sentelen paikasta toiseen ja kerään niitä. Laittelen kukat jonkunlai-
seen järjestykseen kun päässäni välähtää, mie lähenkii Rastaal Mir-
jan luo!

Otan jo muutaman askeleen, muutakinkin mieleni. Lähenkii Paak-
kisee. Mie annan nää kukat Iivarin Maril. Hiä anto sillo Pääsiäisen
miul nii makijan kuostin ko mie olin käynt häntä virpolauantain vir-
pomas. Mie sain suklaasta tehdyn pienen haitarin. Mist hiä lie sen
ostant? Ei niitä ainakaa osuskaupas olt.

Olen menossa jo Paakkiseen päin, kun kuulen mummon äänen sa-
novan: “Tyttö kottii! Taaskos sie oot mänös kyllää?” Käännyin jo
kotiin päin kun kuulen taivaalta ihmeen ihanaa liverrystä. Jään sei-
somaan ja kuuntelemaan, katson taivaalle, siristelen oikeen silmiäni
nähdäkseni paremmin. Siellä korkealla näen pienen täplän ja oikeen
kun katson tarkkaan, näen linnun ja ihana laulu täyttää tienoon. Se
on leivo! Seison lumoutuneena ja kuuntelen, ja kuuntelen. Lähden
hymyssäsuin menemään kotiin.

Vuosikymmenet ovat kuluneet. Istun jälleen samassa paikassa Raa-
sulissa. Ja kuitenkaan se ei ole sama. Koti on poissa, ei Ihalais mum-
mon paikkakaan entisensä. On rakennettu “vieraal viisii”

Istun jälleen perunakuopan alapuolella, koska se on jäljellä ja ku-
kat ovat siinä. Mietin mieli haikeana. “Onks tää olt ollenkaa? Elet-
tiinks myö ensinkää vai oliko tämä vain pienen tytöt mielikuvistus-
ta?” Yhtäkkiä tienoon täyttää ihana liverrys. Katsahdan taivaalle, ja
siellä taivaan sinessä, korkeuksissa, näen leivon, lapsuuteni laula-
jan. Se on totta!

Ristin käteni. Kyyneleeni muuttuvat ilonkyyneleiksi. Lintukin on ol-
lut uskollinen pesäpaikalleen, monesko polvi lie? Miksi en siis minä.
Täällä ovat juureni, tänne haluan aina uudestaan tulla.

Heimoterveisin Irma Raita Salmikoski Iisakin tytär Raatikainen
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Vapuksi kinipiirakkaa ja marjasimaa

Pääsiäinen on jo takana kun lehti
tulee koteihinne, joten silmäil-
käämme vappuun. Vapuksi Raudus-
sa valmistettiin simaa ja kinipiirak-
kaa, joka säilyy kauan mehukkaa-
na. Nykyaikainen emäntä voi halu-
tessaan lisätä porkkanariisipiirak-
kaan mausteeksi vaikkapa ripauk-
sen muskottipähkinää.

Tässäpä ohjeet mukaillulle perin-
nepiirakalle ja hieman epätavalli-
semmalle simalle, jolla on hyvä
tyhjentää tupaten täynnä olevaa pa-
kastinta kesän uutta marjakautta
varten.

Kinipiirakan täyte

2 dl vettä
2 dl puuroriisiä
1 l maitoa
1/2 tl suolaa
(1 tl muskottipähkinää)
400 g porkkanoita
2 munaa

Kiehauta vesi ja lisää riisi. Anna
kiehua pari minuuttia, kunnes vesi
on imeytynyt riisiin. Lisää maito ja
keitä hiljalleen kannen alla välillä
sekoittaen noin 40 minuuttia.

Huuhdo porkkanat huolella ja kei-
tä ne kuorineen pehmeiksi. Kuori
ja survo porkkanat lämpiminä. Se-
koita riisiä ja porkkanasurvosta
yhtä paljon täytteeksi. Sekoita jouk-
koon halutessasi muskotti.
Anna jäähtyä ja sekoita munat jääh-
tyneeseen täytteeseen.

Pullataikina

5 dl maitoa
75 g hiivaa
2 munaa
2,5 dl sokeria
2 tl suolaa
runsas kilo vehnäjauhoja
200 g voita

1. Muserra hiiva kädenlämpöiseen
maitoon.
2. Vatkaa munat ja sokeri vaahdoksi
ja lisää taikinanesteeseen.
3. Alusta taikina ja vaivaa lopuksi
huoneenlämpöinen voi sekaan.
4. Anna taikinan nousta lämpimäs-
sä paikassa noin kaksinkertaiseksi.
5. Tee taikinasta ohut levy ja leik-
kaa siitä torttumuotilla sopivan ko-
koisia paloja.
6. Laita porkkanariisisurvosta pa-
loille ja taita piiraat puolikuun muo-
toisiksi.
7. Kohota vielä hieman.
8. Voitele ennen uuniin laittoa mu-
nalla.
9. Paista 220 asteessa 15 minuut-
tia.

Värikäs marjasima

4 l vettä
5-6 dl pakastemarjoja (mustikoita
tai mustaherukoita, jolloin saat si-
nistä simaa tai punaherukoita pu-
naisen siman raaka-aineeksi)
250 g fariinisokeria
250 g taloussokeria
1/8 tl hiivaa

1. Soseuta tai survo marjat kevyes-
ti.
2. Kuumenna 1 l vettä kiehuvaksi.
Lisää joukkoon marjat ja sokeri.
Anna kiehahtaa.
3. Lisää joukkoon 3 l kylmää vettä.
4. Liuota kädenlämpöisen nesteen
joukkoon hiiva. Anna juoman käy-
dä huoneenlämmössä seuraavaan
päivään.
5. Siivilöi sima ja pullota. Laita jo-
kaiseen pulloon muutama rusina ja
teelusikallinen sokeria.
6. Säilytä marjasima kylmässä. Juo-
ma on valmista 1-2 päivän kulut-
tua.

