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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISE-
MA KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

42. VUOSIKERTA 4/99 (300)
ELOKUU 1999

"Mäkrän rauta" ensimmäistä kertaa Sulkavan suursouduissa 1999.
Joukkueessa soutivat Damskin veljekset vahvistuksinaan serkkuja
ja lankomiehiä. Damskin sukunimeä kantavat Antti, Esa, Hannu,

Heikki, Heimo, Jouko, Juhani, Matti, Mikko, Sakari, Timo, Toivo ja
Tuomo. Lisäksi mukana olivat Ari Siikanen ja Markku Suihkonen.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla
275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultai-
nen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlies-
kat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja
kulta.

Mikkelissä elokuussa 1999

Tervehdys teille hyvät lehden lukijat
“Puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa” -ajatus on

juurtunut suomalaisiin liiankin tehokkaasti. Juuri kun
ollaan pääsemässä sen kynnyksen yli, ja aletaan reip-
paammin käyttää vähäistäkin kielipäätä, niin eikö joku
filologian assistentti paukauta, että suomalaisten hyvä
kielitaito hukkuu hassuun ääntämiseen. “Jos ääntämi-
nen ei onnistu, niin siinä kärsivät muutkin osa-alueet.”,
hän toteaa ja tulee sellainen tunne, että viisaampi on
pitää suunsa kiinni.

Eikö tärkeintä ole kuitenkin tulla ymmärretyksi? Saa-
da viesti menemään perille vaikka se ei tyylipuhtaasti
oikein äännettynä tapahtuisikaan. Tankkaa asiaa vaik-
ka sen verran kauemmin ja elävämmin, että vastapuo-
likin pääsee jyvälle. Puhelimessa elekielen käyttö ja
piirtäminen tietenkin ovat vaikeita apuvälineitä, mutta
harvemminpa rivikansalainen kovin tiukkoihin puhe-
linkeskusteluihin joutuu.

Muistan omista kouluajoistani, kuinka en uskaltanut
sanoa kieltentunneilla mitään ääneen kun pelkäsin niin
kovasti sitä, että lausun väärin ja muut nauravat. Itsel-
läni meni monta vuotta, ennen kuin rohkenin ottaa kie-
livarantoni käyttöön. Ja kuinka pahasti ne olivatkaan
hukkuneet noiden vuosien aikana. Saksa ja ruotsi var-
sinkin. Niiden käyttö jää tänä päivänä sujuvan kuunte-
lun tasolle. Mutta aina sitä on reippaalla karjalais-sa-
volaisella luonteella selvinnyt eikä saksalaisturisti ole
opastamatta Mikkelin torilla jäänyt vaikka yhteistä
puhuttua kieltä ei löytynytkään.

Monissa espanjankielisissä maissa saa suunnattoman
paljon parempaa palvelua vaikka ei osaisi kuin muuta-
man auttavan sanan maan kieltä. Ja Venäjällä, jossa on
sen seitsemän sortin s-kirjaimet, ei kielen osaamisesta
haittaa ainakaan ole vaikka ääntäminen olisikin toivo-
tonta. Se, että paikalliset katsovat hieman huvittuneina
kun suomalaistollikka yrittää heidän kieltään vääntää,
ei haittaa. Yritän edes ja luohan se ainakin vastapuo-
lessa pelkoa, että eipä tuota taida kannata ihan törke-
ästi huiputtaa, sehän voi osata jopa hankkia apua.

Edellä mainittu assistentti kehottaa suomalaisia kuun-
telemaan amerikkalaisia tai englantilaisia ja opiskele-
maan heiltä oikea ääntämistapa. Assistentti myöntää,
että hänellä itsellään on huono sanavarasto, mutta on
onnistunut bluffaamaan ääntämisellä hyvän kielitaidon.

Minä en oikein ymmärrä miten kielitaito voi olla hyvä
jos sanavarasto on huono. Ja mihin huijaamalla tai mat-
kimalla päästään? Ei meistä tule, eikä hemmetissä tar-
vitse tullakaan, englantilaisia tai amerikkalaisia.

Sen ymmärrän, että kulttuurien välillä on paljon ero-
ja ja sanan väärä painotus saattaa muuttaa sananmer-
kitystä. Mutta yleensä esimerkiksi venäläinen arvaa
kyllä, että turistipolo tarkoittaa sitä tismalleen samalla
tavalla kirjoitettua sanaa, jossa paino onkin toisella a-
kirjaimella. Viestintätilanteesta saattaa syntyä melko
huumoripitoinen, mutta kun puhujana on vierasmaa-
lainen - se ei estä täydellisesti ymmärtämistä.

Toisaalta kun meillä ollaan Suomessa totuttu katso-
maan puhuessa silmiin rehellisyyden nimissä, koetaan
se Japanissa tunkeiluksi. Siinä ei paljon auta vaikka
puhuisi kuinka hienolla aksentilla keskustelukielenä
käytettyä englantia.

Sitä paitsi eihän Suomessakaan tarvitse kuin mennä
savolaiselta tai karjalaiselta alueelta Länsi-Suomeen
niin jopa ollaan hetkinen kysymysmerkkinä. Toisen suo-
malaisen sanoma menee niin sanotusti jakeluun vasta,
kun häntä on aikansa kuunnellut ja korva tottunut hä-
nen outoon aksentiin.

Murteet ovat ainakin jossain vaiheessa olleet rikkaut-
ta. Miksi meidän pitäisi matkia vieraitten kielten käy-
tössäkään amerikkalaisia tai englantilaisia. Eihän esi-
merkiksi maailmankuulu venäläismaestro Valeri Ger-
gijev ole menettänyt venäläistä aksenttiaan. Ja häntä-
kin ymmärtää, vaikka aina ei taiteilijoiden ajatuksen-
juoksusta voi varma ollakaan.

Pirteyttä syksyyn, toivoopi
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Venäläinen huumorintaju on joutunut
- ja joutuu koville rautulaisten kanssa

- Kyllä siinä on venäläinen huu-
mori joutunut koville kun bussilas-
tillinen ventovieraita on purkautu-
nut pihamaalle ja alkaneet viittilöi-
dä sinne ja tänne. Kaikesta huoli-
matta suomalaisten ja venäläisten
välille on muodostunut yhteisym-
märrys ja joissakin tapauksissa se
on syventynyt ystävyydeksi saakka,
totesi Rautulaisten pitäjäseuran pu-
heenjohtaja Markku Paksu heinä-
kuun viimeisenä päivänä Sosnovos-

Kihujuhlassa joutui tulkkikin lu-
jille. Hän mietti pitkään Markku
Paksun kommenttia “Raja Raasu-
liin”, kunnes Paksu pelasti tulkin
sanomalla, ettei lausahdusta tarvit-
se kääntää.

Paksu näkee tärkeäksi, että kihu-
ja vietetään nimenomaan entisillä
kotiseuduilla.

- Juhla osoittaa venäläisille, mi-
ten me tätä maata edelleen rakas-
tamme. Tällä tavoin tuodaan osa
perinnettämme myös paikallisten
asukkaiden lähelle, hän sanoo ja
arvelee uuden vuosituhannen tuovan
myös Karjalan palautus -keskuste-
lun julkisuuteen.

Yhteistyö
parantunut

Kihujuhlat järjestettiin nyt toisen
kerran Sosnovossa. Ne onnistuivat-
kin paremmin kuin ensimmäiset
vuonna 1997, vaikka kulttuuritalon
tilat eivät missään nimessä olleet pa-

sa pidettyjen Kihujuhlien avajaispu-
heessa.

Hän mainitsi puheessaan myös
oman tuttavuutensa Leinikylään
Paksujen paikalle rakentavan mie-
hen kanssa.

- Minullekin valmistuu oma huo-
ne nykyisen isännän uuden talon
yläkertaan, Paksu kehaisi hymyssä
suin.

Kihuissa mukana Jaana Anttonen

Nuorten tanssin ja teatterin
ohjaaja "pääarkkitehti" Natalia
Sazankova kuvassa vasemmalla.

"Hei Karjalasta heilin minä löysin..." kajahti suomalais-venäläisenä
sovituksena kulttuuritalossa todella upeasti. Menossa mukana seurojen

puheenjohtajat Osmo Valkonen ja Markku Paksu (edessä).

rantuneet kahdessa vuodessa.
Niin päiväjuhlassa kuin sunnun-

tain jumalanpalveluksessa oli mu-
kana myös venäläisiä. Lisäksi yh-
teistyö entisen kirkon paikalla ny-
kyään olevan kulttuuritalon väen
kanssa on parantunut.

- Kulttuuritalossa on tapahtunut
henkilövaihdoksia. Niin talon uusi
johtaja, Svetlana Pavlova Klyk-
vind kuin lasten ja nuorten tanssin
ja teatterin ohjaaja Natalia Sazan-
kova ovat kiinnostuneita yhteistyös-
tä suomalaisten kanssa ja kanssa-
käyminen on helpompaa kuin ennen,
kertoo juhlia järjestänyt Marja Jo-
hansson Helsingin Rautuseurasta.

Sosnovon kunnanjohtaja Irina
Svartsgova on myös mielissään
suomalaisten ja venäläisten yhteis-
työstä, ja toivoo rautulaisten tule-
van kesästä toiseen paikkakunnal-
le.

Kaikkiaan juhlissa oli mukana
neljä bussilastillista rautulaisia jäl-
keläisineen.
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Sosnovon kunnanjohtaja Irina
Svartsgova on myös mielissään

suomalaisten ja venäläisten
yhteistyöstä, ja toivoo rautulais-

ten tulevan kesästä toiseen
paikkakunnalle.

Helena Sidoroff  ja Ahti Lopo-
nen, jonka isä on Vehmaisista,

viettivät melkoiset Helenan nimi-
päivät.  31.7. pujotettiin nimittäin
kihlasormukset  sormiin Palkea-

lassa, Helenan äidin kotipaikalla.

Väinö Kirveen tyttären tytär, Sirpa Koskela, otti selvää suvustaan
muun muassa kihujen linja-automatkan aikana. Kuvassa Pietiäisen

Veikko tutkimassa Sirpan mukana olevaa kuvaa.
Sirpa oli toista kertaa Raudussa ja pääsi Toini Onttosen opastuksella
käymään Suur-Porkulla äitinsä kotikonnuilla kuullen paljon tarinoita
sukulaisistaan. - Halusin lähteä matkaan, koska olin kuullut paljon

juttuja ja aivan ihanan antoisa reissu tämä on ollut,  Anjalankoskella
asuva Sirpa sanoo.

Kihuihin kuului tottakai markkinameininki. Kuvassa Tarton rauha ry:n
jäsen Lars Gåsström tekemässä pilapiirrosta Kyllikki Lankisesta.

Lahdessa asuva Kyllikki on Vakkilasta lähtöisin olevan Tatjana (Tanja)
Lankisen, o.s. Haukan vanhin tytär.

Eläkkeelle viime vuonna jäänyt Kyllikki kertoo aloittaneensa vatsatans-
sikurssin ja hankkineensa rullaluistimet. Nyky-Raudun kaduilla rullilla

ei kyllä pystyssä kovin pitkälle selviäisi.
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Simo O. Salo korosti kirkon merkitystä karja-
laisille niin sodan kuin rauhan aikana

Kihujen jumalanpalveluksessa
saarnannut ja Karjalan multiin hau-
dattujen muistomerkillä puhunut
rovasti Simo O. Salo korosti kir-
kon merkitystä Karjalan kansalle.
Vaikka kihuaminen ja sen myötä
koettu vuorovaikutus oli tärkeää,
kuului monitahoiseen kanssakäymi-
seen oleellisena osana myös kirkon-
menot.

- Niissä yhteinen veisuu oli elä-
vää ja voimakasta ja osanotto muu-
tenkin aktiivista ja harrasta, Salo
tietää.

Itsenäisyyden aikana rakennettiin
muutamiin kannakselaisiin seura-
kuntiin uusia kirkkoja. Ensimmäi-
seksi valmistuivat Valkjärven ja
Raudun kirkot, jotka tehtiin vapa-
ussodassa tuhoutuneiden tilalle.

- Näiden pitäjien seurakuntalaiset
kävivät vastavuoroisesti toisissaan
kihupyhinä, jotka olivat etenkin
nuorison ja sukulaisten keskinäisiä
kohtaamispaikkoja, Salo valottaa ja
kertoo tarinan Valkjärven viidennen
kirkon, puisen, tornillisen kolmilai-
vaisen pitkäkirkon vihkiäisistä, joi-
ta vietettiin 1922 alkusyksyllä.

- Juhlaan oli kokoontunut omia ja
naapureita niin runsaasti, etteivät
kaikki mahtuneet sisälle. Piispa
Otto Immanuel Colliander (joka
muuten vihki Paavo Ismael Salon
papiksi alkuvuodesta 1916 Savon-
linnan tuomiokirkossa) totesi uuden
kirkon vihkiäispuheessaan, että
tämä kaunis kirkko on Jumalan lah-
ja valkjärveläisille. Silloin kerrotaan
avatun ikkunan ääressä ulkopuolella
seisoneen isännän sanoneen: “kuu-
le sie, jos Jumala ois kirkon teht, ni
ois hää teht sen nii suureks, jot myö-
kii ois sissää sovittu.” Kirkkoa oli
taloudellisiin syihin vedoten joudut-
tu pienentämään, mutta sellaisena se
palveli seurakuntaa, säilyi talviso-

dan melskeissä ja jäi myös jatko-
sodan päätyttyä ehjänä rajana taak-
se.

Raudun kirkkokin
kävi pieneksi

Bertil Mohellin piirustusten mu-
kaan rakennettiin Raudun kirkko
entisen paikalle tiilestä. Sekin oli
pitkäkirkko suhteellisen mataline
torneineen ja sen yhteydessä oli seu-
rakuntasali. Valmistumisen vuoteen

Simo O. Salo
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1926 asti pitäjäntupa sai palvella
väliaikaisena kirkkona.

- Kun Viipurin piispa Erkki Kai-
la vihki kirkon heinäkuussa 1926,
kerrotaan paikalla kirkkoaholla, kir-
kon pihalla, käytävillä ja penkeissä
olleen vielä suurempi väkijoukko
kuin Valkjärvellä. Vain osa mahtui
sisään, mutta jokainen voi tuntea
omakseen siinä Jumalan kirkkaan
kesätaivaan alla psalminlaulajan
pyhää hetkeä korostavat sanat:
“Tämä on se päivä, jonka Herra on
tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaam-
me siitä.”.

Tulevaisuuden
uskon symbolina

Toisen kihunaapuripitäjän, Kiven-
navan kirkoista Salo mainitsee jäl-
leenrakennusajan merkittävän saa-

vutuksen, joka oli niin sanottu Pa-
jarin kirkko. Sen vihki käyttöön piis-
pa Ilmari Salomies syyskuussa
1943.