Kokeilun iloa  toivoo
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Rautuseura ry:n puheenjohtajan palsta

Viime vuosi oli Rautuseuran 41.
toimintavuosi. Seuramme on toi-
minut erittäin aktiivisesti ja jäse-
nemme ovat aktiivisesti käyneet ta-
rinailloissamme ja ottaneet osaa
seuran järjestämiin tapahtumiin.
Olemme kokoontuneet Karjalata-
lolla viisi kertaa kevät- ja neljä ker-
taa syyskaudella. Tarinailloissa oli
mukana keskimäärin 28 henkilöä.

Virkistystoimikunta on järjestä-
nyt kahvitukset ja arpajaisia, joi-
hin jäsenet ovat kiitettävästi lah-
joittaneet voittoja. Karjalan Liiton
toimintakilpailussa saavutimme
taas kunniakkaan toisen sijan
omassa sarjassamme.

Kotiseutumatka tehtiin Rautuun
kesäkuun alkupuolella. Siihen
osallistui rautulaisia ystävineen
noin 45 henkeä. Tutustuimme Kan-
naksen kuuluisiin taistelupaikkoi-
hin oppaanamme sotahistorioitsi-
ja Antti Juutilainen. Yövyimme

Käkisalmessa niin sanotussa Sanitä-
riossa eli sairaalasta kunnostetussa
hotellissa, joka oli ihan siedettävä.
Ruokailu ja aamupalat ruokailtiin
paikallisessa ravintolassa ja ruoka
oli varsin hyvälaatuista. Nuori, pal-
veluhaluinen tarjoilutiimi oli myös
ilo silmälle.

Tutustuimme Käkisalmen linnaan
ja sen ympäristöön ja kävimme kuu-
luisilla markkinoilla. Varmaankin
meininki oli toinen meidän isännöi-
dessä, sillä nyt tunnelma oli varsin
vaisu. Tavarat myytiin kioskeista ja
myyntipöydiltä, ja ne olivat pääsään-
töisesti piraattituotteita. Hyvin vä-
hän näki paikallisväestön itsensä te-
kemiä tuotteita. Ja tietysti kävimme
kotikylissä, kukin tahoillaan.

Osallistuimme myös Karjalan Lii-
ton kesäjuhliin Salossa. Mukana oli
lippumme airueineen sekä Rautukil-
pi airueineen.

Syksyllä teimme kulttuuriretken
Syvärannan Lottamuseoon Tuusu-
lassa ja Sibeliuksen kotimuseoon
Järvenpäässä. Retkellä oli mukana
22 jäsentämme. Seuramme kustan-
si retken osanottajille ja se onnistui
varsin hyvin. Saimme hyvää tietoa
lottatoiminnasta ja koulutuksesta
sekä uhrautuvasta työstä sotiemme
aikana. Myös Sibeliuksen elämästä
oppaat osasivat kertoa mielenkiin-
toisesti.

Vuoden aikana on myös käyty
tervehdyskäynneillä karjalaisten
ystävien ja vanhusten luona, sekä
pidetty yhteyksiä puhelimitse.

Toimintaa on vetänyt seuran hal-
litus johon on kuulunut; Osmo Val-
konen, Heljä Pulli varapuheenjoh-
tajana, Kaarina Wiherkoski sihtee-
rinä, Kirsi-Maria Falin kokoussih-
teerinä, Armas Paukku talouden-
hoitajana ja Tyyne Viljakainen,
Irma Nypelö sekä Erkki Pekkanen
hallituksen jäseninä.

Kiitän kaikkia kuluneesta vuo-
desta ja toivon yhtä aktiivista toi-
mintavuotta 1999. Toimintaan
kuuluu ainakin kihupyhä tapahtu-
man järjestäminen yhdessä pitäjä-
seuran johtokunnan kanssa Rau-
dussa heinä-elokuun vaihteessa.
Järjestelytoiminta on alkanut virik-
keellisesti ja toivomme, että sinä
rautulainen ottaisit osaa juhliin
ystäviesi kanssa.

Kun ensimmäiset kihut pidettiin
sodan jälkeisessä Raudussa kaksi
vuotta sitten, oli ne tapahtumiltaan
hyvin onnistuneet, vaikka majoitus
meni pahasti pieleen. Toivottavasti
saamme järjestymään kohtuullisen
majoituksen tälle vuodelle. Ohjel-
ma on taattua ja hyvää.

Hyvää toimintavuotta meille kai-
kille Osmo Valkonen

Yksi muistomerkki säilynyt Raudun hautausmaalla
On paljon kirjoiteltu ja puhuttu Neuvostoliiton ai-

kaisen Raudun hautausmaan ja siellä olevien muisto-
merkkien tuhoamisesta ja hävittämisestä. Tämä on ikä-
väksemme todettava, että näin on tosi.

Kuitenkin viime kesänä Raudussa käydessämme löy-
simme sattumalta yhden entisen rautulaisen hautaki-
ven hautausmaa-alueelta. On niitä sattunut vahinkoja
“viisaillekin” että yksi tuhansista on jäänyt.

Puhdistimme hautakiven pinnasta tuoreella rautulai-
sella ruoholla tuon yli puolen vuosisadan ikäisen to-
mukerroksen. Sen jälkeen sen alta löytyi todennäköi-

sesti rautulaisen kivimestari Teräväisen käsialalla ja
työkaluilla tehty teksti:

Taavetti Tukija
24.1.1860 - 1.4.1932

Muistokiven löydät seuraavasti: käy selin Raudun
hautausmaalla olevan muistolaatan julkisivua vasten
ja ojenna oikea kätesi noin 40 asteen kulmaa. Kävele
noin 30 askelta käden osoittamaan suuntaan. Sieltä löy-
dät aluskasvullisuuden seasta muistokiven.

Aarne Vaskelainen
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Perinnehuonetta varten hienoja lahjoituksia
Rautulaisten pitäjäseura kokoaa

erilaista rautulaistavaraa työn alla
olevaan perinnehuoneeseen. Pitäjä-
seuran vuosikokouksessa Helsingin
Rautuseuran puheenjohtaja Osmo
Valkonen lahjoitti “pikkuveli-seu-
ralta” muun muassa Raudun taiste-
lut kirjan esipainoksen, Mennun
Hessun kansanlauluja Raudusta le-
vyjä sekä Siirtokarjalaisen tie osat
1 ja 3.