Sotilaat olivat nimikuulun divisi-
oonankomentajansa kenraalimajuri
Aaro Pajarin toimesta rakentaneet
vapaaehtoisena harrastustyönä en-
tisen pappilan alueelle Linnamäelle
kirkon, jonka he olivat myös itse
osittain rahoittaneet.

- Lahjakirjassa, jolla Pajari luo-
vutti kirkon Kivennavan seurakun-
nalle, sanottiin: “Kirkko on pysty-
tetty symbolisoimaan jälleenraken-
nusta ja tulevaisuudenuskoa sotien
hävittämässä Karjalassa.” Kun ken-
raalilta kysyttiin, miksi hän sen ra-
kensi, hänen kerrotaan vastanneen:
“Sotilaiden, kotiin palanneiden siir-
tolaisten ja oman uskoni vahvista-
miseksi.”.

500 hengelle tarkoitetun kirkon

katolle sijoitettiin Kivennavan kir-
kon kello, joka oli yllättäen löyty-
nyt.

- Tätä harvinaislaatuista kirkkoa
vihkiessään piispa Salomies puhui
Jumalan sanasta, joka on vahva lin-
na kaikkia elämän vaaroja vastaan,
myös niitä, jotka uhkaavat sisäistä
kestämistämme, uskonrohkeuttam-
me ja tulevaisuuden toivoamme.

Salon mielestä Pajarin kirkko
edusti ajatukseltaan ja toteutuksel-
taan epävarmuuden keskellä ver-
tauskuvanomaisesti Karjalan kaik-
kia kirkkoja.

“Kaikki mitä ihminen rakentaa, on
tuomittu aikanaan häviämään. Ju-
malan todellisuus ei koske vain tätä
aikaa. Tähtäys saadaan asettaa pi-
temmälle, niin kuin se sanassa ase-
tetaan: “Näkyväiset ovat ajallisia,
mutta näkymättömät iänkaikkisia.”
(2.Kor.4:18)

Tällä kertaa suomalais-venäläisen kulkueen lupa-asiatkin olivat kunnossa ja kulkue olikin näyttävä.
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Rautulainen kihulaulu 1999

Kerttu Tuunanen, rautulaisten keskuudessa parem-
min Länsiönä tunnettu, kävi kihumatkalla katsasta-
massa Raudun maisemia, jotka tulivat tutuiksi noin
60 vuotta sitten hänen ollessaan opettajana pitäjäs-

sä juuri ennen sodan syttymistä.
- Olin puoli vuotta Mäkrän koulussa opettajana ja

toisen puoli vuotta Raudunkylän, kertoo Kerttu.
Rautuun tamperelaistyttö päätyi 19-vuotiaana lehti-

ilmoituksen perusteella.
- Huomasin, että Rautuun haetaan opettajaa. Hain
paikkaa ja tulin valituksi ja muistan vieläkin, miten

isäni oli aivan kauhuissaan, että sinne rajalle
lähdet, muistelee Kerttu.

Nykyisin Mikkelissä asuva Tuunanen kertoo, että
hänen mielensä on tehnyt jo monta kertaa käydä

Raudussa. Nyt se sitten toteutui.
- Hieno matka tämä on ollut. Vähän tosin harmittaa,
etten törmännyt entisiin oppilaisiini, hän kiteyttää.

Elokaunokkikimppu oli poimittu
iloksi Raudun matkan kesään.
Pian Sinä ystäväksi hyväksyit:
otit linnunpoikasen pesään.
Teillepä laulan, Elokaunokit
ja taidanpa kukilla heittää.
Karjalassa huttu iloporeilee
ja kultainen katsoo kuu.
Sillä kihuilla ilo se on voimallinen
ja ystävien silmäin loiste:
kerran ku kohattii myö Rauvussa,
Sie tahoitkii jo tulla toiste!

Elokaunokit katsoi, että juttumme
nyt sopinut ei jäädä silleen:

yhteiset on meillä näin tuttumme
ja kihu-elo parahilleen!
Onni on oma Elokaunokki
ja toisillemme suuta antaa.
Matkatessa kuullaan monta mukavaa.
Elotaivaan kultaa kuu.
Ystävällä sydän se on lämpöinen
ja lempeä on silmäin loiste.
Kerran ku kohattii myö Rauvussa,
Sie tahoitkii jo tulla toiste!

Heinä-elokuun kihuystäville Raudussa
E. Salaman sävelmin (“Elokaunokki”)

matkatoveruudessa Simo Osk. Salo
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Orjansaarelaiset koolla aidolla paikalla
“Suotakoon muistelulle mahdollisuutensa”

- Arvoisat orjansaarelaiset, hyvät
ystävät. Tänään on se päivä jota
olemme odottaneet ja josta on pu-
huttu jo kauan aikaa, että kerran
lähdemme viettämään Orjansaaren
koulupiirin kesäpäivää Rautuun,
entiselle kotiseudulle. On mieluisaa
nähdä miten suuri joukko ihmisiä on
lähtenyt liikkeelle eri puolilta Suo-
mea osallistuakseen tähän tapahtu-
maan. Se osoittaa sen, että Rautua
ei ole unohdettu ja kotiseutuhenki
elää edelleen voimakkaana orjan-
saarelaisten keskuudessa, näillä sa-
noilla Orjansaaren Oltermanni Oiva
Junni entiset koulutoverinsa ja hei-
dän sukulaisensa ja ystävänsä ter-
vetulleiksi kesäjuhlaan, joka pidet-
tiin aidolla paikalla, vanhan koulun
sijoilla Orjansaaressa.

Vaikka aikaa on kulunut yli 60
vuotta siitä kun viimeinen kevätjuh-
la paikalla olleessa koulussa vietet-
tiin, oli mukana vielä sen aikaisia
oppilaita, jotka opettelivat lukemaan
ja laskemaan koulussa, Pyykön
Antin valvovan silmän alla.

- Antti oli oikea vanhan ajan kou-
lumestari joka sai yläluokkienkin
pojat pysymään kurissa ja nuhtees-
sa, kertoi Junni.

- Paljon on vettä virrannut Orjan-
saaren ojassa tällä välin, eikä nou-
se enää lohenikko Saajenjoesta ke-
väisin kutemaan tänne latvavesille.
Eikä koulupojat enää kilpaile siitä,
että kuka ensimmäisenä kerkiää tai
uskaltaa mennä uimaan koulun
vonkkaan. Minun aikanani se oli
kevään suuri tapaus.

Mennyttä aikaa muistelen niin
mielelläni vielä, mutta nyt eletään
tätä päivää ja olemme tulleet viet-
tämään koulupiirin kesäpäivää tän-
ne aitoon ympäristöön. Teille toisen
ja kolmannen polven Orjansaarelai-
set tahtoisin sanoa, että katsokaa
tätä maisemaa, tässä oli ennen kylä
jossa oli 80 savua ja 400 asukasta

ja kylän elämä oli voimakasta ja
värikästäkin toisinaan. Nyt sitä ky-
lää ei enää ole. Näin ollen ei ole ihme
jos teidän vanhempanne joskus kai-
homielin muistelevat entistä aikaa
joka ei enää palaa. Se heille suota-
koon, toivoi Junni.

Rautatieasema
yhä vilkas

Heinäkuun toisena päivänä mat-
kaan lähteneessä seurueessa oli
kaikkiaan yhdeksisenkymmentä ko-
tiseutumatkaajaa. Lyhyen Viipurin
pysähdyksen jälkeen matka jatkui
Kiviniemeen, joka oli majapaikka-
na ensimmäisenä yönä.

- Kun tavarat oli purettu, lähdim-
me vielä Raudun kirkolle iltapäiväk-
si. Tässä vaiheessa Markku Paksu
oli liittynyt seuraamme. Hänen
opastuksellaan löysimme ensimmäi-
sen kerran hautausmaan, tai sen
mitä siitä on jäljellä. Olen etsinyt
sitä useampanakin kesänä löytämät-
tä, kertoo Valto Jantusen poika Ilk-
ka.

- Koska asemakin oli tuttu jo ai-
emmilta vuosilta, jäi aikaa tutkia
nykyisiä aikatauluja, niiden mukaan
Raudusta lähtee Pietariin yli 40 ju-
naa vuorokaudessa, vilkas asema
siis. Huomiota herätti myös aseman
seinässä oleva muistotaulu, joka
kertoi vuoden 1918 tapahtumista.

- Tavanomaisen nykyvenäläisen
hotellipäivällisen jälkeen kiertelim-
me Kiviniemeä, jota itse pidän suo-
sikkipaikkanani Venäjällä. Kerjäläi-
siä ja perässä kulkevia ”anna juksi
rupla”-pikkupoikia ei ole ja tunnel-
ma on muutoinkin mukava. Perjan-
tai iltana yhdentoista aikaan liiken-
ne on jatkuvaa ja koski täynnä ka-
nootteja, jotkut nuoret laskivat kos-
kea uimalla veneilyliivit yllään. Sil-
lan kupeessa olevan kaupan nurkal-
la on muuten aivan käyttökelpoinen

terassi ja siitä saatavat saslikit täy-
sin syötäviä, ainakin oluen kera, Ilk-
ka Jantunen tuumii.

Kylä aivan kuin
heräsi henkiin

Seuraavana päivänä oli ohjelmas-
sa varsinaisen kesäjuhlan vietto.
Tervehdyspuheen ja yhteislaulun li-
säksi ohjelmaan kuului muun mu-
assa Pauli Jantusen katsaus Orjan-
saaren kylään ja sukuihin, Oiva Jun-
nin tyttären Pirkko Pätysen runo-
jen lausuntaa, Pentti Junnin yksin-
laulu ja matkanjohtajamme Päivi
Väisäsen käyttämä nuoren rautulai-
sen puheenvuoro. Lopuksi kenttä-
lounas ja kahvit. Juhlan jälkeen jo-
kainen suku läksi omille kotipaikoil-
leen.

- Vaikka olenkin käynyt isäni ko-
tipaikalla jo useammankin kerran,
oli tuon päivän tunnelma ainutlaa-
tuinen. Paikalla oli kerralla niin pal-
jon entisiä kyläläisiä, että kun jo-
kainen oli yhtä aikaa oman kotinsa

 Jorma Partasen tytär Kiehuvalla
lähteellä.
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kohdalla, kylä omalla tavallaan he-
räsi henkiin, ja kerralla näki missä
kunkin talo oli ollut, kertoo Ilkka
Jantunen ja antaa matkan organi-
saattoreille tunnustusta aikataulus-
ta, joka oli riittävän väljä ja pitävä.

Seuraavan yön matkalaiset viet-
tivät Johanneksessa, joka nykyasus-
saan on varsinainen Neuvostoval-
lan muistomerkki.

- Ottaessani kuvaa Pikonniemen

tienoilla olevasta hökkelikylästä
hyökkäsi eräästä pihasta karhun
kokoinen koira, silloin juostiin ja
lujaa. Mieleenpainuva kokemus,
Ilkka Jantunen sanoo.

Sunnuntaina 4. heinäkuuta mat-
kalaiset koukkasivat paluumatkal-
la vielä Ihantalan taistelupaikoilla,
jossa Mauri Maisonen kertoi tais-
telujen kulusta.

- Oli helppo havaita, että hän ei

Orjansaaren koulupiiriläiset omaisineen ja ystävineen vanhalla koulupaikalla.

puhunut asiasta ensimmäistä kertaa,
toteaa Jantunen ja toivoo, että Ve-
näjän tullin naispuolinen virkailija
saa paljon iloa ryhmän lahjoittamas-
ta ”Karjala takaisin” -lippalakista.

Kirjoitus perustuu Ilkka Jantusen
tekemään runkoon,

jonka Jaana Anttonen on
muokannut jutuksi.

Kuvat: Ilkka Jantunen

Korleen Kalenoilla vapaata oleskelua,
jutustelua ja napatanssia

Perinteiset “Korleen Kalenat” pi-
dettiin tänä vuonna Pieksämäen
Vanajalla 10.-11. heinäkuuta. Ke-
muissa oli mukana lähes 60 ihmis-
tä. Myös neljättä sukupolvea on jo
mukana.

Ohjelmassa oli vapaata oleskelua
ja jutustelua. Illalla porukkaa viih-
dytti huvimestari Kauko-Antero
Ikonen Mikkelistä. Oman veikeän
säväyksen iltaan antoi huikea napa-
tanssiesitys.

Sunnuntai alkoi juhlallisesti lipun
nostolla. Sen jälkeen pidettiin ko-
kousta, jossa päätettiin seuraavista
juhlista ja juteltiin yleisesti ottaen
kaikennäköisistä asioista.

Rautulainen Irma Suhonen tuli
Savoon evakossa 13-vuotiaana.
Hän on ollut mukana kotikylänsä
Korleen jutuissa. Irma kertoo, että
ensimmäiset kokoontumiset pidet-
tiin Leivonmäellä vuonna 1961.

- Alunperin juhlat kehitti Tuomas
Paukku ja Korleen Kalenat -nimi
juontaa juurensa lauantai-iltaisin
kotikylässä pidetyistä tansseista,
Irma kertoo.

Nykyisin pidettävät kokoontumis-
tilaisuudet pyrkivät elvyttämään
kylän yhteishenkeä ja tuomaan mu-
kavia muistoja sekä vanhoilta kun-
non ajoilta että nykypäivistä. Kesäi-
sin pidettävät juhlat järjestetään

yleensä kahden vuoden välein. Ka-
lenoita on järjestetty myös Suonen-
joella ja Kangasniemellä. Kesällä
1996 rautulaiset ympäri Suomea
tekivät kotipitäjämatkan, jonka yh-
teydessä pidettiin Kalenat syntype-
räisissä maisemissa.

Perinnettä
pidetään yllä!

1. polven rautulainen Jaakko
Paavilainen (82) on ollut hyvin ak-
tiivisesti mukana rautulaisten juh-
lissa. Jaakko muistelee lapsuuttaan
Korleella ja hänelle tulee vain pää-
osin hauskoja muistoja mieleen.
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Hän kertoo, että Korleella oli silloin
vilkasta kerho- ja järjestötoimintaa,
muun muassa pesäpalloseura ja re-
kisteröity kirjastoseura.

Työnteko on ollut hänelle aina
perusjuttu elämässä.

- Ensimmäisen kerran tutustuin
työntekoon 9-vuotiaana, hän sanoo.

Myös Jaakko tuli Savoon evak-
komatkalla. Tänne hän asettui, meni
naimisiin ja perusti perheen vaimon-
sa Hilkan kanssa. Hilkka on ollut-
kin erinomainen apu Kalenoita jär-
jestettäessä.

Irma ja Jaakko vertailevat muis-
tojaan juhlista ja molemmat pääty-
vät siihen, että Kalenoissa on pa-
rasta se, että näkee vanhoja tuttuja
ja ystäviä ja voi vaihtaa kuulumi-
sia.

- Juhlaperinnettä ei lopeteta, vaan
kokoonnutaan jälleen, Jaakko ja
Irma vakuuttavat.