Lisäksi Valkonen toi pitäjäseuran
arkistoon rautulaisia käsitteleviä
lehtileikkeitä vuosilta 1953-1984
sekä kenttähaupitsin hylsyn, joka
on peräisin Raudussa olleesta Met-
solan patterista.

- Siihen on Jalmari Kimonen
vielä kaivertanut joukko-osaston
tunnuksen, Valkonen lisäsi.

Osmo Valkonen luovutti pitäjä-
seuralle myös omien vanhempien-
sa esineistöä. Niiden joukossa oli
hänen Emilia-äitinsä pikkusakset
sekä isänsä Antin Käkisalmen
markkinoilta vuonna 1938 ostama

höylä ja retkiveitsi.
- Tuota veistä isä piti aina muka-

na kun hän lähti johonkin eväiden
kanssa, Valkonen kertoi.

Tällä hetkellä aineisto sijoitetaan
pitäjäseuran vuokraamaan arkisto-
huoneeseen. Pitäjäseura etsii kui-
tenkin varsinaista museotilaa.

Teksti ja kuvat: Jaana Anttonen

Rautuseura teetti aikoinaan Mennun Hessun kansanlauluja -levyjä.
Kaikki eivät menneet kaupaksi ja Osmo Valkonen toi osan Mikkeliin

valmisteilla olevaan perinnehuoneeseen.

Valkosen vasemmassa kädessä hänen isänsä höylä ja oikeassa retkiveitsi.

Kenttähaupitsin hylsy on peräisin
Raudussa olleesta Metsolan

patterista.
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“Karjalaisuus tämän
maan suola ja pippuri”

SAKSITTUA

Rautuseura lahjoitti pitäjäseu-
ralle rautulaisia käsitteleviä lehtileikkeitä

vuosilta 1953-1984.

- Monet heimot meidän tapaamme omaavat niitä omi-
naisuuksia, jotka heille ovat päivänkohtaisia. Kun kar-
jalainen osaa vetreästi saman tien
itkeä ja nauraa, näyttää se jäykästä
hämäläisestä aika metkalta asialta.
Mutta jos meillä ei tätä taitoa olisi,
emme olisi varmasti jaksaneet. Mut-
ta meille on tämä luonteen piirre an-
tanut sitä voimaa, jolla olemme jak-
saneet. Ja siitä me saamme sittenkin
olla ylpeitä, että karjalaisuus on tä-
män maan suola ja pippuri, sanoi
kansanedustaja Alli Vaittinen-Kuik-
ka juhlapuheessaan Rautuseuran
kotiseutujuhlassa 20.8.1972 Hel-
singissä, ja jatkoi muun muassa:

- Ilman karjalaista kansaa ja mei-
dän levittäytymistämme joka puo-
lelle ei moni asia olisi tullut päivän-
valoon. Me olemme uhrautuneet ja
me olemme rohjenneet. Me osaam-
me antaa iloisuutemme kaikua ja niinpä monasti sano-

taan tästäkin kaupungista, että siellä oli niin paljon kar-
jalaisia. Siellä soitettiin ja laulettiin ja siellä kuului vaan
että “mie ja sie”...

- Siitä huolimatta, että asumme uusilla ja vakiintu-
neilla asuinsijoilla, ei meidän sovi eristäytyä ja jättäy-
tyä omalaatuisiksi, vaan meidän pitää omaksua sen
ympäristömme käytöstapoja ja tottumuksia, jossa olem-
me ja jotka niistä meille sopivat ja tulla paljossa hei-
dän kaltaisikseen, mutta pohjaväriämme emme saa hä-
vittää. Emme millään saa unohtaa luonnettamme.
Emme millään saa unohtaa kulttuurimme meille suo-
mia arvoja, vaan pyrimme joka kerran tuomaan niitä
esille, sillä mehän olemme vain jälkikasvua niistä suu-

rista ihmisistä, jotka Karjalan
ovat asuttaneet ja sitä rakkau-
della vaalineet.

- Karjalaisuus on aika pistä-
vää joskus sellaisen ihmisen
kuultavaksi, joka itse ei ole ko-
kenut sitä suurta elämän kilpa-
juoksua. En antaisi ainuttakaan
kokemusta, sillä täytyyhän mei-
dän olla iloisia siitä, että meidän
kotiseutumme, meidän kotim-
me, meidän pihamme ja piha-
puumme ja kaikki muu, mitä
siellä oli, on vastannut katteeksi
sen, mitä isänmaa, vapaus on
vaatinut.

Karjala 14.9.1972

Raja ja Raasuli kiinnostivat pitäjäesittelyssä

Karjalatalolla pidettiin 23. maa-
liskuuta pitäjäesittelyilta, jossa
vuorossa oli kaksi pitäjää. Korpi-
selkä ja Rautu. Yleisöä tapahtumas-
sa oli noin sata henkeä.

Kummallakin pitäjällä oli omat
esittelypöytänsä. Esillä olivat niin
kartat, viirit, kirjat kuin erilaiset
esineet, joita pitäjässä on käytetty
jokapäiväisessä käytössä. Sieltä
löytyivät saviset puuroastiat, karja-
lanpaisti ruukku, jamakkavati ja ko-
meat kukkopillit. Etenkin kartat

tuntuivat kuitenkin kiinnostavan.
Rautua Neuvostoliiton rajapitäjä-

nä esitteli Rautuseuran puheenjoh-
taja Osmo Valkonen. Yleisö kiin-
nostui rajasta ja alkoi tehdä kysy-
myksiä kun Hemmo Venesjärvi
kertoi havainnollisesti “Miekan ta-
rinan Raasulista”. Kysymyksiä teh-
tiin niin rajasta kuin murteesta.

Lisäksi kuoro muisteli entistä ko-
tipitäjäämme laulamalla “Rautu, oi
Rautu”. Päätteeksi Osmo Valkonen
ja Irma Salmikoski esittivät kat-

kelman runosta “Raudun nimi”.
Olimme jo poistumassa salista,

kun Osmolta tultiin kysymään:
“Mistä saa lisää tietoa rajasta ja
Raasulista?” Voin vakuuttaa, että en
vedä tässä kotiinpäin, mutta Raa-
suli oli kiinnostava kylä. Olihan
siellä ollut tullikin aikoinaan.

Tämä osoittaa, että Raudusta ol-
laan kiinnostuneita edelleen!

Irma Salmikoski
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* Palkealan koulupiiritapaami-
nen Kangasniemellä, Osuuspankin
kerhohuoneella (os. Otto Mannisen-
tie 1-3) lauantaina 12. kesäkuuta
kello 12. Ennakkoilmoittautumiset
ruokailun järjestämistä varten Uu-
nolle puh. (015) 432 469 tai Ainille
puh. (015) 431 509 tai Taimille puh.
(015) 432 191. Tervetuloa!

* Kotiseutumatka Rautu-Suven-
mäki-Vepsa 13.-14. kesäkuuta.
Kts. tämän lehden sivu 11.

* Karjalaiset kesäjuhlat Vaasas-
sa 18.-20. kesäkuuta. Perjantain tee-
ma Karjalais-pohjalaista yhteiseloa.
Seminaari alkaen kello 14.00.

Lauantain teema Sammaan ven-
neeseen. Muun muassa kyykkää,
maratonia, toritapahtumia, piirakka-
mestaruuskilpailut ja konsertteja.
Tuliaisjuhla klo 16.30. Illalla Ilos
ellää pittää tapahtuma klo 20.30.

Sunnuntain teemana Suloisessa
Suomessamme. Juhlajumalanpalve-
lukset eri kirkoissa. Päiväjuhla klo
14.00 Kaarlen kentällä.

Lisätietoja muun muassa interne-
tistä osoitteesta www.vaasa.fi/karja-
la. Tai Karjalan Liitosta puh. (09)
799 077.

TAPAHTUMAKALENTERI

* Orjansaaren koulupiirin ke-
sätapahtuma Raudussa 2.-4. hei-
näkuuta. Kts. matkailmoitus tämän
lehden sivulta 7.

* Sirkiänsaaren koulupiiri ko-
koontuu lauantaina 10. heinäkuuta
kello 12 Pieksämäen Lomapirtillä
(os. Uistinkuja 6, Vangasjärven ran-
nalla). HUOM! Paikka on siis muut-
tunut.

Lounas kello 13. Hintaa 70 mark-
kaa/henkilö. Ilmoittautumiset 27.6.
mennessä Reino Airikainen puh.
(015) 613 706 tai Lauri Partanen
puh. (015) 482 437.

Majoitusvaraukset suoraan Loma-
pirtiltä puh. (015) 424 586. Huone-
hinnat 1-henkilön huone 170 mk, 2-
3 henkilön 130 mk/hlö/vrk. Molem-
mat vaihtoehdot sisältävät aamiai-
sen.

* Kihut Raudussa 29.7-1.8. Kat-
so matkailmoitus sivulta 14 ja 15.

* Raasulin koulupiiri kokoontuu
Kihujen yhteydessä 29.7-1.8. Rau-
dussa. On luvattu auto, jolla viedään
kotikylille. Matkaan lähdöt, kts. il-
moitus sivuilta 14 ja 15. Tapaami-
siin entisen koulun paikalla Raasu-
lissa. Terveisin Irma.

* Raudunkylän koulupiirita-
paaminen Raudussa Kihujen ai-
kaan lauantaina 31. heinäkuuta.
Katso Kihumatkailmoitus tämän
lehden sivulta 14 ja 15. Terveisin
Jaana.

* Suvenmäen koulupiiri ko-
koontuu menneitä muistelemaan
Pieksämäellä Hotelli Savonsol-
muun lauantaina 31. heinäkuuta
kello 13.00. Lounas klo 13.30, hin-
ta 65 mk/hlö.

Ilmoittautumiset Ilmari Seija-
maalle 12. heinäkuuta mennessä

puh. (015) 482 096 tai osoitteella
Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki.
Ohjelma vapaa. Toivotaan runsasta
osanottoa.

* Mäkrän koulupiirin kihut jär-
jestetään perinteisesti Pieksämäellä
kulttuurikeskus Poleenin kahviossa
sunnuntaina 1. elokuuta kello 12.00
lähtien. Tarjolla kahvia ja ruokaa.
Kts. tarkempi ilmoitus kesäkuun leh-
destä. Tervetuloa! Toivoo: Sirpa

* Raudunkylältä lähtöisin olevan
Tuomas Anttosen jälkeläiset, teem-
me retken suvun juurille 14.-
15.8.1999. Matkan hinta “koko hoi-
dolla” noin 600-700 markkaa riippu-
en lähtijämäärästä. Ilmoittautumiset
Jaana Anttoselle puh. (015) 177 144,
040-511 9900 tai Meeri Häkkiselle
puh. (09) 8011 381. Matkareitti ja
hinta selviävät kun nähdään lähtijä-
määrä ja toiveet.

* Rautulaisten pikkujoulut Viipu-
rissa 4.-5.12.1999.

*****
Kevättervehdys Korleen kyläläi-

sille jälkeläisineen. On tullut toivo-
muksia, että mekin kokoontuisimme
tänä kesänä. Paavilaiset Pieksämäeltä
ovat lupautuneet järjestämään “Kor-
lie kolenat” Pieksämäen Vanajalla
(noin 25 km Pieksämäeltä) 10.-11.
heinäkuuta mikäli tulijoita on.

Joten ne, jotka pääsevät osallistu-
maan tilaisuuteen, vastatkaa kutsuun
pikapuolin niin asiaa voidaan viedä
eteenpäin. Vastauksia odottelee Jaak-
ko ja Hilkka Paavilainen puh. (015)
614 240 tai Irma Suhonen (014) 620
789.

Aineistot tapahtumista osoitteella
Notkokatu 32, 50170 Mikkeli.

Palsta on ilmainen.
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Onko Rautu-Sakkolan naisen kansallispuvun
tarkistus tarpeellinen?

Viime vuoden kesällä osallistuin
jälleen kerran Rautulaisten juhliin.
Tapahtuma oli tavallistakin juhla-
vampi, olihan nyt kyseessä Rautu-
laisten pitäjäseuran 50-vuotisjuhla.
Isäni kuuluu seuran perustajajäse-
niin ja juhlan merkitys perheellem-
me korostui entisestään.