Lopuksi ote Korleen Kalenoista
kootusta kirjasta: “Ei ohi kulkeneet
vuosikymmenet ole kotikylämme
kuvaa himmentäneet. Ei puhuttu

elintason nousu ole kaipuutamme
sinne kadottaneet. Vielä näemme
unta kaukaisesta kotikylästämme ja
tehneet sinne ajatuksissamme mon-
ta toivioretkeä. Uskomme uuteen

Karjalan nousuun ja kotikylämme
kultaiseen päivän kiloon.”.

Kirjoitus perustuu Niina
Paavilaisen artikkeliin

Pieksämäen lehdessä 15.7.1999

Vanajalla pidetyissä Korleen kyläjuhlissa tavoittaa aitoja karjalaisia,
vaikka osa onkin jo neljättä polvea.

SUVUT
TUTUKSI

Uutena Rautulaisten lehden tilaa-
jana ja Raudusta evakkoon joutu-
neen jälkeläisenä huomasin lehdes-
sä mielenkiintoisen “Suvut tutuksi”
-osaston. Sukua selvittäneenä pää-
tin kirjoittamalla antaa lisävaloa
heille, joiden kirkonkirjat tuhoutui-
vat sodassa ja jotka aikaisemmin
eivät ole tienneet jälkeen mainitse-
mastani suvunselvitysmahdollisuu-
desta.

Jos rautulainen suku oli asunut
kunnassa kauan, on mahdollista ha-

ravoimalla henkikirjoja nimi nimeltä
saada selville sukujuurensa. Henki-
kirjojen haravointia voi tehdä Hel-
singin kansallisarkistossa arkipäivi-
sin. Myös henkikirjafilmien tilaami-
nen on mahdollista esimerkiksi kir-
jastoon, jossa on lukulaite.

Tutkimukseni logiikka oli seuraa-
va: aluksi tilasin säilyneet kirkon-
kirjat Mikkelin maakunta-arkistos-
ta. Kun kirkonkirjoissa oli mainin-
ta kylästä, jossa sukuani oli asunut,
oli se johtolanka aloittaessani sela-

ta henkikirjoja, jotka ovat julkaistu
filmeinä viiden vuoden välein alka-
en vuodesta 1920, ajassa taaksepäin
sukumme viimeisten säilyneiden kir-
konkirjojen ajankohdasta.

Jos sukuhaara oli koko ajan asu-
nut samassa talossa pääsin helpol-
la, mutta jos oli tapahtunut muutto
talosta toiseen, piti tehdä äsken
mainitsemani haravointi nimi nimel-
tä kunnes sama perhe löytyi josta-
kin toisesta talosta viiden vuoden
päästä ajassa taaksepäin.

Muuton tapahduttua piti varmis-
tua siitä, että samanlaista perhettä
ei löydy muista Raudun taloista sinä
vuotena. Piti myös filmistä otetulla
valokopiolla henkikirjan sivusta to-
distaa, että haettava muuttanut per-
he ei ollut jäänyt edelliseen taloon
ja ettei löytynyt muuttanut perhe
ollut asunut löytyneessä talossa vii-
den vuoden päästä taas ajassa eteen-
päin.
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Yksinkertainen
laskutoimitus

Kun Viipurin läänin Äyräpään
kihlakunnan Raudun kunnan henki-
kirjat päättyvät vuoteen 1818, ovat
siihen merkityt vanhimmat henkilöt
syntyneet vuoden 1750 tienoilla.
Syntymävuoden voi laskea vähen-
tämällä henkikirjoitusvuodesta ky-
seessä olevan henkilön iän.

Joissakin tapauksissa, henkikirjoi-
tusvuodesta riippuen, ovat henkilöi-
den syntymävuodet kirjoitettu. Hen-
kikirjatutkimuksen varjopuoli on,
että viitteet muuhun kuntaan tai
muusta kunnasta muuttaneisiin
puuttuvat kuten viitteet henkilöihin
kunnan sisällä. Vain joissakin tapa-
uksissa huomasin muuton merkityn.

Perheenjäsenten syntymävuodet
voivat vaihdella henkikirjoissa vii-
den vuoden välein, vaikka varmuu-
della on kyse saman perheen jäse-
nistä. Tarkka syntymäaika siis puut-
tuu myös.

Minne joutuivat
Palkealan kirjat?

Tilasin henkikirjatutkimuksen pe-
rusteella sitten Mikkelin maakunta-
arkistosta ja Kouvolan maanmitta-
ustoimistosta lainhuudatukset ja
maarekisteriotteen, josta ilmenevät
hehtaariluvut jaoteltuina eri maan
lajeille. Henkikirjoista ja maarekis-
teristä näkyvät vanhat naapurit ja
henkilöt, joiden kanssa on tehty
maakauppoja, yhtiömiehet sekä
lainhuudatukseen yllätyksekseni lii-
tettynä myös Palkealan ortodoksi-
sen seurakunnan kirkonkirja 1800-
luvun alkupuolella syntyneistä su-
kuni jäsenistä. Kirkonkirjatietoja-
han mainitulta ajalta oli tuhoutunut.

Kirjoja - ties minkälaisia aarteita
arkistoista löytyy. Aarteista kallein
onkin kaikille rautulaisille ja heidän
jälkeläisilleen oma sukujuuri.

Minulta on vielä tutkimatta se,
että ovatko ennen Palkealan orto-
doksisen kirkon rakentamista vuon-
na 1865 Vuoleen Matoksin (Venä-
jällä) seurakunnassa pidetyt rautu-

laisten ortodoksien kirkonkirjat säi-
lyneet vai ovatko suomalaisten or-
todoksien kirkonkirjat mahdollisesti
Palkealan ortodoksisen kirkon ra-
kentamisen yhteydessä tuodut Pal-
kealaan vuonna 1865 ja tuhoutuneet
nekin sodassa. Tai jos Raudun suo-
malaisten ortodoksisten kirkonkir-
jat jäivät Matoksiin, niin säilyivät-
kö ne ja säilyttääkö niitä sitten ny-
kyisin jokin Venäjän federaation
arkisto?

Jos näistä kirkonkirjojen kohtalos-
ta on rautulaisilla tietoa, niin pyy-
dän ystävällisesti kirjoittamaan tä-
hän osastoon tai antamalla lehden
toimitukseen yhteystiedot.

Harri Puolakangas

Kirjoittajan isä on Martti Niko-
lainpoika Huhdin kylästä. Kirjoitta-

jan isoisä Nikolai Vasiljeff Puolakan-
gas oli Raudun kunnanvaltuustossa
jäsenenä vuosina 1934-37. Sukuni-

menmuutos Borvikoffista Puolakan-
kaaksi tapahtui noin vuonna 1930.

Karjalaisten laulu
täytti 100 vuotta

Suomen maakuntalaulujen
tunnetuimpiin ja kauneimpiin
kuuluva Karjalaisten laulu täytti
tänä kesänä 100 vuotta. Laulun
syntymää juhlittiin elokuun alus-
sa Nurmeksessa, jossa sijaitsee
laulun säveltäjän ja sanoittajan
P.J. Hannikaisen lapsuudenkoti.

Heinäkuun viimeisenä päivä-
nä Hannikaiset pitivät Nurmek-
sessa sukukokouksensa. Ohjel-
massa oli muun muassa teatte-
riesitys Karjalaiset häät, joka
nähtiin Bomban juhlaviikoilla.
Näytelmän on kirjoittanut Satu
Rasila Lauri Hannikainen Vie-
nan-Karjalassa tekemien muis-
tiinpanojen pohjalta.

Sirkiänsaarelaiset kokoontuivat Pieksämäellä

Sirkiänsaaren koulupiiriläiset kokoontuivat viidennen kerran Pieksämä-
ellä luonnonkauniilla paikalla sijaitsevalla Lomapirtillä Vangasjärven ran-
nalla 10. heinäkuuta. Monien yhteensattumien vuoksi osanottajamäärä jäi
edellisiä kertoja huomattavasti heikommaksi. Paikalla oli 42 henkilöä.

Tilaisuus aloitettiin Karjalaisten laululla Marja Pulkkisen säestäessä.
Hilma Köninki lausui kirjoittamansa runon. Kuultiin Laura, Lahja ja
Artturi Haapsaaren lauluesityksiä.

Ruokailun jälkeen katsottiin Kaino Rastaan video salaisen tiedustelu-
partion retkistä Karjalan kannaksella vuosina 1940-44. Esityksestä kes-
kusteltiin vilkkaasti ja esitettyihin kysymyksiin vastasi Kaino Rastas.

Lauri Sorokinin tanssiryhmä esitti vanhoja kansantansseja ja Marja
Pulkkinen soitti hanurimusiikkia.

Seuraavasta kokoontumispaikasta keskusteltiin vilkkaasti ja siitä, miten
saataisiin nuorempia mukaan kiinnostumaan perinteen vaalimisesta. Toi-
vottiin innostuksen lisääntyvän jos seuraavan kerran kokoonnuttaisiin Sir-
kiänsaarella heinäkuun toisena lauantaina vuonna 2001.

Varsinainen ohjelmaosuus päätettiin Savolaisten lauluun, jonka jälkeen
tilaisuus jatkui vapaan seurustelun ja tanssin merkeissä.

Lauri Partanen
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Raudunkylän koulupiiritapaaminen Terijoella
Raudunkylän koulupiiri kokoon-

tui Kihumatkan yhteydessä Terijo-
en hotellin ravintolassa. Yhteensat-
tumien vuoksi tapahtumapaikka
muuttui matkan aikana, mutta ko-
vasti tarina lensi vielä iltamyöhään-
kin.

Uudeksi koulupiirin yhdyshenki-

löksi Niilo Pusan tilalle valittiin
Sirpa Koskela, joka on Väinö Kir-
veen tyttärentytär. Muut nimet säi-
lyivät ennallaan.

Keskustelua käytiin myös Rau-
dunkylän pienoismallista. Hanke
todettiin kuitenkin niin suuritöisek-
si, ettei sitä ainakaan tässä vaihees-

sa aleta toteuttaa. Jaana kuitenkin
lupasi selvitellä mahdollista tekijää
ja hintaa, joten aiheeseen palataan
myöhemmin.

Seuraavan kerran Raudunkylän
koulupiiri päätti kokoontua kahden
vuoden kuluttua ja mitä todennäköi-
simmin Rautuun.

Koolla olivat muun muassa Sirpa Koskela (vas. edessä), Helvi Jalava, Toini Onttonen, Jukka-Pekka Pietiäi-
nen, Toini Pietiäinen, Veikko Pietiäinen, Lea Pietiäinen (oik. takana), Timo Pietiäinen, Taimi Kujanpää,

Samuli Lattunen, Maija-Liisa Niinimäki, Tellervo Pietiäinen, Pentti Holttinen ja Jaana Anttonen (Anttosen
Einon pojan tyttö kameran takana).

Veteraani Johannes (Jussi) Vaskelaisen tarina
Veteraani Johannes (Jussi) Vaske-

lainen, syntynyt 29.6.1909 Raudun
pitäjän Keripadan kylässä. Suoritti
asevelvollisuuspalveluksensa 1930-
31 ratsuväessä Lappeenrannassa.
Kantakorttiin merkitty konekirjoi-
tustaitoinen. Sen taidon Jussi oppi
toimistossa puhelinpäivystäjän har-
joitellen toimiston kirjoituskoneella,
josta vääpeli hänet kerran yllätti ja
teki merkinnän kantakorttiin.

Ansiotyön puuttuessa Raudussa,

tuli Jussi Raumalle vuonna 1931.
Vuonna 1937 hän joutui reservin
kertausharjoituksiin Viipurin lahdel-
la olevalle linnakkeelle. Kun linnak-
keella olevat muut reserviläiset läh-
tivät illalla kaupungille, se ei Jussia
kiinnostanut, koska hän oli karja-
laisena Viipurissa monasti opettaja
Kokon mukana voimistelupoikana
käynyt.

Jäätyään linnakkeelle, Jussi ajan
kuluksi rupesi purkamaan koneki-

vääriä ja kokosi myös sen. Seuraa-
vana päivänä joku reserviläinen
purki saman konekiväärin, vaan ei
saanut sitä kootuksi. Kun Jussi osui
paikalle, hän sanoi: “Kun laitat tä-
män toisin päin, niin loppu menee
itsestään kokoon.” Tämän huomasi
paikalle tullut upseeri, joten Jussin
kantakorttiin tuli merkintä, reservis-
sä konekiväärimies.

1939 YH:n alussa Raumalla koot-
tiin pataljoonaan konekiväärikomp-
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paniaa. Huomattiin reserviaikana
tehty kantakorttimerkintä, joten Jus-
si joutui konekivääriampujaksi.
Joukkueenjohtajana oli kultaseppä
Viljo Palmu, varajohtajana Eero
Yrjälä.

Vuonna 1976 menin Jussin kans-
sa Raumalla Voiluodon kylään Eero
Yrjälän taloon. Sattumalta sinne oli
myös tullut aikaisemmin Viljo Pal-
mu, sekä ilmavoimien majuri Ahti-
ainen. Nyt tapasivat vuosien kulut-
tua Yrjälän isäntä, joukkueenjohta-
ja Palmu sekä Jussi. Heti juttu siir-
tyi talvisodan Summan tapahtumiin.
Minä ja Ahtiainen jäätiin kuunteli-
joiksi.

Talvisodassa
Summassa

Kun Jussi ei tarkasti muistanut,
mitä tapahtui, sanoi Palmu: “Etkö
sinä muista, silloin aamuhämärissä,
kun minä vein sinut siihen olkika-
san kupeeseen ja käskin panna KK:n
asemaan ja sanoin vielä, tässä ei
ryssä sinun arvaa olevan. Eeron
käskin viedä toisen KK:n vasem-
malle.” Nyt sanoi Jussi muistavan-
sa olkikasan. “Ja kun päivä valkeni
tulivat ryssät kyynärpäätuntumas-
sa pistimet sojossa.” Näin Jussi pää-
si sivusta painamaan konekiväärin
peukalopeltiä (liipasinta), jolloin
pistimet putosi ja ketju lakosi. Kun
kolmas samanlainen ketju oli kaa-
tunut, oli Jussilla kuudesta vyöstä
enää yksi jäljellä. Nyt tuli hätä, kun
vyöt loppui, eikä ollut lisää.

Palmu sanoi: “Minä lähetin lisää
vöitä.” Mutta keskityksessä ensim-
mäinen mies haavoittui heti korsun
ulkopuolella. Seuraava mies kaatui
kranaattisateeseen. KK-asemassa
Jussi sanoi kaverille, että jos vielä
tulee ryssien seuraava pataljoona, ei
voi mitään kun vyöt on loppu.
“Minä haen vöitä”, sanoi Sorkan-
kylän poika.

Jussi luuli, että se on pojan meno,
kun keskitys oli niin ankara. Vähän
ajan kuluttua vilkaisi Jussi korsun

suuntaan ja näki kun kaveri hyppä-
si aina siihen kuoppaan missä vii-
meksi räjähti ja toi kaksi täyttä vyö-
laatikkoa.

Myöhemmin oli Jussi KK-pesäk-
keessä, jossa oli tukkeja pari ker-
rosta päällä sekä pieni ampuma-
aukko. Tykistökeskityksessä lensi
aukon eteen puita, risuja, lunta ja
jäätä. Näitä pois siirrettäessä oli
pitkä riuku, joka työnnettiin ampu-
ma-aukosta eteen, jolloin riun latva
siivosi aukon edustan, kun sitä ty-
vestä souti.

Jussin vartiovuoro oli aamuyöllä.
Kello kuusi tuli vaihto. Kun Jussi
pääsi pesäkkeestä noin kaksikym-
mentä metriä, tuli pesäkkeeseen piis-
katykin osuma. KK sekä pesäke tu-
houtuivat ja vaihtoon tulleet miehet
kaatuivat.

Jussin talvisota päättyi Viipuris-
sa, josta marssi Ylämaalle ja junal-
la Raumalle. Samana iltana soitti
majuri Ahtiainen minulle ja kertoi
omasta mielestään olevansa rinta-
mamies. Kuultuaan näitten miesten
tarinat, ei hän enää ajattele itse, eikä
kerro kenellekään, että hän on rin-
tamamies.

Rykmentin esi-
kunnan kirjurina

Kesäkuussa 1941 tuli Jussille käs-
ky reserviin. Ilmoittautumispaikal-
la hän sanoi vääpeli Jussin kanta-
korttia katsottuaan: “Tuossa on
kone, rupea kirjoittamaan pataljoo-
nan nimilistoja komppanioittain.”
Jussi sanoi konekirjoitustaidon ole-
van niin huonon, että tulee virheitä.
Vääpeli sanoi: “Ei haittaa. Sodassa
tehdään aina virheitä.” Näin Jussi
joutui rykmentin esikuntaan kirju-
riksi.

Juhannuksen aikana oli rykment-
ti Hämeenlinnan lähellä. Esikunta-
komppanian päällikkö kapteeni
määräsi Jussin yöksi puhelinpäivys-
täjäksi. Noin kello kolme puhelin
soi. Kysyttiin kuka on ja missä. Kun
Jussi ilmoitti sen, sanoi soittaja:

“Kun tämä puhelu katkeaa, soitta-
kaa heti,” ja antoi numeron.

Kun Jussi soitti sanottiin: “Otta-
kaa vastaan sanoma.” Samalla Jus-
sin takana ääni sanoi: “Minä otan.”.
Ääni oli rykmentin komentajan.
Myöhemmin kapteeni moitti Jussia,
kun tämä ei ollut hakenut häntä pu-
helimeen. Jussi ei voinut, koska ko-
mentaja oli paikalla. Puhelun pää-
tyttyä käski komentaja Jussin hälyt-
tämään kaikki esikunnan upseerit
käskynjakoon. Käsky oli: “Ryk-
mentti siirtyy junankuljetukseen ja
reitti oli Joensuun kautta itään.”.

Autonhaku
hoitui tunnissa

Kun hyökkäys alkoi 1941 heinä-
kuussa, eteni tämä rykmentti talvi-
sodan Kollaan taistelujen lähimaas-
toon, johon se leiriytyi täydennystä
varten. Paikalla oli ollut myös rys-
siä, jotka lähtiessään olivat jättäneet
maastoon erilaisia aseita ja ammuk-
sia ajoneuvoihin. Niinpä esikunnan
vääpeli käski keräämään ne talteen.
Erikoisesti konekiväärit, koska nii-
tä oli muutamia rikkoutunut hyökä-
tessä.

Nyt Jussi sanoi kavereille, että hän
kokeilee ensin onko ne kunnossa.
“On turha ottaa sellaista, joka ei
toimi.” Entisenä konekiväärimiehe-
nä käänsi Jussi piipun kumpareelta
laskevaan notkoon, jossa oli tiheä
kuusikko. Pisti vyön syöttäjään,
painoi peukalopeltiä ja ase toimi.

Samassa kuusikosta alettiin am-
pua takaisin, joten syntyi kova am-
munta, kunnes kuusen takaa näytet-
tiin valkoista vaatetta ja ampumi-
nen lakkasi molemmin puolin. Kuu-
sikossa olleet ryssät olivat eksyneet
ja antautuivat. Noin sata miestä.

Kaverit sanoivat Jussille: “Mitä
me teemme näille?” Jussi kirjoitti
tupakkalaatikon kanteen, nämä ovat
vankeja, ohjatkaa eteenpäin, ja an-
toi lapun suomen kieltä osaavalle
inkeriläiselle. Käski kävelemään
kohti Loimolaa ja näyttämään lap-
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pua. Myöhemmin Jussi sai kuulla,
että se lappu oli vangin mielestä
melkoinen passi, jota se ei luovut-
tanut kenellekään.

Rykmentti oli edennyt Petroskoin
pohjoispuolelle ja pysähtyi paik-
kaan, jonka lähellä oli ollut ryssien
leiri. Sieltä lähtiessä oli jäänyt au-
toja sekä aseita ja muuta kuljetus-
kalustoa. Niitä tutkiessa onnistui
Jussi käynnistämään yhden auton,
joka oli ajokunnossa. Samana ilta-
na tuli hänen tehtäväkseen viedä
jokin sanoma pataljoonaan, joka oli
parinkymmenen kilometrin päässä
Karhumäen suuntaan. Niin Jussi
haki auton. Toimitti tehtävän va-
jaassa tunnissa, joten pataljoonalla
oli riittävästi aikaa valmistautua ete-
nemään. Kun rykmentin esikunta-
päällikkö oli siirretty muihin tehtä-
viin, tulivat tässä kerrotut tapauk-
set komentajan tietoon. Hän ylensi
Jussin alikersantiksi. Myöhäsyksyl-
lä 1941 kotiutettiin vanhempia ikä-
luokkia. Niiden mukana myös Jus-
si.

Ammustehtaan
valvojana

Raumalla sotilaspiirin adjutantti
sanoi tarvitsevansa rintamamiehen
ammustehtaan vartijoitten valvojak-
si, jotka oli koottu nostomiehistä ja
valvojana oli siviilimies, joka val-
voi ja toimi tehtaan naamiointia teh-
täessä. Vartio- ja työlistat aiheutti-
vat purnausta ja kiukuttelua, joka
loppui, kun Jussi sanoi kirjoittavan-
sa matkalipun Karhumäkeen ja seu-
raava lista tehdään Stalinin kana-
valla.

Samalla hän joutui piirinpostia ja
sen aiheuttamia tehtäviä hoitamaan.
Näissä toimissa Jussi ylennettiin
kersantiksi. 1943 tuli päämajan tar-
kastaja esikuntaan. Hän löysi esi-
kunnan vääpelin suorittamien päi-
värahojen maksussa vilppiä. Vää-
peli pidätettiin ja Jussi määrättiin
hänen tehtäviinsä. Näin hänet ylen-
nettiin vääpeliksi.

Heti talvisodan jälkeen perustet-
tiin Raumalle aseveliyhdistys. Jus-
si oli heti siinä mukana sitä perus-
tettaessa. Kun miehet tulivat lomalle
rintamalta, he ilmoittautuivat piiris-
sä ja pyysivät viinanostolupaa. Jussi
kirjoitti yhden pullon, mutta monet
pyysivät enemmän. Sitä hän ei voi-
nut antaa, koska kyse oli Alkon ja
piirikomentajan määräyksestä. Joku
sanoi: “Täytyy ostaa trokarilta.”
Nyt heräsi Jussin ajatus kerätä ra-
haa aseveliyhdistykselle, josta au-
tettiin sodassa kaatuneiden leskiä ja
orpoja. Tämän jälkeen Jussin pöy-
dällä oli yhdistyksen lipas. Sotilas
pisti siihen muutaman kympin, sai
toisen pullon ostoluvan. Näin autet-
tiin monia perheitä.

Kenttäoikeudessa
myös jäsenenä

Jussi joutui istumaan kenttäoikeu-
dessa aliupseerijäsenenä. Kenttäoi-
keuteen tuotiin kerran pidätetty so-
tilas. Syyttäjä luki syytteen: pelku-
ri ja rintamakarkuri. Vaati kuole-
mantuomiota. Sotilas kertoi oman
tarinansa. Olivat menossa hyökkä-
ykseen, tien varressa oli JSP ja lää-
käri. Hän pyysi lääkäriltä jotakin
pilleriä, kun oli niin huono olo. Lää-
käri veti silmät aivan auki ja sanoi,
ettei anna mitään, vaan lähdet en-
simmäisessä autossa kenttäsairaa-
laan, josta määrättiin kahdeksi vuo-
deksi siviiliin. Komppanianpäällik-
kö oli tehnyt karkausilmoituksen,
joka tuli myös Raumalle. Sotilaan
kertomusta ei uskonut syyttäjä eikä
tuomari.

Nyt puuttui Jussi asiaan ja sanoi:
“Mies on sama joka toi Summassa
hänen konekivääriinsä kaksi vyötä.
Se mies ei ollut, eikä ole pelkuri.
Otetaan ensin selvä siltä JSP-lääkä-
riltä.”

Päämajan kautta tuli tiedot, jossa
lääkäri kertoi miehellä olevan tuber-
keli eli keuhkotauti. Määräysten
mukaan pitää tämä henkilö heti erot-
taa muista.

Syyte hylättiin. Mies vapautettiin.
Hän kuoli tuberkeliin noin kolmen
vuoden kuluttua.

1950 muutti Jussi Tampereelle.
Siellä hän toimi monissa harrastuk-
sissa kuten ratsumieskillassa, Kar-
jalan kaiku -kuorossa, ortodoksien
kirkkokuorossa vt. lukkarina sekä
kirkon isännöitsijänä. Oli Kokoo-
muksen ehdokas kaupunginvaltuus-
toonkin.

Jussi siunattiin viimeiseen iltahuu-
toon 20.10.1987 Tampereella Vati-
lan hautausmaan kappelissa.

Arvo Vaskelainen

Keltaisille sivuille
mahtuu vielä

Rautulaisten omille “Kel-
taisille sivuille” kaivataan li-
sää aineistoa. Tämän tiimoil-
ta on lähestytty koulupiirien
yhdyshenkilöitä, joiden toivo-
taan kartoittavan halukkaat
rautulaiset ilmoittajat.

Tällä hetkellä aineistoa on
saatu Kahden kaupalta, Jaa-
nan Viestintäpalvelulta, Ko-
tosähköltä sekä Tili- ja isän-
nöintitoimisto Tilituumalta.
Rautulaisten joukossa on var-
masti enemmän yrittäjiä, jo-
ten laittakaahan aineistoanne
lehden toimituksen osoittee-
seen (Notkokatu 32, 50170
Mikkeli), niin voimme koota
näppärän katalogin rautu-
laisyrittäjistä.

Ilmoituksesta aiheutuvat
kulut eivät todellakaan tule
päätä huimaamaan.
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Kaino Rastas:

Matti-partiot Kannaksella kesällä 1944
Kannakselle lähetettiin partio Os.

Vehniäisestä 26. toukokuuta. Vt-
asemasta etelään kaivettiin kolme
laatikkoa, “Mattia”.

Matit kaivettiin ja naamioitiin
hyvin. VT-aseman ja VKT-linjan
välimaastoon suunnitellun viiden
Matin paikat tiedusteltiin. Lisäksi
suunniteltiin kuuden Matin paikat
VKT-asemien pohjoispuolelle, ka-
uimmainen Joutsenon Vesikkolaan.
Tehtävän suoritettuaan partio pala-
si yksikköönsä 7. kesäkuuta.

Olimme jo ehtineet tottua seilaa-
maan Vienan- ja Itä-Karjalan suu-
rilla saloilla, joista aina kiperänkin
tilanteen jälkeen löytyi sissille rau-
hallinen piilopaikka. Nyt oli jälleen
opeteltava tulemaan toimeen Kan-
naksen tiheän asutuksen ja runsaan
tiestön täyttämillä alueilla. Oli to-

tuttava siihen, että sissin tukialue,
lepo- tai piilopaikka, on silloin hyvä
kun vihollisen äänet kuuluvat sinne
vain vaimeina ja että ne kuulee vain
vartiovuorossa oleva mies.

Näissä merkeissä alkoi Kannak-
sen Matti-partiointi kesällä 1944.

Matti-partio 1
Partion johtaja kersantti Uuno Suokas,
alikersantit Arvi Loponen, Tauno
Kirves ja Toivo Korte.

Kesäkuun 16. päivänä partio jät-
täytyi Lempaalan maastoon ja ryh-
tyi suorittamaan saamaansa tehtä-
vää. Venäläiset havaitsivat partion
useasti ja joutui se myös tulitaiste-
luun. Partio joutui näin ollen pois-
tumaan toiminta-alueeltaan ja lähti
pyrkimään omalle puolelle linjoja.

Partio saapui 20. kesäkuuta kello
01.00 Lapinlahden kylän itälaitaan
Vuoksen varteen. Se löysi Pajarin
talojen rannasta veneen, jolla souti
Vuoksen yli omalle puolelle Keljan
kohdalle. Partioaika oli kuusi vuo-
rokautta.

Matti-partio 2
Partion johtaja vääpeli Paavo Auvi-
nen, alikersantti Oiva Taponen, so-
tamiehet Toivo Kokko ja Uolevi
Sundqvist.

Partio jättäytyi selustaan 19. ke-
säkuuta. Se suoritti tehtäväänsä 23.
kesäkuuta saakka, jolloin venäläi-
set havaitsivat partion ja aloittivat
takaa-ajon.

Kun takaa-ajoa oli jatkunut yhtä-
jaksoisesti lähes kaksi vuorokautta,
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väsähti partion johtaja, otti tauon,
selosti tilanteen ja määräsi aliker-
santti Oiva Taposen partion johta-
jaksi sekä käski partion lähteä edel-
leen, koska hän itse tunsi olevansa
“loppuunajettu”.

Kesäkuun 25. päivä partio tapasi
ensin viisi Sinisen Prikaatin miestä
ja kohta sen jälkeen vielä yhden JP
6:en miehen, jotka olivat eksyneet
joukoistaan, harhailivat venäläisten
selustassa ja liittyivät nyt partioon.

Kesäkuun 26. päivän illalla par-
tio tuli Samolahden kylän ja Samo-
lahden suon kautta Vuoksen rantaan
ja lähti uimaan omalle puolelle. He
saapuivat omalle rannalle 27. kesä-
kuuta kello 03.30.

Partion lisäksi Vuoksen yli jaksoi
uida vain yksi Sinisen Prikaatin
mies, kersantti Nikkanen. Partioai-
ka oli 10 vuorokautta.

Venäläisten radioliikenteestä sie-
pattu sanoma kertoi Auvisen joutu-
neen vangiksi. Häntä ei ole palau-
tettu.

Matti-partio 3
Partion johtaja ylikersantti Eugen
Wist, alikersantit Toivo Leino, Tau-
no Suoranta ja sotamies Kaarlo Pii-
parinen.