Juhlapaikalla näin paljon kansal-
lispukuja, lähinnä naishenkilöiden
kantamana ja mieltäni lämmitti eri-
tyisesti lukuisat Rautu-Sakkolan
kansallispuvut. Olen itse käyttänyt
tätä pukua jo vuosia ja nyt niitä sil-
mäillessäni huomasin puvusta usei-
ta erilaisia versioita sekä tapoja pu-
keutua siihen.

Pitäjän ulkoinen
tunnusmerkki

Itse hankin kansallispuvun yh-
deksäntoista vuotta sitten vihkipu-
vukseni, enkä ole valintaani katu-
nut. Hankintapaikasta sain tarvik-
keet ja tottumattomalle melko epä-
määräiset ohjeet puvun valmistami-
seen. Tulevan vaimon sopikin sen
avulla harjoitella kärsivällisyyttä ja
neuvokkuutta.

Käytin ja käytän edelleen pukua
kaikissa perhejuhlissa ja muissa
suurissa, juhlavissa tilanteissa. Pää-
hineeksi valmistin ensimmäisen
lapseni ristiäisiin sorokan eli hara-
kan, joka entisinä aikoina oli orto-
doksisten vaimojen käyttämä pää-
hine. Luterilaiset käyttivät pienen
pientä huntua otsalla, mutta silloin
80-luvun alussa en sitä tiennyt.

Sukukirjaa tehdessäni tutkin
myös Rautu-Sakkola kansallispu-
kua. Halusin kirjassa esitellä mui-
den paikallistietojen lisäksi oman
pitäjän ulkoisen tunnusmerkin. Toi-
voin esittelyn kannustavan Meska-
sen suvun nuoria ja varttuneempia-

kin naisia valitsemaan sen omaksi
juhlapuvukseen.

Kansallispukumme
tänään

Hain tietoa pukumme versioista
Vuorelmalta, Suomen kansallispu-
kuneuvostosta, Suomen kansallis-
pukukeskuksesta, Uudenmaan
Käsi- ja taideteollisuusyhdistykses-
tä ja kirjallisuudesta.

Tyyni Vahter kokosi vuonna
1948 Kansallismuseon aineiston
mukaan nykyään monella käytössä
olevan puvun. Ikää tälläkin muun-
nelmalla on siis jo 50 vuotta. Pu-
kuun kuuluu hartuushame, rekko-
paita, esiliina ja päähineinä joko
säppäili tai harakka eli sorokka.

Auli Ilmola on tutkinut ja val-
mistanut hartuushameesta malli-
kappaleen lopputyönäyteenä Kuo-
pion käsi- ja taideteollisuusakate-
miaan. Malli on hyväksytty kansal-
lispukuraadissa 16.2.1984. Raadin
hyväksymiä ovat myös paljinsolki
(Kalevi Kurtén, 1985) ja hunnun si-
tomisalusta eli pulvana (Leena Pur-
siainen ja Jouko Nikamaa, 1987).

Käsi- ja taideteollisuusyhdistyk-

set eripuolilla Suomea ohjaavat
kansallispukujen valmistamista.
Yhdistysten kansallispukuvastaa-
vat noudattavat usein Auli Ilmolan
aikanaan laatimia ohjeita Rautu-
Sakkola kansallispuvun valmista-
misessa. Yksityiset kansallispuku-
taitajat ovat Kansallispukuneuvos-
ton kouluttamia ja he tekevät asuja
sekä koneommellen että perinteisin
menetelmin käsin.

Löysin vastauksen kysymyksee-

ni pukujen erilaisuudesta. Jo val-
mistustapojen erilaisuus vaikuttaa
pukujen ilmeeseen. Käytetyt muun-
nelmat, hartuushame voi olla ma-
taranpunainen raidallisella rimpsul-
la (liiviosuus sininen) tai sininen
punaisella rimpsulla (liiviosuus pu-
nainen), tekevät puvusta erinäköi-
sen. Esiliina voi olla valkaisema-
ton tai valkea ja päälysvaate vaip-
pa tai kostuli. Erilaisissa päähineis-
sä sekä niiden käytötavoissa moni-
muotoisuus lisääntyy.

Tosiasia on, etteivät esiäitimme
kulkeneet kaikki samanlaisissa pu-
vuissa, vaan vaatteisiin vaikuttivat
monet tekijät. Larin Paraskekin lai-
nasi tarvittaessa vaatteita ja niiden
osia, kun joutui laulamaan herroil-



Rautulaisten lehti  2/9924

le. Monimuotoisuus ei ole tuomit-
tavaa, vaan kaikki puvun muunnel-
mat ovat oikeita, omalle ajalleen
tyypillisiä ratkaisuja.

Puvun tulevaisuus

Karjalaisia kansallispukuja-kir-
jassa Leena Pursiainen määritte-
lee kansallispuvun seuraavasti:

"Kansallispuvulla tarkoitetaan
jäljennettyä tai uudelleen koottua
talonpoikasväestön 1700 - 1800-lu-
vun juhlapukua, jonka käyttö ko-
rostaa yhteenkuuluvuutta mennei-
syyden ja tietyn paikkakunnan tai
väestöryhmän kanssa. Malleina
ovat museoihin kerätyt vaatekappa-
leet. Suunnittelijoina pukuhistori-
allisiin lähteisiin perehtyneet kan-

sanpukujen tutkijat. Kansallispuku
perustuu kotiteollisuuteen ja puvul-
le arvoa antavaan perinteiseen kä-
sityöhön. Asun eri osien on kuulut-
tava pukuhistoriallisesti samaan ai-
kakauteen."

Keskusteluissani kansallispuku-
tutkijoiden ja -taitajien kanssa olen
törmännyt nykyajalle tyypilliseen
seikkaan. Pukujen tarkistus on ai-
kaa vievää ja kallista. Tarkistus-
suunnitelmassa käsitellään kaikki
pukuun kuuluvat osat ja niiden ma-
teriaalit. Käytetyistä lähdeaineis-
toista tehtävä selvitystyö, puvun
kaavoitus sekä mallipuvun valmis-
tus vaativat rahaa.