Partio jättäytyi selustaan 17. ke-
säkuuta. Havaintoja se ilmoitti aina
päivittäin 22. kesäkuuta saakka,
jolloin partio kyynel joutui epäkun-
toon. tähystettyään vielä 23. päivän
lähti partio yhteyden katkeamisen
takia pyrkimään omalle puolelle.

Partion ylittäessä Karisalmen tietä
29. kesäkuuta, joutui se tulitaiste-
luun, jossa partion johtaja Wist kaa-
tui ja Leino haavoittui vaikeasti ja
joutui vangiksi.

Seuraavana päivänä joutui loppu-
osa partiota taisteluun, jossa Piipa-
rinen haavoittui ja joutui vangiksi.
Yksin jäänyt Suoranta jatkoi mat-
kaa saapuen Noskuanselän lounais-
rantaan, josta löysi ruuhen ja lähti
melomaan kohti omaa rantaa.

Omalle puolelle hän saapui aa-
mulla 2. heinäkuuta, yksin. Partio-

aika oli 14 vuorokautta.
Vangiksi jäänyt Leino palautettiin

lähes ensimmäisten joukossa. Piipa-
rinen on tavattu sodan jälkeen Tal-
linnassa, jossa hän toimi taksikus-
kina.

Matti-partio 4
Partion johtaja ylikersantti Yrjö Pärs-
sinen, alikersantti Onni Huuhka,
korpraalit Heikki Kärkkäinen ja
Martti Sokura.

Partio jättäytyi selustaan 15. ke-
säkuuta. Se seurasi rautatieliiken-
nettä Viipuri-Koivisto-Terijoki sekä
maantieliikennettä Ino-Koivisto ja
Seivästö-Kuolemanjärvi. Näin jat-
kui aina 5. heinäkuuta saakka, jol-
loin pidetyssä yhteydenotossa todet-
tiin kyyneleen olevan epäkunnossa.
Ei edes putken vaihto auttanut. Par-
tio yritti ottaa yhteyttä Matti-parti-
oon 7, mutta ei löytänyt tätä ja lähti
paluumatkalle poikki Kannaksen.

Kartat loppuivat Lipolan tasalle.
Näin ollen oli kaikkein vaikein tai-
val suunnistettava kompassin ja
muistitietojen mukaan.

Partio saapui Vuoksen rantaan 15.
heinäkuuta kello 23.00, upotti va-
rusteensa ja lähti uimaan omalle
puolelle. Partio nousi omalle rannal-
le Sakkolan kirkon alueella. Uintiin
meni aikaa kaksi tuntia ja viisi mi-
nuuttia. Partioaika oli 31 vuoro-
kautta.

Yhteyspartio “Vesikko”
Partio: luutnantti Heikki Määttänen
ja kersantti Tauno Kirves.

Sen tehtävänä oli viedä Kannak-
selle vielä toimintaansa jatkaville
kolmelle Matti-partiolle karttoja, ra-
dioparistoja, lääkkeitä yms. Heinä-
kuun 10.päivänä kello 00.00 partio
lähti tavallisella soutuveneellä ylit-
tämään Vuoksea. Noin 30 minuu-
tin kuluttua vene tavoitti vihollisran-
nan. Samalla oma tykistö- ja kone-
kiväärituli avuksi ja partio pääsi irti
rannasta ja jatkoi Nurmijärvi-Mäk-
rän suuntaan, jossa se tapasi Mart-
ti-partiot 5:en je 6:en 11. heinäkuu-

ta.
Annettuaan ohjeet Matti-partioil-

le 5 ja 6, sovittuaan tapaamisesta
paluumatkaa varten partio lähti
Matti-partio 7 luokse Uudellekirkol-
le. Se tapasi siellä partion ja lähti
paluumatkalle 15. heinäkuuta illal-
la. 17.-18. heinäkuuta välisenä yönä
Vesikko tapasi Matit 5 ja 6. Heinä-
kuun 19. saivat partiot kyynelsano-
man, jossa luvattiin lähettää kyynel
Matille 6 sekä täydennystä Orjan-
saaren Sarsuolle 21.-22. heinäkuu-
ta välisenä yönä. Heikki Määttänen
otti Matti 5:en johtoonsa ja Tauno
Kirves tuli Mattiin.

Matti-partio 5
Partio johtaja ylikersantti Paavo Suo-
ranta, kersantti Vilho Hännikäinen,
alikersantti Eino Savinen ja korpraa-
li Johannes Iivonen.

Partio jättäytyi selustaan 18. ke-
säkuuta. Se seurasi maantieliiken-
nettä Valkjärvi-Kiviniemi ja Nurmi-
järvi-Mäkrä teillä. Liikenteen seu-
ranta jatkui vielä 20. heinäkuuta,
sillä kotoa oli ilmoitettu, että ryssä
vetää joukkojaan selustastaan.

20. heinäkuuta kello 11.00 noin
joukkueen vahvuinen vihollinen ha-
vaitsi partion, joka joutui tulitaiste-
luun ja takaa-ajetuksi. Partio lähti
takaa-ajettuna pyrkimään kohti
Vuoksea. Partio lähti uimaan kohti
omaa rantaa 22. heinäkuuta kello
0.30 Pajari-Volossulan kohdalla.
Partioaika oli 34 vuorokautta.

Laskuvarjopartio 1
Korpraali Jack Heinistä kuljetta-

va lentokone lähti Ruokolahden
Kotaniemestä 20. heinäkuuta kello
20.50. Lento suoritettiin Laatokan
kautta korkealla. Heininen hyppä-
si, mukanaan muun muassa kaksi
kyyneltä Rautuun Orjansaaren Sar-
suolle. Hän joutui vangiksi seuraa-
vana päivänä. Häntä ei palautettu.

Matti-partio 6
Partion johtaja vääpeli Kaino Rastas,
ylennettiin retken aikana vänrikiksi,
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alikerstantit Lauri Määttänen, Mat-
ti Nuija ja Viljo Suikkanen.

Partio jättäytyi selustaan 18. ke-
säkuuta. Heinäkuulla partio sai oh-
jeen ottaa yhteys Vesikkoon 11. hei-
näkuuta. Sieltä se siirtyi rautatien
Kiviniemi-Rautu varteen.

13. heinäkuuta se havaitsi venä-
läisten vetävän joukkoja Kivinie-
mestä etelään. Heinäkuun 15. par-
tio joutui taistellen vetäytymään.
Kaikki tarvikkeet, kyynel mukaan
luettuna, jäivät tukialueelle.

Yöllä 17.-18. heinäkuuta partio
tapasi Vesikon. Heinäkuun 19. par-
tio siirtyi rautatien varteen välille
Rautu-Lempaala.

Yöllä 20.-21. heinäkuuta partio
oli menossa tapaamaan Heinistä,
joka olikin hyppäytetty jo edellise-
nä yönä ja joutunut vangiksi. Polun
vierestä komennettiin: “Stoi, ruki
ver”. Partio hajosi tässä kahteen
osaan. Toiseen jäivät Kaino Rastas
ja radisti Viljo Suikkanen ja toiseen
Tauno Kirves, Lauri Määttänen ja
Matti Nuija. Sovitussa kokoontu-
mispaikassa olivat ryssät vastassa.
Eväitä, joita Heinisen piti tuoda
partio ei saanut.

Lähdimme pyrkimään omalle
puolelle ilman eväitä. Heinäkuun
24. uivat Rastas ja Suikkanen Vuok-
sen yli Sakkolan kirkon alueelta.
Toinen puolipartio ui samana yönä
Vuoksen yli Volossulan kohdalta.
Lauri Määttänen hukkui, ei jaksa-

nut uida. Partioaika 37 vuorokaut-
ta.

Laskuvarjopartio 2
Partion johtaja ylikersantti Reino Sap-
pinen, kersantti Oiva Taponen ja ali-
kersantti Erkki Peltoniemi.

Partiota kuljettava lentokone läh-
ti Ruokolahden Kotaniemestä 21.
heinäkuuta kello 22.30 Suomenlah-
den kautta Kuolemajärvelle. Siellä
partio hyppäsi, mutta menetti eri
varjoilla pudotetut tarvikkeensa ja
joutui takaa-ajettuna suunnistamaan
Matti-partio 7:än luokse ja palsi sen
mukana Suomeen 4. elokuuta.

Matti-partio 7
Partion johtaja ylikersantti Urpo Lem-
piäinen (Esa Anttala), kersantti Muis-
to Lassila, alikersantti Olavi Hieta-
nen ja sotamies Erkki Haltsonen.

Partio jättäytyi selustaan 16. ke-
säkuuta Lounatjoen maastoon. Siel-
tä se siirtyi Viipuri-Terijoki rauta-
tieliikennettä seuraamaan ja teki
runsaasti havaintoja venäläisten
kuljetuksista. Partio viestitti 1-4 sa-
nomaa päivittäin kotiin.

Heinäkuun 16. päivänä partio
havaitsi venäläisten vetävän jouk-
kojaan pois Kannakselta. Tämä jat-
kui aina 21:een heinäkuuta saakka.
Laskuvarjopartio 2 tapasi Matti-
partion 7:n 28. heinäkuuta. Myös
Matti-partiota 7 venäläiset etsivät
ja niin molemmat partiot joutuivat

takaa-ajetuiksi ja joutuivat suuntaa-
maan poikki Kannaksen Vuokselle.

Elokuun 1.-2. päivien välisenä
yönä toi lentokone partiolle täyden-
nyksen Kivennavan Vilosuolle. Siel-
tä partiot jatkoivat matkaansa ja
tulivat Pajarin kohdalle Vuoksen
varteen ja uivat sieltä omalle puo-
lelle Volossulaan 4. elokuuta. Par-
tioaika 51 vuorokautta ja Laskuvar-
jopartiolla 2 se oli 14 vuorokautta.

Laskuvarjopartio 3
Partion johtaja kersantti Muisto Las-
sila, kersantti Arvo Ranki ja sotamies
Roman Guik.

Partio suoritti koehypyt Immolas-
sa 31. elokuuta ja hyppäsi jo sama-
na iltana Lumisuolle lähelle Pieta-
ria.

Lentokone lähti Ruokolahden
Kotaniemestä kello 20.00. Hypyn
jälkeen Lassila ei tavannut miehi-
ään. Saatiin siepattua venäläisten
sanoma, joka kertoi, että 5. syys-
kuuta on pidätetty suomalainen tie-
dustelija ja toinen on likvidoitu ja
kolmatta etsiskellään.

Lassila palasi uimalla Vuoksen yli
Pajari-Volossulan kohdalta aselevon
aikana 11. syyskuuta. Pidätettyjä ei
ole palautettu. Partioaika oli 12 vuo-
rokautta.

Tähän päättyi suomalaisten par-
tiointi Kannaksella kesällä 1944.

Perunan nostossa Riiskassa

"Rakas Kotiväki

Vihdoinkin olen täällä määrän-
päässä. Tänne tulimme eilen ilta-
päivällä vaiherikkaan matkan jäl-
keen. Retki  Kannaksen Sairalasta
Sakkolaan ja sieltä edelleen Taipa-
leen taistelukenttien eteläpuolelle
Riiskan kylään, on ohi. Tänne kuu-
luu tykkien laulu ja Pietarin loimut

näkyvät sangen hyvin. Täältä on
vain 20 km lähimmille rintamalin-
joille. Rakennukset täällä ovat jo-
teenkin ehjiä lukuunottamatta Tal-
visodassa palaneita. Ryssät ovat
laittaneet täällä riihestä ja vaate-
aitasta asuinhuoneita ja kohtalai-
sen hyviä."

Edellä kirjoitettu teksti on suora

lainaus Arvo Tavian kirjeestä, jon-
ka hän kirjoitti vanhimmilleen ko-
tiinsa Helsinkiin syksyllä 17. loka-
kuuta 1941. Hän oli lähtenyt vapaa-
ehtoisesti työpalveluleirille. Ensim-
mäisen kerran elämässään hän oli
kannaksella. Riiskan kylää hän ei
tuntenut nimeltäkään. Taipale oli
hänelle tuttu Talvisodan sotauutisis-
ta. Nyt hän näki henkilökohtaisesti
tykkitulen repimät metsät, paikat
joissa käytiin sodan ratkaisevia tais-
teluja. Hänelle kantautuivat Raudun
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suunnasta Lempaalasta uuden so-
dan taistelun äänet. Pimeällä hän
näki taistelujen aiheuttamat ”Pieta-
rin loimut” saksalaisten yrittäessä
tunkeutua Leningradiin. Olin itse
lapsena katsellut usein miljoonakau-
pungin valoja hieman pelonsekaisin
tuntein. Tuona syksynä ne olivat to-
della pelottavia taistelujen loimuja,
ainakin Pietarin asukkaille. Leiriläi-
set olivat tulleet tänne aseistamat-
tomina työntekijöinä, mutta joutui-
vat vielä monesti kokemaan sodan
läsnäolon.

Kannas oli saatu vallatuksi takai-
sin loppukesästä. Karjalan “vuok-
ralaiset” olivat paikotellen ennättä-
neet suorittaa kevätkylvöjä kolhoo-
sitalouden mukaisesti. Suvannon
ympäriltä löytyi hyviä hiekkaperä-
isiä perunamaita. (Järven vedet pur-
kautuivat kevättulvien aikana 1818
Laatokkaan, synnyttäen Taipaleen
joen. Sen pinta laski silloin seitse-
män metriä. Täten saatiin 5 000 ha
uutta peltomaata.) Pitkiin Suvan-
toon päättyviin sarkoihin oli istutet-
tu perunaa ja muita juurikasveja ja
kaalia. Sotaväki oli yhä taistelussa
kiinni, joten Kulkulaitosten ja Yleis-
ten töiden ministeriölle annettiin teh-
täväksi organisoida työpalvelu. Var-
sinaisia työvelvollisia olivat 15
vuotta täyttäneet miehet ja naiset

aina 65 ikävuoteen asti. Työvelvol-
lisuuslaki ei koskenut asevelvollisia
ja lottakomenuksella olevia naisia.
Kannakselle jouduttiin ottamaan
työpalveluun kaupunkien koululai-
sia. Heitä saatiin töihin partio- ja so-
tilaspoikajärjestöjen kautta. Työvel-
vollisuuden alaikärajasta ei pidetty
niin tiukasti kiinni kunhan vai muu-
ten täyttii “miehen” mitan. Koulu-
jen alkamistakin myöhästettiin työ-
voiman saamiseksi pahana uhkavan
elintarvikepulan torjumiseksi.

Vuoksen eteläpuolelle perustettiin
kaksi perunannostoleiriä. Toinen
nro 19 oli  Sakkolan Sudenhännän
kylässä ja toinen nro 13 Riiskassa.
Arvo Tavia oli helsinkiläinen. Hän

oli sotilasslangilla sanottuna ”sivii-
likarkuri” eli oli ilmoittautunut so-
dan alettua vapaaehtoisena armei-
jaan Riihimäelle viestikoulutuskes-
kukseen. Päämajan käskyllä kaikki
alle 18-vuotiaat kotiutettiin syksyl-
lä 1941.

Tultuaan kotiin tarjosi työvoima-
ministeriöstä insinöörimajuri Vuo-
lasvirta hänelle työleirin apulaisjoh-
tajan virkaa. Leirin johtajaksi tuli
maamittausinsinööri Kyyrö, joka
oli B- miehenä vapautettu armeijan
palveluksesta. Leirin muonittajana
toimi kolme lottaa. Leirillä nouda-
tettiin sotilaallista järjestystä. Sen
omaksuivat pojat vaikeuksitta. Pe-
runaa nostettiin sekä käsin että ko-

Perunaleiriläiset järjestäytymässä töihin lähtöön.
Taustalla majoitusrakennus.

Perunannostoa Riiskan pellolla. Taustalla Suvanto ja Haperoisten kylä.
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neella. Työvoimana käytettiin myös-
kin venäläisiä sotavankeja, joiden
kanssa leiriläisillä oli asialliset vä-
lit. Seuraavassa on ote Arvon kir-
jeestä 29.11. kotiväelle:

“Ilmat ovat nyt hiukan lämmen-
neet ja lumi on sulannut pois. Pe-
runat on nostettu suurinpiirtein.
Nyt ovat pojat listimässä punajuu-
ria, joita ryssät kaivavat.

Äsken juuri kiersi 4 iivanan hä-
vittäjää sangen matalalla aivan

päällitse etelään... Nyt tulivat omat
hävittäjät tähän päälle kiertämään
ja vaanimaan saalista...

Lutikoita täällä on aika paljon,
mutta vasta viime yönä tapasin en-
simmäisen omasta sängystäni. Hie-
man se ehti purasta minua käsivar-
resta."

Leiri oli hallinnollisesti alistettu
Sakkolan kunnan esikunnalle. Lei-
rien työt päättyivät marraskuun
alussa. “Perunasotaa” kesti vain

kolmisen viikkoa, joten on hieman
vaikea arvioida operaation hyötyä.

Nuorille pojille tämä oli kuiten-
kin ikimuistettava tapahtuma. On-
neksi verenvuodattaminen jäi lutik-
kasotaan, vaikkakin kerran joutui-
vat leiriläiset osallistumaan desant-
tijahtiinkin. Jo seuraavana vuonna
Arvo Tavia joutui suorittaman kut-
suntaikäisenä keskeytynyttä asevel-
vollisuuttaan, mikä sitten kestikin
syksyyn 1944.

Meskasen sukumatka Karjalaan
Tänäkin kesänä on moni

rautulainen tehnyt matkan
vanhoille kotiseuduilleen, niin
myös Vehmaisten kylän Mes-
kaset. Juhon ja Marian jälke-
läiset tutustuivat sekä Juhon
kotiseutuun Sakkolaan että
Marian ja useiden matkaan
osallistuneiden omaan synty-
mäkuntaan Rautuun.

Matka-ajatuksen isänä toimi Ee-
mil Meskanen, joka vielä kerran,
nyt 86-vuotiaana, halusi palata van-
haan kotitaloonsa. Mukaan tähän
sukumatkaan kutsuttiin myös kaik-
ki Juhon ja Marian jälkeläiset, jois-
ta kutsun otti vastaan 32 henkilöä.
Edustettuna oli neljä sukupolvea.

Matkajärjestelyt aloitettiin jo var-
hain viime vuonna, mutta venäläis-
ten taktikointi majoituspaikkojen
suhteen oli kaataa koko yrityksen.
Mikkelin Matkatoimiston avulla on-
nistuimme kuitenkin pysymään lä-
hes alkuperäisessä suunnitelmas-
samme.

Lähtö oli varhain lauantaiaamu-
na 19. kesäkuuta Mikkelistä ja ym-
päri Suomea levinnyttä sukua poi-
mittiin matkan varrelta mukaan Ris-
tiinasta, Lappeenrannasta, Nuija-
maalta ja viimeinen Viipurista. Eri-
tyinen kiitos Venäjän tullille kehit-
tyneestä toiminnasta, sillä muistois-

sa olleet jonotukset rajalla olivat tul-
leet joustavammiksi ja saatoimme
odotella papereitamme miellyttäväs-
ti ilmastoidussa linja-autossa.

Aikataulu piti minuutilleen, sillä
saavuimme tasan kolmelta Kivinie-
meen täysihoitola Losevskajaan,
jossa meitä odotti oppaaksemme
lupautunut Dimitri Sitov. Ripeästi
sujuneen majoittautumisen jälkeen
suuntasimme matkamme Sakko-
laan.

Dimitri Sitovin tapasin viime ke-
sänä Rautulaisten pitäjäjuhlilla, jos-
sa hänellä oli esillä valokuvia Rau-
dusta ja Sakkolasta. Keskustelussa
ilmeni, että hän tuntee hyvin molem-
mat entiset kotipitäjämme, joka oli-
kin kullanarvoinen seikka, koska
kukaan meistä ei aikaisemmin ollut
käynyt Kiviniemeä pidemmällä Sak-
kolan suunnassa. Sukututkimusta
tehdessäni olin kuitenkin melkein
“elänyt” Vilakkalan kylässä ja pa-
loin halusta nähdä myös ne maise-
mat.

Sakkolan kirkonkylässä tutus-
tuimme vanhaan kirkonpaikkaan ja
hautausmaahan, jonne osa esi-pol-
viamme on haudattu ja veisasimme
suvivirren heidän muistokseen. Siel-
tä suuntasimme kohti Vilakkalaa,
mutta linja-autolle ajokelpoinen tie
päättyi Haparaisiin. Vain isäni, vi-
deoiva aviomieheni, valokuvaava
serkkuni tytär ja minä pääsimme

jatkamaan Dimitrin henkilöautolla
matkaa Vilakkalan kylään.

Dimitri oli varannut mukaan Sak-
kolaa käsittelevää kirjallisuutta ja
saatoimme hänen avullaan paikal-
listaa Vilakkalan talonpaikkoja.
Hän kertoi, että 1950-60 -luvuilla
tästä kylästä oli siirretty kaikki
asukkaat taloineen muihin kyliin.
Näimme vain menneen asutuksen
jälkiä; kivijalkoja, ylikasvaneita
kuusiaitoja, omenapuita ja kukkivia
juhannusruusuja. Maisemaltaan ky-
län seutu oli hyvin kaunista, mutta
kylvämättömät pellot herättivät ky-
symyksiä.

Palasimme Kiviniemeen, jossa
muu matkaseurueemme jo odotteli
illallista. Majoitus oli entisessä ho-
tellissa vaatimatonta, mutta huoneet
olivat kuitenkin siistejä ja tarjotut
ateriat hyviä. Täysihoitola sijaitsi
tutustumiskohteitamme riittävän lä-
hellä ja ympäristö oli uljasta.

Aidasta huolimatta
pihapiiri näkyi

Aamiaisen jälkeen suuntasimme
matkamme Rautuun. Matkan aika-
na vanhat rautulaiset kertoivat meil-
le nuoremmille esimerkiksi Kuole-
manlaaksosta. Ensimmäinen pysäh-
dyspaikkamme oli Raudun kirkon-
kylä, jossa osa matkalaisista kävi
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haudankaivajana toimineen Johan-
neksen entisellä kotipaikalla ja lo-
put suorittivat ostoksia kulttuurita-
lon kupeessa.

Raudun vanhalla hautausmaalla
halusi Meskasen suku muistaa siel-
lä lepääviä vainajiaan. Suoritimme
seppeleen laskun jokin aikaa sitten
pystytetylle muistomerkille, veisa-
simme ja Matti lausui muutaman sa-
nan. Harras hetki, jonka isäni toi-
voi meidän nuorempien toistavan
joskus tulevaisuudessa.

Matkamme jatkui Vehmaisiin,

kotikylään. Maisemat olivat tietys-
ti tuttuja useille, mutta myös muu-
toksia näkyi. Vanha koulu oli nyt ai-
dattu, siellä asui ilmeisesti yksityis-
perhe. Onneksi linja-automme oli
korkea, joten näimme pihapiirin ai-
dasta huolimatta. Kylä on edelleen
elinvoimainen.

Kyläilemässä
"omassa talossa"

Yhdeksän vuotta sitten perheem-
me kävi ensi kertaa tutustumassa

Vehmaisten kylään. Isälleni oli
oman talon löytyminen entisessä
kunnossa ja asuttuna merkittävä
asia.

Asukkaat ottivat meidät mielihy-
vin vastaan, mutta yhteisen kielen
puuttuminen jätti silloin paljon ky-
symyksiä. Tällä kertaa apunamme
oli Dimitri, joka oli myös hoitanut
etukäteen ilmoituksen tulostamme
vierailulle. Hänen välittämänsä
viestin mukaan tiesimme olevamme
tervetulleita.

Meskasen taloon vievä kujanen oli
entisensä, kuuset olivat paikoillaan,
mutta kujan päässä oli uusi puna-
tiilinen suuri talo. Nykyään sovhoo-
sin hallitsemat pellot avautuivat ta-
lon pihasta kuten vuonna 1990 ja
silloin ennen. Isäntäväki tuli jälleen
ystävällisesti vastaanottamaan vie-
raitaan.

Keskustelussamme isäntäväen
kanssa ilmeni heidän olevan latvia-
laista sukua. Kolme vuotta sitten
kuollut babuska oli jäänyt sotales-
keksi pienten lastensa kanssa ja he
päätyivät vuonna 1950 tälle paikal-
le. Evakkoja siis hekin. Talossa asuu
nyt vanhaemäntä Maria ja osa-ai-
kaisesti hänen poikansa Igor per-
heineen. Igor toimii rakennuttajana
Pietarin alueella ja hän tarjosi meil-

Joukkomme kävelee kohti matkamme päämäärää Vehmaisissa.

Eemil Meskasen entinen kotitalo (vasemmalla) ennen purkamistaan kolme vuotta sitten.
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lekin mahdollisuutta hankkia edullisen tontin ja talon
Vehmaisista...

Isäni halusi vielä noutaa multaa sen savusaunan pai-
kalta, jossa hän oli syntynyt. Tällä mullalla hänet sit-
ten aikanaan siunataan viimeiselle matkalleen. Matkan
tavoitteet olivat täyttyneet.

Eeva Malkamäki

- Vehmaisten koulupiiritapaaminen pidetään lau-
antaina 21.8. kello 11.00 Ravintola Kulkurissa Visu-
lahden matkailukeskuksessa, joka sijaitsee kuusi kilo-
metriä Mikkelin keskustasta Kuopioon päin 5-tietä.

Päivällistä varten ilmoittautumiset Railille puhelin
(015) 174 042 (iltaisin) tai 050-3626 573 tai Markulle
puhelin (040) 5239 645. Ilmoittautuminen viimeistään
18.8. mennessä!

Tilaisuuden yhteydessä on mahdollisuus tutustua
myös Vahakabinettiin, joten tervetuloa.

- Pulakan sukuseura ry:n vuosikokous- ja kesäta-
pahtuma sunnuntaina 22. elokuuta kello 13.00 Tampe-
reella ravintola Kalaxissa (os. Kuntokatu 5, Yliopis-
tollisen sairaalan lähellä). Kokouksessa käsitellään
sääntöjen määräämät asiat. Varsinaisten asioiden jäl-
keen kokous jatkuu kesäjuhlana yhdessäolon ja seu-
rustelun merkeissä. Lounas 100 markkaa / nuppi.

Ilmoittaudu välittömästi puh. (03) 2132 190 / Maria
Pirhonen.

- Aseman koulupiiri kokoontuu lauantaina 11. syys-
kuuta kello 12.00 Kerttu Ilosen luona Kangasalalla (os.
Ukintie 9). Käsittelemme aseman alueen pienoismal-
lia, veteraanikirjaa ja Aimo tuo terveiset Solovetskin
luostarista. Onko illalla halukkaita teatteriin?

Ilmoittele tulostasi Kertulle puhelin (03) 3771 440.

- Lallukan sukuseura ry:n kokous ja 10-vuotisjuhla
pidetään lauantaina 25.9.1999 Taiteilijakoti Lallukas-
sa, os. Apollonkatu 13 A 37, Helsinki. Päivän ohjel-
maan sisältyy klo 10.00 alkava kiertoajelu, lounas, juh-
lakokous ja 10-vuotisjuhla. Tervetuloa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: puheenjohtaja Pentti
Lallukka, puh. (019) 688 4746 tai sihteeri Sinikka Lal-
lukka, puh. (09) 884 0536.

- Rautulaisten pikkujoulut 4.-5.joulukuuta Viipurin
Pyöreässä tornissa.

TAPAHTUMA-
KALENTERI

Muistelen

Savusaunan muistan niin mustuneen
ja muistan sen lahonneet lauteet.
Monet vihdat viellä kun vihdottiin,
monet saatiin niin lämpimät hauteet.

Musta kiuas sen nurkassa kohisi,
kun vettä sen päälle heitti,
eikä kestänyt lämpöä ensinkään,
nokikerros vaikk’ pintaa sen peitti.

Kesäilloin usein kun istuttiin
saunan vierellä koivun alla,
illan ruskot sen lehvillä leikkivät
eikä tuntunut tuoksua hallan.

Savusaunan lauteet jo on lahonneet,
seinät haihtuneet tuhkana tuuleen,
mutta kiukaan kiukkuisen kohinan
yhä vieläkin korvissa kuulen.

Vielä muistan ne mainiot mansikkamaat
ja ne marjaiset ahojen laidat,
siellä kauniina kukkivat kanervat,
siellä karjankin polut niin kaidat.

Esi-isät kaskensa kaataneet,
ovat korvesta raivanneet pellon,
monen matkansa päähän jo päässet on
ja kuullee kutsun jo kuoleman kellon.

Työtä tehty on täällä ennenkin
ja leipä hankittu työllä,
on kynnetty, kylvetty, leikattukin,
monet päivät on jatkettu yöllä.

Tää elon polku niin kummaa on,
vaan kaikilta päättyy se kerran:
kun katkee kahleet niin päättyy tie
luo laupiaan armon Herran.

Sen armon avulla alkaa voi
ja päättää myös tää elon tie
vaikka kaita se on ja ohdakkeinen,
niin kotiin se kerran vie.

Matti Hokkanen

RUNO-
NURKKA
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Rautulaisen naisen elämänkertakilpailun satoa

Hilman lapsuusmuistoja Osa 3

Uusi kotini sijaitsi ihan Venäjän
rajalla, pikkuinen joki vain erotti.
Kauempana virtasi iso rajajoki, joka
erotti Suomen ja Venäjän toisistaan.
Siinä oli semmoinen niemi. Meidän
ja Venäjän puolella oli rajapylväät
missä kulkivat rajavartijat yötä päi-
vää. Suomen rajavartijat ihan mei-
dän ikkunan alta.