Tarkastetun kansallispuvun vähit-
täismyynti joko tarvikkeina tai val-
miina kokonaisuuksina vaatii oman

kanavansa. Liiketaloudellisten yri-
tysten ohella tämä markkinoija voi-
si olla esimerkiksi kotiseutuyhdis-
tys tai muu vastaava yleishyödylli-
nen yhteisö.

Näkisin tässä kansallispuvun tar-
kistusprojektissa yhteistyösaran
sekä Raudun että Sakkolan pitäjä-
seuroille ja muille organisaatiolle,
jotka arvostavat karjalaisuutta. Yk-
sityisellä ihmisellä ei välttämättä
ole mahdollisuuksia tähän tehtä-
vään, mutta yhdessä voisimme saa-
da tarkistuksen aikaan.

Hyvintehtyjen ohjeiden mukaan
olisi ilo uudistaa jo käytössä ole-
via juhlapukuja ja valmistaa myös
kokonaan uusia!

Eeva Malkamäki

Testaa tietojasi...

1. Mitä ikivanha paikannimi Rautu tarkoittaa?
2. Miten sanotaan Raudun murteella niille
hiekkapeltoloille?
3. Milloin valmistui Hiitolan-Raasulin rautatie?
4. Kuinka monta henkilöä on haudattu Kuole-
manlaaksossa olevaan vuoden 1918 joukkohau-
taan?
5. Missä kaupungissa säilytetään Raudun suoje-
luskunnan arkistoa?
6. Paljonko Pietarissa on asukkaita?
7. Miten paikannimi Sosnovo äännetään?
8. Mitä Sosnovo on Suomeksi?
9. Onko Sosnovo kaupunki?
10. Kuka on Stepan Jeleinikov?

Kysymykset laati Alvar Loponen

Vastaukset: 1. Kansantieteilijä Kustaa Vilkunan mukaan
lohenpunaista väriä., 2. niil hiekkapeltoloil, 3. vuonna
1917, 4. Suullisen perimätiedon mukaan 963 henkilöä, 5.
Viipurissa, 6. 4,7 miljoonaa, 7. Sasnoova, paino keskim-
mäisellä tavulla, 8. Mäntylä, 9. Ei, vaan kunta, 10.
Sosnovon veljeshautaan haudattu Neuvostoliiton sankari.

Tampereella kuoli helmikuun 17. päivänä leskirou-
va Ilmi Puputti. Hän oli syntynyt Raudussa 9. kesä-
kuuta 1909 ja muutti solmittuaan avioliiton Sulo Pu-
putin kanssa Vpl. Pyhäjärven Keljan kylään, jossa
perheeseen syntyi kaksi tytärtä.

Evakkovaiheen jälkeen perhe muutti Huittisten Ve-
siniitylle, jossa rakensivat ja viljelivät omistamaansa
maatilaa. Myöhemmin tila myytiin ja Puputit muutti-
vat pääkaupunkiseudulle, jossa Ilmi työskenteli usei-
ta vuosia kylmäkkönä Martta-hotellissa. Eläkeiän lä-
hestyessä pariskunta muutti Tampereelle, jossa Ilmi
asusteli leskeksi jäätyään kuolemaansa saakka.

Vilho Ilmari Lassila
oli syntynyt jouluaatto-
na, 24.12.1924 Raudus-
sa.

Hän kuoli Varkaudes-
sa 25. helmikuuta ja hä-
net siunattiin haudan le-
poon Varkaudessa 5.
maaliskuuta.
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Serkku-Vilhoa muistellen

Olin serkkupoikaa saattamassa hänen viimeiselle
matkalleen. Vaikka Vilhon poismenoa osattiin odot-
taa tuntui hyvin haikealta kun hänen vaimonsa soitti
minulle ja kertoi, että hetki oli lyönyt, vakava tauti oli
saanut yliotteen. Lopullinen side lapsuuden leikkito-
veriin, nuoruuden ystävään ja ymmärtävään ihmiseen
oli katkennut lopullisesti.

En tee mitään ansioluetteloa Vilhon maallisen vael-
luksen saavutuksista ja ansioista, jotka nekään eivät
olleet vähäiset, vaan muistelen serkkupoikaa lapsuu-
denystävänä, koulutoverina ja ennen kaikkea hienona
ihmisenä, joka otti aina huomioon kanssaihmiset. Jo
kouluaikoina hän empimättä uskalsi asettua heikom-
man tueksi ja lohduttajaksi.

Vilho sai viettää Karjalan kunnailla, Raudun Vep-
sassa osan nuoruuttaan, kunnes 1939 alkoi evakko-
pojan ohdakkeinen taival. Monen mutkan kautta se
johti Savon maisemiin. Vilho oli kuitenkin ensimmäis-
ten joukossa palaamassa hävitettyyn kotikyläämme ja
saattamassa sitä edes alkeellisesti asuttavaan kuntoon.
Vaikka sodan äänet kuuluivat läheltä, jaksettiin uskoa
oikeuden voittoon. Vaan toisin kävi. Taas kerran tuli
lähtö. Muistan kun Vilho tuli luokseni ja sanoi: “Las-
keskelen tässä ikääni ja lopputulos oli, että nyt ilmoit-
taudun vapaaehtoisena toisten rinnalle näitä kunnai-
ta puolustamaan.”. Vastasin: “Itse aion tehdä samal-
la tavalla.”

Sodan loppuvaiheessa meidät molemmat kotiutettiin
sotasairaalan kautta, “katkenneen miekan kantajina”
eli haavoittuneina. Onneksi vammamme eivät olleet
sieltä pahemmasta päästä. Taas kutsuivat savolaiset
maisemat. Piti aloittaa totuttautuminen siviilielämään,
sen asettamiin ehtoihin ja vaatimuksiin.

Muistan kun kerran olimme Vilhon kanssa tulossa
hänen äitinsä luokse kylään linja-autolla. Autossa
hääräili rahastajana kohteliaskäytöksinen, pirteä ja
kaiken lisäksi nätti savolaistyttö. Matkan jatkuessa
Vilho kysäisi minulta: “tiijetsie kuka tuo tyttö on?”.
“Mistäs mie tuon tietäisin.” “Jos maltat olla vaiti ni
mie kerron. Tuo neitonen on miun tuleviin lasteni äiti.”.
Toiminnan miehenä hän myös toteutti lupauksensa ja
sai rinnalleen hienon, ymmärtäväisen ja tarmokkaan
ihmisen, jonka kanssa oli turvallista rueta suunnitte-
lemaan tulevaisuutta.