Kesällä oli kaunista. Joen rannal-
la tuomet kukkivat ja tuoksuivat iha-
nasti. Venäläisillä oli meidän koh-
dalla isossa puussa tähystyslava.
Sieltä ne katsoivat kiikarilla aina,
että mitä meidän puolella tapahtuu.
Se näkyi meille ihan selvästi. Olisi
ihana ollut asua kotona, mutta aina
oli pienoinen pelko, että mitä tapah-
tuu. Mutta onneksi ei koskaan mi-
tään erikoista tapahtunut.

Kerran meidän sika meni pienes-
tä joesta yli Venäjän puolelle ja teki
sinne rajan lähelle metsikköön pie-
net possut. Etsittiin sikaa. Ei löyty-
nyt mistään ja vanha ukki meni ra-
jan lähelle. Sieltä kuului pesueen
ääni. Hän tuli kotiin ja otti ison ko-
rin. Meni sinne ja laittoi possut ko-
riin. Veti korissa possut omalle puo-
lelle ja emo tuli perässä. Sillä het-
kellä ei sattunut olemaan rajavarti-
oita. En tiedä, mitä olisi voinut ta-
pahtua.

Oli kolmekymmentä luku. Elettiin
sitä aikaa, että silloin kaikki työt
tehtiin käsin. Ei ollut alkuun meil-
läkään mitään koneita. Vanhat mie-
het eivät ostaneet. Käsin piti vain
kaikki tehdä. Keväällä viljat kylvet-
tiin maahan, tuohesta tehty kopsa
oli remmillä kaulaan ripustettu.
Siellä oli viljat. Kouralla vain hei-
teltiin maahan. Toinen henkilö kä-
veli vierellä. Laittoi merkit mihin
saakka jyvät menivät. Sanottiin, että
toinen kävi sitkainta. Kun keväällä
oli kaikki viljat, perunat ja kaikki
kasvit maassa tuli vähän väliaikaa
ulkotöistä.

Naisilla oli aina omat työnsä. Piti

hoitaa lapset siinä sivussa. Minulla
oli hyvä kun lasten täti hoiti lapsia
päivällä, minä yöllä.

Oli karjaa kaikenlaista mitkä piti
aikanaan hoitaa ja ajallaan lehmät
käsin lypsää. Maito kierrettiin se-
paraattorilla. Kerma ja kurri erik-
seen, että sai kirnuta voita. Kurri
laitettiin vasikoille ja possuille ruu-
an joukkoon. Voita kirnuttiin itse ja
osa voista vietiin kauppaan kun ei
jaksettu syödä. Ostettiin sitten kau-
pasta sokeria ja kahvia ja mitä oli
tarvis.

Heinäntekoon
aamutuimaan

Silloin ei ollut ongelmia siitä, mi-
ten saa ajan kulumaan. Aina oli työ-
tä, vaikka minkälaista. Kun peru-
nat ja kasvit alkoivat tulla maan
päälle, piti lähteä kitkemään rikka-
ruohot pois, samoin pellavamaa piti
kitkeä puhtaaksi. Isot alueet, ne oli
kaikki naisten työtä. Silloin ei lai-
tettu mitään myrkkyjä kasveille.
Ainoastaan oli koivutuhka, joka lai-
tettiin kaalintaimille ettei tule kir-
voja. Kun oli kitketty maat, piti jou-
tua tekemään lampaille talveksi
kerppuja. Ne tehtiin lepän oksista.
Niitä sidottiin yhteen iso nippu ja
laitettiin kuivumaan ulos. Kun oli-
vat kuivuneet, vietiin säilöön talvek-
si. Lampaat pureksi niitä ruoan vä-
lillä.

Juhannuksen jälkeen piti heti teh-
dä vastat, rauduskoivusta. Sitoa
vastat kaksi yhteen ja laittaa riu’ulle
kuivumaan. Ei ollut aikaa. Kohta
piti käydä heinää niittämään, viikat-
teet piti olla teräviä ja luiskata hy-
vin, että jussikko meni nurin. Se oli
semmoista luonnon heinää. Lyhyt-
tä. Jos ei ollut terävä viikate, niin
heinät vain kumarsivat, eivät kat-
kenneet.

Olihan sitä muutakin heinää. Oli
kylvyheinää. Se kasvoi pitkäksi. Se-

kin oli raskasta niittää.
Heinät kuivatettiin maassa. Hara-

voitiin karheelle ja käänneltiin mon-
ta kertaa. Illalla sai viedä säilöön.
Laitettiin karkeaa suolaa väliin, että
säilyivät hyvin eikä pölyä.

Monta kertaa piti lähteä niittä-
mään aamulla neljän aikaan. Ei jak-
sanut keskipäivällä, kun oli niin
kuuma. Syömään tultiin kotia. Sil-
loin oli hyvä, kun sai joessa käydä
uimassa ennen syöntiä. Se vähän
helpotti.

Kun oltiin syöty, miehet kävivät
pitkäkseen ottivat päiväunet. Nai-
set tiskasi ja lapsia piti syöttää ja
hoitaa. Kiireesti piti joutua miesten
mukaan pellolle. Ei ollut aikaa nai-
silla levätä, mutta siihen oli niin tot-
tunut, että se kuulu naisten velvol-
lisuuksiksi. Silloin kun oli nuori, sitä
jaksoi paljon, mutta vaikka joskus
väsytti, ei sanottu mitään. Mentiin
vain.

Kun heinät oli saatu vietyä säi-
löön talveksi kiireesti alkoi rukiin
leikkuu. Sirpillä leikattiin. Kyllä se
oli kovaa hommaa käsille sen olki
oli pitkää ja kovaa. Selälle se myös
kävi.

Sitä myöten valmistuivat toiset
viljat, että pääsi niitä leikkaamaan.
Oli kuumia kesiä, joten sukkelaan
ne viljat pelloilla kuivuivat.

Vielä oli jäljellä pellavasou. Piti
nyhtää maasta pois, piti ruohkata
siemenet pois, että sai seuraavaksi
kevääksi siemeniä. Piti loukuttaa ja
lipsuta. Kuivatettiin riihessä tai sau-
nassa, että lähtivät päistäreet pois
loukuttaissa. Kova työ oli, mutta
kun oli harjattu pellot siihen kun-
toon, että pääsi talvella kehräämään
sai niistä ihanaa pellavalankaa. Sai
kutoa ikkunaverhoista alkaen kai-
kenlaista. Kankaista tehtiin lakanat,
tyynyliinat, sänkypeitot. Niihin vir-
kattiin pitsiä väliin ja päihin. Oli-
vat tosi kauniita ja kiiltäviä.

Osa pellavista lähetettiin Tampel-
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lan tehtaalle. Sieltä sai vaihtaa pöy-
täliinakangasta. Se oli kuviollista,
kiiltävää kokopellavaista kangasta.

Alkoi taas viljan puiminen riihes-
sä. Ajeltiin hevosella lyhteet riihen
eteen ja riiheen vain. Ahdettiin lyh-
teet ylös parsille, yksi istui ylhäällä
otti vastaan lyhde kerrallaan ja lait-
toi latvat ylöspäin. Niin paljo sinne
sopi kuin toinen maasta antoi. Sit-
ten alkoi lämmitys, että sai kuivak-
si ja pääsi puimaan.

Kun lyhteet olivat kuivaneet, men-
tiin aamulla viiden aikaan puimaan.
Riutoilla puitiin. Laskettiin ylhääl-
tä lyhteitä alas kerrallaan niin pal-
jon kuin lattialle sopi. Kolme hen-
keä meitä oli. Rinnatusten hakattiin
viljat pois. Sen jälkeen massinoitet-
tiin. Puhtaat viljat sai viedä aittaan.
Sitä hommaa riitti pitkäksi aikaa
ennen kuin kaikki viljat oli puitu.

Puimisen jälkeen käytiin saunas-
sa ja syötiin. Piti joutua tekemään
muita töitä vielä sinä päivänä.

Nauriit meni vasikoille
Kohta alkoi perunan nosto. Kuo-

kalla nostettiin. Kyllä se kävi sel-
kää koskemaan kun monet päivät
piti olla kyyryssä ja kuokkia kovas-
ti. Perunat saatiin nostettua maasta
ja vietyä kuoppaan talveksi, niin
myös juurikasvit piti saada maasta
pois.

Nauriita kasvatettiin meillä pal-
jon. Se kasvoi hyvin hiekkapellos-
sa. Nauriit oli hyviä syödä. Paistet-
tiin leivinuunissa kun leivät oli pais-
tettu. Ne oli makeita syödä.

Raakana syötiin sillä tavalla, että
nauris katkaistiin keskeltä ja veit-
sellä raaputeltiin. Se oli mehukas-
ta. Sanottiin, että jältetään nauriita.

Kerran sattui niin, että lapset oli-
vat hiekkatiellä leikkimässä. Toisel-
la puolella tietä oli vasikkahaka ja
toisella naurismaa. Lapset olivat
nähneet nauriit ja he nyhtivät kaik-
ki pois. Kantoivat vasikoilla. Haas-
sa oli kolme vasikkaa.

Sitten lapset juoksivat kertomaan,
että vasikat saivat ruokaa. Vanha
pappa oli vielä silloin. Hän kylvi

nauriit maahan. Pappa lähti katso-
maan heti, tyhjähän se oli. Kaikki.
Koko naurismaa. Pappa puhutteli
lapsia. Minkäs sille voi, anteeksi piti
pyytää.

Sattuihan rajalla kaikenlaisia,
hauskojakin tapauksia. Kertomista
oli vaikka kuinka paljon, rajalla elä-
minen oli toisenlaista.

Syksyllä käytiin sadepäivänä
marjassa. Poutapäivät piti tehdä pel-
lolla töitä. Meillä oli marjat omas-
sa metsässä, niin paljon sai kun ha-
lusi kerätä. Lumisuo oli lähellä
myös. Sieltä sai lakkoja. Ne eivät
loppuneet koskaan. Monet ihmiset
kävivät siellä, eikä siellä tarvinnut
kauan olla kun astiat olivat lakkoja
täynnä. Ne laitettiin talveksi isoihin
puupyttyihin. Ne säilyvät hyvin.

Sunnuntaipäivät pyhitettiin. Sil-
loin ei tehty muuta kuin välttämät-
tömät työt. Pyhäaamuna kuunnel-
tiin radiosta jumalanpalvelus. Sil-
loin piti olla hiljaisuus ja lapsetkin
istuivat sen ajan hiljaa.

Kun koneet tulivat taloon
Sitten koitti toisenlainen työnteko

kun alkoi talvikuukaudet. Hoidettiin
karja navetassa. Siinäkin oli omat
työnsä aamuin illoin piti nousta lyp-
sämään ja ruokkimaan. Vedet piti
kaivosta kantaa navettaan eläimille
saavilla. Piti keittää pienet perunat
ja survoa sioille ja vasikoille. Isot
lehmät söivät raakana kun huuhdel-
tiin puhtaiksi. Talvella oli vähän hel-
pompaa kun sai tehdä sisätöitä.

Paitsi silloin kun käytiin metsäs-
sä puuta kaatamassa kun myytiin
metsää. Itse tehtiin kaikki työt, että
hankki enemmän. Justerisahalla
minä ja Amalia sahattiin puut nu-
rin ja piti karsia oksat pois. Miehe-
ni hevosella ajoi puut meidän maal-
le joenrantaan, että keväällä sai sii-
nä kuoria ja vierittää jokeen. Jokea
myöten sai uittaa mihin paikkaan
halusi.

Silloin kun oltiin metsässä koval-
la pakkasella ja hameenhelmat oli-
vat jäässä, niin silloin sitä ajatteli,
että huhhuu.

Ajat muuttuivat. Vanha pappa
kuoli ja minun mieheni tuli isännäksi
taloon. Tahti muuttui. Hän halusi
muuttaa tyyliä ja ostaa heti taloon
koneita, ettei tarvitse tehdä kaikkea
pellolla käsin. Hän osti semmoisen
niittokoneen, että sai myös viljaa
leikata. Lyhde jäi paikkaansa, sitoi
vain ja valmis oli. Ei tarvinnut enää
sirpillä leikata. Kyllä se helpotti.

Sitten osti puimakoneen. Sai suo-
raan pellolta puida viljat kun olivat
kuivuneet. Vielä hän kävi puimassa
naapureille kun ehti omilta töiltä.
Silloin alkoi työnteko tuntua sem-
moiselta, että onko tämä totta?

Sen jälkeen hän osti vielä kotitar-
vemyllyn, jolla sai jauhaa viljat eläi-
mille suoraan. Se kävi moottorilla.
Piti laittaa bensaa ja kammesta äk-
kiä kiertää. Kyllä kävi. Minäkin jou-
duin monta kertaa jauhamaan vie-
raille ihmisille jos ei mieheni sattu-
nut olemaan kotona.

Aina oli kiire
Joskus pidettiin perheiltamia.

Koko kyläläiset kokoonnuimme ta-
loihin tai hovin paikalla oli iso huo-
ne. Siellä pidimme iltamia. Laulet-
tiin isänmaallisia lauluja ja lausut-
tiin runoja. Myöhemmässä vaihees-
sa perustettiin näytelmäkerho. Esi-
tettiin monta näytelmäkappaletta.
Viimeinen näytelmä oli keväällä
1939. Se oli semmoinen, että se niin-
ko ennusti sotaa, vaikka ei vielä tie-
detty sodasta mitään. Minäkin olin
siinä näytelmässä ja lauloin vielä
sen laulun: “Elonmainingit korkei-
na käyvät, niiden kuohuissa kulkee
mun tie. En tiedä mä matkani mää-
rää...”

Joskus ehti jonnekin piipahtaa
kodin ulkopuolelle. Aina oli olevi-
naan kiire.

En ole koskaan katunut, että olen
elämässä joutunut tekemään paljon
työtä pienestä vanhuuteen saakka.
Hukkaan menivät kuitenkin ne ko-
vat työt ja säästöt mitä aikoinaan
ahersimme. Toinen tuli ja vei kaik-
ki. Onhan muistot jäljellä. Ne on säi-
lyneet vanhuuteen saakka.
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Vepsoiset eivät välttyneet lapiohommista

Arvoisat lukijat. Lupasin teil-
le jo pari vuotta sitten, että

matkakuvaukseni Rautuun alkavat
olla kerrottu. Se alkaa mennä jo
osittain entisen toistamiseksi. Eihän
siellä Kannaksella mitään mullista-
vaa ole tapahtunut, ainakaan mei-
dän horisontistamme katsottuna.
Mutta olettehan vuosien varrella
huomanneet, että olen lupauksista-
ni lipsunut ennenkin...

Ensin ilmoitusluontoinen asia. Se
Viipurin torin laidassa oleva, jo tois-
takymmentä vuotta tekeillä oleva
tiilitalo on vielä pahasti kesken ja
jos työtahti pysyy entisellään, niin
valmistuminen siirtyy pitkälle ensi
vuosituhannelle. Silloinhan me jo
omistamme Viipurin ja meidän
muurarimme muuraavat viimeiset
varvit. Pyöreän tornin katolle ve-
dämme siniristin liehumaan ja pi-
dämme “pöydässä niin hilpeässä”
railakkaat suomalaiset harjakaiset.

Mutta matkaan. Kauppahal-
lissa piti Viipurissa käydä.

Ensin lompuukki sisätaskuun, ettei
se vain hallin tungoksessa vaihda
omistajaa. Halli on siitä asiakasys-
tävällinen, ettei siellä kylmäkonei-
den meteli häiritse. Kärpäset vain
surisevat tuttavallisesti lihatiskien
tuntumassa.

Mielenkiinnolla seurasin erään
sianpuolikkaan vaellusta halliin.
Lämpöasteita väreili ilmassa noin
30. Possua tuotiin jostain kaupun-
gilta kottikärryillä, ilman mitään
peittoja. Hallin edessä se varttui si-
säänpääsyä ainakin puoli tuntia au-
ringon paisteessa. Hallissa se paloi-
teltiin ja palat heiteltiin myyntitis-
kille, josta asiakas sai sen kouraan-
sa ilman paperia. Useammalla näytti
olevan paperi tai astia omasta ta-
kaa.

Pyöreässä tornissa piti käydä
myös. Portsari alhaalla toivotti suo-
meksi tervetuloa. Ravintolassa oli

vilpoista siemaista kylmä juoma.
Muutoinkin homma pelasi ja tarjoi-
lija “pimu” palveli kohteliaasti. Ve-
näjäksi murtaen toivotti hyvää päi-
vää ja ole hyvä. Ja minähän yritin
olla. Pistin tievuskalle kympin kou-
raan juomarahaksi ja tyttö niijata
niksautti ja hymyili niin sorjasti, että
oli vähällä, etten kaivanut taskusta
toista kymppiä. Sain kuitenkin top-
puuteltua itseni ja lähdin laskeutu-
maan rappuja ala. Mennessäni ajat-
telin, että katotaan kuinka portsari
reagoi 20:seen. Hyvän matkan toi-
votusten lisäksi tuli syvä kumarrus,
jonkalainen Suomessa maksaisi var-
maan lähemmäs satasta.

Viipurissa oloaika loppui ja
auto käännettiin kohti kies-

sipitäjää Valkjärveä. Matkanjärjes-
täjämme Immosen Esko kenttäkeit-
timineen keitteli ruoat ja välittömästi
sen jälkeen lähdimme köröttelemään
kohti Rautua. Kirkolla ja asemalla
käynnin jälkeen poikkesimme vielä
ortodoksisen kirkon rakennustyö-
maalla, jossa kupolit jo kurkottivat
korkeuksiin.

Suvenmäellä käynnin jälkeen pa-
lattiin Valkjärvelle. Auton pysähty-
essä majapaikkamme eteen alkoi
olla tarve päästä vessaan. Aloin
suunnistaa sinne ja tyttö lähti juok-
semaan perässä ja puhuttuaan ve-
näjää, suomea ja viittomakieltä sai
minut ymmärtämään, että “kuitat-
tua” paperia ei huuhdellakaan ves-
sasta alas. Kysyin, että taskuunko
se pitää laittaa? Niet, niet ja osoitti
nurkassa olevaa laatikkoa. Hetken
ihmettelin kunnes sanoi “sujuvalla
venäjänkielen taidollani” vot hara-
soo ja aloin availla housujani. Tyt-
tökin älysi häipyä.

Meillä on naapurihuoneen kans-
sa yhteinen vessa, joten saattaa
ymmärtää, että yön seutuna vessan
ääni tuli tutuksi kun alla oli osittain
kosteakin ravintolaillanvietto.

Aamupalan jälkeen lähdimme
taas Rautuun. Suvenmäen

jälkeen olikin vuorossa kotikyläni
Vepsan maisemat.

Heti kun lähdettiin Orjansaaresta
laskeutumaan Anttolan myllylle
päin, rupesin jututtamaan kuljetta-
jaa koska tiesin, että matkaosuutem-
me pahimmat kilometrit olivat edes-
sä. Piti pistää kaikki tiplomatia li-
koon. Selvitin hänelle, että meitä
vepsoisia on tuurannut kun on aina
sattunut huippuluokan kuski ja
olemme päässeet kotikylään saak-
ka, paitsi viime kesänä, jolloi “ys-
tävämme” olivat virittäneet sora-
kuorman keskelle tietä.

Kuljettajamme kuunteli esitystä-
ni ja ainoa kommentti hänen tahol-
taan oli, että: “Nämä nykyiset au-
tot ei ole suunniteltu metsäpoluille,
maavarakin on aika matala, katso-
taan nyt kuinka käy.” Se viime ke-
säinen este, johon silloin matkante-
ko katkesi, sitä oli jonkinverran ta-
soitettu. Mutta vieläkään emme
välttyneet lapiohommista. Ylihän
siitä päästiin ja kun meinasin rueta
antamaan kuskille aplooteja hän il-
moitti: “Säästähä poika taputukse-
si, tuo tie ei näytä oikein kilpara-
dalta ja perillekin taitaa olla vielä
useampi virsta.”

Vepsankylän laitaan vain päästiin
ja maihinnousu tapahtui entiseen
tyyliin. Rivakasti. Jokaisella tuntui
olevan hoppu lapsuutensa ja nuo-
ruutensa tutuille paikoille. Ruusu-
sen unta nukkuvaan kyläämme tuli
taas elämää.

Siellä tuttuja pientareita tarpoes-
sa tuli mieleen monenlaista. Minkä-
lainenhan Karjala olisi, jos olisim-
me saaneet kehittää nämä vuosi-
kymmenet sitä? Kaikki sen puolus-
tukseen uhratut varat olisi voitu pa-
nostaa maakuntamme kehitykseen.
Tätä kaikkea visioidessani en voi-
nut välttyä katkeruudelta. Miksi
maailmassa aina pienempi ja hei-
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“Suu töröllä ku rotinan kantajal”

Tuo vanha karjalainen sananpar-
si on varmasti yksi osuvimpia.
Muistellessani viimetalvisia tapah-
tumia omassa perheessämme yritin
ajatella miltä ne rotinan tuojat näyt-
tivät niin tuntuipa jokaisella suu ole-
van maireassa hymyssä, etteikö ihan
törrölläänkin.

Tämä rotinaperinne on niin upea
keksintä, ettei sitä ole mikään ny-
kyaikainen elämänmuoto pystynyt
himmentämään. Siksi toivonkin har-
taasti, ettei sitä unohdettaisi. Äidin
kotiutuessa vauvoineen sairaalasta
hänellä on kädet täynnä työtä vau-
vanhoidossa. Ensimmäisen lapsen
kohdalla pienoinen epävarmuus vie-
lä lisää äidin työmäärää ja huolen
taakkaa vai sanottaisiinko nykyai-
kaisesti stressiä.

Tällaisessa tilanteessa on ihanaa
kun sukulaiset ja tuttavat tuovat lei-
pomuksia syötäväksi ja seuraavien
vieraiden saapuessa on valmista tar-
jottavaa jolloin äidillekin jää aikaa
haastella.

Rotinoita tehtäessä voi käyttää
mittaamattomasti mielikuvitusta,

sillä eihän perinteen tarvitse niin
jäykkää olla ettei se voisi muuttua
ajan myötä. Kannakselaistalois-
sa oli rotinoita varten eri-
tyinen rotinakori, joka
oli usein niin suuri, ettei
sitä jaksettu naisvoimin
kantaa vaan se kuljetet-
tiin hevosella. Tästä
johtuu pienehköstä he-
vosesta käytetty sanonta
“niihä tää on ko rotinahevo-
ne”.

Ennen tehtiin rotinoiksi eri-
laisia ruiskuoreen leivottuja ryyni-
piirakoita ja niiden lisäksi voita,
sekä 20 keitettyä kananmunaa. Jos-
kus leivottiin myös 2-3 rostavehnäs-
tä, joka oli taarihiivalla hapattamal-
la valmistettua vehnästä. Vehnäjau-
hoja ei ennen saatu omasta talosta
vaan ne piti ostaa Venäjältä. Sen
vuoksi vehnästä tehtiin pieniä mää-
riä ja harvoin.

Mistä johtuu luku 20?
Joskus rotinakorissa oli 20 lauta-

senkokoista jamakkapiirakkaa ja iso

rotinapiirakka, joka oli vehnäskuo-
reen leivottu umpipiirakka täyttee-
nä riisiä, kananmunaa ja pilkottuja
luumuja. Rotinapiirakka saattoi olla
myös lihapiirakka, jolloin kuorena
käytettiin ruistaikinaa.

Luku 20 toistuu usein rotinako-
rintäytteissä. Olisi mielenkiintoista
tietää, mikä oli tämän tarkoitukse-
na. Jos joku lukijoista tietää syyn,
niin kertokaapa se muillekin.

Myöhemmin vakiintui tavaksi
leipoa suuri rotinarinke-

li sekä kuivakakku.
Rotinarinkeli val-
mistettiin tavallista
runsaammista ai-
neista voita, sokuria
ja rusinoita käytet-
tiin säästelemättä.
Myös kohvimaitoa

vietiin lapsitaloon.
Rotinakori piti tyhjentää

mahdollisimman nopeasti ettei lap-
sesta tulisi itkijää. Tämän me näh-
tävästi osasimme tehdä perinteen
mukaisesti, koska Aaro on kiltti
poika, eikä paljon itkeskele.

Haluaisin näin lehden välityksel-
lä vielä kiittää teitä kaikkia, jotka
eritavoin huomioitte perhettämme
Aaron syntymän johdosta. Hän kas-
vaa ja kehittyy kovaa vauhtia. Yl-
peä isä on jo ostanut pojalle oman
linja-autonkin kesäkuiselta reissul-
taan Lahdenpohjasta.

Liisa Rouhiainen

kompi joutuu tyytymään vahvim-
man oikeuteen?

Alkoi olla aika kokoontua au-
tolle lähtöä varten. Vielä pel-

lon laidasta kypsät mansikat suu-
hun, ja nehän maistuivat yhtä hy-
viltä kuin silloin "uutena". Itikat ja
paarmat söivät yhtä ahnaasti kuin
ennenkin, joten kotimatka Suomeen
saattoi hyvin alkaa.

Anttolan myllylle päästyämme,
kuljettaja sai ansaitut aplotit hienos-
ta ratin pyörityksestä. Ennen Viipu-

ria pysähdyimme vielä punkkeriau-
kealla, jossa ennen odottivat ladat
votkakuormineen. Nyt ei näkynyt
ainoatakaan.

Emäntämme pisti riimukset kohi-
semaan ja nautimme makoisat koh-
vit "seksin" kera. Niin olimme val-
miit jättämään jäähyväiset ennen
niin kauniille Karjalallemme, joka
nykyisten isäntien hoidossa näyttää
vaan taantuvan entisestään.

Venäjän tullissa on kuitenkin ta-
pahtunut edistystä ja Suomen tul-

lista lähdettyämme viritimme laulun
“Kotimaani ompi Suomi”. Tämän
laulun viimeinen, vähemmän käytet-
ty säkeistö soi hienosti ja on pienen-
kin kotimaasta poissaolon jälkeen
esittämisen arvoinen.

“Kotimaa on mulle kallis
sen mä tahdon omistaa.
Suomenmaan jos Luoja sallis
olla aina vapaa maa!”

Valto Virolainen
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17. huhtikuuta kuoli Mäntsälässä Väinö Suikkanen.
Hän oli syntynyt Raudussa 11.8.1912.

Ari Antti Johannes Huuhka kuoli Helsingissä 31.
toukokuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 4.1.1930. Hä-
net siunattiin iäisyysmatkalle Kangasniemellä läheis-
ten läsnäollessa.

Anna Sievi Järvinen, o.s. Hännikäinen kuoli Jout-
sassa 24.6.1999. Hän oli syntynyt Raudun Potkelan
kylässä 2.5.1921.

Anna-Liisa Puhakka kuoli Helsingissä 30. kesäkuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudussa 3.2.1934.

Vilppu Rikhard Valkonen kuoli Ristiinassa 4. hei-
näkuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 8.7.1919.

Raudussa 19. heinäkuuta 1917 syntynyt Lyydia Pit-
känen kuoli Kuopiossa 14.7.1999.

90 vuotta

Aino Jantunen Raudun Orjansaaren kylästä täyt-
tää 90 vuotta Haukivuorella 23. elokuuta. Juhlia on
tarkoitus viettää perhepiirissä.

Pirkko Rastas täyttää Kangasniemellä 90 vuotta 28.
elokuuta. Hän on syntyisin Palkealasta.

85 vuotta

Anastasia Jalometsä Jousseilta täytti Mäntyharjul-
la 24. heinäkuuta 85 vuotta.

80 vuotta

Väinö Loponen Raudun Aliskasta täytti Jaalassa 80
vuotta 8. heinäkuuta.

Väinö Kukkonen
täytti 31. heinäkuuta 80
vuotta. Hän on syntynyt
Raudun Vakkilassa.

Tauno Sappinen Kaskaalasta täytti 3. elokuuta 80
vuotta. Nykyisin hän asuu Jaalassa.

Valmistuneita

Kolmannen polven rau-
tulainen Tomi Petteri Salo
valmistui metsätalousinsi-
nööriksi Joensuun amma-
tillisesta korkeakoulusta.

Suku Joutsasta toivottaa
Tomille onnea jatko-opin-
toihin Joensuun metsätie-
teelliseen tiedekuntaan.

Niin sanottu Perheuutiset ja -tapahtumat palsta on
täysin ilmainen.  Mikäli et halua merkkipäivääsi
julkisuuteen, lähetä siitä hyvissäajoin etukäteen tieto
toimitukseen osoitteella:

Rautulaisten lehti
 Notkokatu 32
50170 Mikkeli
tai sähköpostilla
rautulaistenlehti@kolumbus.fi

Samaan osoitteeseen myös
mahdolliset uutisoitavat tiedot.
Muistattehan muistokirjoituksis-
sa kohtuuden. Maksimipituus on
ehdottomasti kaksi konekirjoi-

tusliuskaa 1,5:en rivivälillä. Toimitus pidättää
oikeuden lyhentää ylipitkiä kirjoituksia.
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Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkala, 50670 Otava, puh. (015) 418 403
Jaana Anttonen, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli, puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela, Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. (05) 3255 846

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, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Emil Meskanen, Majalahdentie 5, 50600 Mikkeli, puh. (015) 170 781
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B,  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) 3771 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

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

LAPPEENRANNAN SEUTU
Bruno Tiainen, Yläkangaskatu 3 B 24, 53100 Lappeenranta,
 puh. (05) 4118 567
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, 040-7343 087

MIKKELIN SEUTU
Jaakko Pekkanen, Porrassalmenkatu 45 B, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 363 315
Arto Kurittu, Jääkärinkatu 29 B 18, 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