Nämä kaikki suunnitelmat toteutuivat. Kertusta oli
tullut Vilhon lasten äiti ja myös lapsenlapset toivat
sisältöä elämään. Hän rakensi upean kodin perheel-
leen, jonne olimme aina tervetulleita. Siellä henki kar-
jalaiseen tapaan sukulaisten keskeinen lämpö ja ystä-
vyys. Sieltä lähdettiin monta kertaa kotiseutumatkalle

Rautuun. Kokoonnuttiin jo edellisenä iltana, että en-
nätettiin tehdä tarkat suunnitelmat mitä kohdat sillä
reissulla tutkitaan. Tuodaanko kotipuutarhaan entisis-
tä pihapiireistä löydettyjä kukkasen juurakkoja vaiko
pihapuun taimia?

Vilho oli myös urheilun ystävä, jota hän harrasti-
kin. Hiihtoa jopa kilpailumielessä, samoin keilailua.
Viimeksi mainittu säilyi harrastuksena eläkevuosina-
kin. Pääasiallisen elämäntyönsä Vilho suoritti autoi-
lun parissa.

Lämpimästi serkkupoikaa muistaen,
olkoot mullat keveitä arkullasi.

Valto Virolainen

Kaino Koukonen kuoli 6. tammikuuta Uudenkau-
pungin sairaalassa. Hän oli syntynyt Raudun Leiniky-
lässä 1.12.1914.

Elin Helena Vekuri, o.s. Kuoppa, kuoli kodissaan
Kokkolassa 18. tammikuuta. Hän oli syntynyt Raudun
Palkealan kylässä 14.12.1921.

Teuvo Veikko Augustinpoika Partanen kuoli pitkään
sairastettuaan uskossa Vapahtajaan 20. tammikuuta
kotonaan Pieksämäen Surnuinmäessä. Hän oli synty-
nyt Raudussa 26.4.1922.

Siviä Passi, o.s. Intke, kuoli Mäntyharjulla 23. tam-
mikuuta. Hän oli syntynyt Raasulissa 7.5.1915.

Pentti Oskari Venesjärvi kuoli Helsingissä 9. hel-
mikuuta. Hän oli syntynyt Raudun Raasulissa
26.5.1924.

Hilja Helena Sorjonen, o.s. Jääskeläinen kuoli Hel-
singissä 13. helmikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
6.7.1914.

Aarnen veli, Emil Vaskelainen kuoli Raumalla 23.
helmikuuta 1999. Hän oli syntynyt Raudun Sunikka-
lassa 25.3.1912.

Ainon ja Aarnen poika, Vesa Veli Vaskelainen kuoli
Jyväskylässä 27. helmikuuta. Hän oli syntynyt
22.5.1947 Pieksämäellä.

Simpeleellä nukkui ikiuneen 3. maaliskuuta Ida Si-
viä Pietikäinen, o.s. Kyyrä Raudun Vepsasta. Hän oli
syntynyt 1. helmikuuta 1914.

Aini Ester Makkara kuoli Jaalassa 12. maaliskuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudun Palkealassa 3.1.1921.
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90 vuotta

22. maaliskuuta täytti Hilja Lattunen Pieksämäellä
90 vuotta. Hän on syntynyt Eeva ja Juho Mennun tyt-
tärenä Raudun Maanselällä.

Rouva Lempi
Kiesi, o.s. Koira-
nen, täyttää 90
vuotta 25. huhtikuu-
ta. Hän on kotoisin
Raudun Leinikkä-
lästä ja asuu nykyi-
sin Mikkelissä.

75 vuotta

Jyväskylässä täyttää rakennusmestari Jalmari Hon-
kanen 75 vuotta 5. toukokuuta. Hän on syntynyt Rau-
dun Kärsälässä.

Vauvauutisia

Väinö Vanhanen täyttää 75
vuotta 28. toukokuuta Lahdes-
sa. Hän on syntynyt Raudun
Korleen kylässä.

70 vuotta

Aino Helena Korhonen, o.s. Partanen, täytti 70

Raudun Vehmaisissa synty-
nyt Irja Kalho, o.s. Surakka,
täytti 70 vuotta 6. huhtikuuta
Jyväskylässä.

Tilaus- ja osoitteenmuutos-
asioissa  Sinua palvelee
Mikkelin toimistopalvelu Oy

Savilahdenkatu 10 IV krs., 50100 Mikkeli
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558

Liisa ja Ahti
Rouhiaisen pieno-
kainen syntyi aa-
mutuimaan Tapa-
n i n p ä i v ä n ä
26.12.1998 Mikke-
lin keskussairaa-
lassa. Poika pai-
noi 4120 g ja oli
51 senttiä pitkä.

Kasteessa poika
sai nimen Aaro
Juho Kalevi mo-
lempien isoisiensä
ja isänsä mukaan.
Liisan isä, Aaro
Säde, on syntynyt

85 vuotta

Sulo Kiuru Joroisista täytti 6.huhtikuuta 85 vuotta.
Hän on lähtöisin Raudun Sirkiänsaarelta.

vuotta 3. tammikuuta. Hän on Alman ja Augustin ty-
tär Raudun Sumpulasta.

Veikko Nalli täytti 3. huhtikuuta 70 vuotta Pieksä-
mäellä. Hän on lähtöisin Raudun Tokkarinkylästä.

Raudun Riikolassa.
Pojan kastejuhlaa vietettiin kotona ystävänpäivänä

14. helmikuuta ja kasteen toimitti tuomiorovasti Simo
S. Salo. Kummeina olivat Tarja ja Markku Paksu, Lee-
na Jokinen ja Eija Valkonen.
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KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Aimo Valkonen, Kyttäläntie 23, 52700 Mäntyharju,
puh. (015) 683 820
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Mutkakatu 4 A 10, 15140 Lahti, puh. (03) 7348 973
Helena Rautpalo, Kukkaskuja 2, 76120 Pieksämäki,
puh. (015) 615 136
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 686

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Oiva Junni, Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640
Pauli Jantunen, Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski, Reinolankatu 5 C 24, 48600 Karhula,
puh. (05) 263 356
Martti Huuhka, Opintie 2, 79600 Joroinen, puh. (017) 571 353
Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkala, 50670 Otava, puh. (015) 418 403
Niilo Pusa, Reiherintie 7 F 176, 00870 Helsinki, puh. (09) 698 1757
Jaana Anttonen, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli,
puh. (015) 177 144, 040-511 9900

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789
Lauri Partanen, Kauristie 9, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi, Pasalantie 296, 79630 Kolma, puh. (017) 573 141
Väinö Loponen, 79600 Joroinen, puh. (017) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Veikko Huuhka, PPA 1, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi,
puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Emil Meskanen, Majalahdentie 5, 50600 Mikkeli, puh. (015) 170 781
Raili Ilvonen, Ihastjärventie, 50100 Mikkeli
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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LEHDEN YHDYSHENKILÖT:

ANTTOLAN SEUTU
Maija Väisänen, Hoviraitti 23, 52100 Anttola, puh. (015) 660 223

ESPOON SEUTU
Irja Rastas, Seilinmäki 17 A, 02180 Espoo, puh. (09) 520 040

HAMINAN SEUTU
Heimo Damski, Mäntytie 4, 49460 Hamina, puh. (05) 3455 018

HAUKIVUOREN SEUTU
Oiva Junni, Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640

HELSINGIN SEUTU
Niilo Pusa, Reiherintie 7 F 176, 00870 Helsinki, puh. (09) 698 1757
Varpu-Leena Koivisto, Töölöntullinkatu 5 A 10, 00250 Helsinki,
 puh. (09) 2414 633

HIRVENSALMEN SEUTU
Matti Koppanen, Rauduntie 97, 52520 Syväsmäki, puh. (015) 413 705

IMATRAN SEUTU
Pentti Lallukka, Mellonkatu 41, 55100 Imatra, puh. (05) 436 4129
Kaino Rastas, Karhunsuontie 17, 55610 Imatra, puh. (05) 476 1048
Toivo Kuparinen, Linnansuontie 12, 55100 Imatra, puh. (05) 4367 076

JAALAN SEUTU
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Toivo Rontu, Ronnontie 130, 47650 Kimola, puh. (05) 335 646

JOROISTEN SEUTU
Milja ja Armas Komi, Pasalantie 296,79630 Kolma, puh. (017) 573
141
Matti Meskanen, Rajatie 29 A, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 636

JOUTSAN SEUTU
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

JYVÄSKYLÄN SEUTU
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 620 789
Aarne Vaskelainen, Taitoniekantie 1 B 14, 40740 Jyväskylä,
puh. (014) 254 602
Helvi Liljeroos, Valkealammentie 68, 40220 Keskipalokka,
puh. (014) 636 048

KANGASALAN SEUTU
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 771 440

KANGASNIEMEN SEUTU
Taimi Rastas, Kappalaisenkuja 2 A, 51200 Kangasniemi, puh.  (015)  432
191

KARKKILAN SEUTU
Riitta Grönholm, Toivantie 63, 03620 Karkkila, puh. (09) 2254 386

KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04230 Kerava, puh. (09) 2428
741

KOUVOLAN SEUTU
Maila Viinikainen, Tapiontie 11 as 27, 45160 Kouvola, puh.  (05)  3201
494

KUOPION SEUTU
Raimo Naumanen, Rahusentie 9, 70340 Kuopio, puh. (017) 3641 349
Tuija Alatalo, Saturannatie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. (017) 3648
130
Reino Myöhänen, Ruukinpolku, 70910 Vuorela, puh. (017) 4651 143

LAHDEN SEUTU
Sirpa Tereska, Mutkakatu 4 A 10, 15140 Lahti, puh. (03) 7348 973

LAPIN SEUTU
Sirkka Salmi, Alkkulanraitti, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
Bruno Tiainen, Yläkangaskatu 3 B 24, 53100 Lappeenranta,
 (05) 4118 567
Tuula Kapanen, Mustjärventie 27, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4184 439

MIKKELIN SEUTU
Jaakko Pekkanen, Porrassalmenkatu 45 B, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 363 315
Arto Kurittu, Jokikatu 5 C 30, 50100 Mikkeli, puh. (015) 360 397
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. (015) 214 927
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672

MÄNTYHARJUN SEUTU
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

ORIVEDEN SEUTU
Hilkka Kapli, Valkeajärventie 99, 35500 Korkeakoski, puh. (03) 4726 974

OULUN SEUTU
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Veikko Vanhanen, Lehmipolku 5, 93600 Kuusamo, puh. (08) 8521 388
Helena Sidoroff, Kanavaranta 1 B 18, 90100 Oulu, puh. (08) 374 750,
050-534 6181

PIEKSÄMÄEN SEUTU
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Lauri Partanen, Kauristie 1, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437
Kyösti Jordan, 77320 Hurskaala, puh. (015) 426 148
Tenho Loponen, Kirkkotie 2, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 480 237

RIIHIMÄEN SEUTU
Raili Partanen, Uramontie 1 A 6, 11100 Riihimäki, puh. (019) 730 376

SAARIJÄRVEN SEUTU
Markku Säde, Tuomitie 6, 43100 Saarijärvi, puh. (014) 423 108

SAVONLINNAN SEUTU
Marjatta Kasurinen, Ukonmurrontie 254, 58410 Haapakallio, puh.
(015) 252 485

TAMPEREEN SEUTU
Kaino Rastas, Multiojankatu 8 H, 33850 Tampere, puh. (03) 3670 760

TURUN SEUTU
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Eero Sappinen, Keltasirkunpolku 1 ab 56, 20610 Turku,
puh. (02) 2442 229

VAASAN SEUTU
Raili Keskinen, Ilveksentie 2 A, 65350 Vaasa, puh. (06) 3152 865

VANTAAN SEUTU
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426

VARKAUDEN SEUTU
Tuomas Loponen, Teerenkuja 5, 78850 Varkaus, puh. (017) 5561 140


