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LOKAKUU 1999

Liuksen lehmät matkalla Rautuun vuonna 1942.
Kuva Elina Liuksen arkistoista.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja
kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Mikkelissä lokakuussa 1999

Tervehdys hellekesän jäljiltä
Osaatko vielä kirjoittaa kirjeen? Rehelli-

sesti sanottuna, minä kyllä epäilen omia tai-
tojani.

Tilalle ovat tulleet sähköpostin kautta
meilailu ja tekstiviestin lähetys kännykäl-
lä. Joskus saatan ryhdistäytyä ja lähettää
kortin. Yleensä silloin on jotain varsinaista
asiaa tai kortti tulee raapustettua esimerkiksi
lomamatkalta. Nykyisin en kyllä lomilla-
kaan viitsi raahata osoitekirjaa mukana ja
tuhlata yhtä päivää korttien kirjoitteluun. Korttejahan
voi lähetellä internetin kautta kotikoneeltakin.

Jos kirjoitan kirjeen, se tulee tehtyä atk-laitteita apu-
na käyttäen. Siinä saa kätevästi samat kuulumiset useil-
le ystäville. Toisaalta ihan hävettää, mutta toisaalta kir-
joitusalan ammattilaisena suon itselleni moisen pa-
heen.

Ala-asteikäisenä minullakin oli kirjeenvaihtokave-
reita. En tuntenut heitä edes muuten. Kirjeet kirjoitin
tottakai käsin ja mitä kivoimmille papereille. Kuoreen
liimasin tarroja jne. Voi sitä väkertämisen aikaa.

Näin jälkeenpäin ajateltuna nuo kirjeet paljastavat
paljon. Niistä käy ilmi muun muassa 1970-luvun tyt-
töjen harrastukset. Barbiet, hevoset, lemmikkieläimet,
tv-ohjelmat sekä musiikkimaku ja niin edelleen löyty-
vät varmasti kirjeistä. Mutta tietokoneista, uusista atk-
ohjelmista ynnä muusta ei kirjeissä ole sanaakaan. Nii-
tä ei tuonikäisen maailmankuvaan vielä edes mahtu-
nut. Jopa puhelin, joka toimii ilman lankoja, tuntui kä-
sittämättömältä.

Asiantuntijat ovat huolissaan kielen muuttumisesta
meilailun ja tekstiviestittelyn lisääntyessä. Varmaan
huoleen on aihettakin. Miten käy oikeinkirjoituksen?

Kun ajattelen omia kirjeitäni vuosien ta-
kaa, ne on kirjoitettu kyllä aivan puhuttu-
na tekstinä. En minä kirjakieltä kirjeissä
käyttänyt ja kielioppi oli niin ja näin.

Itse koen, että kyse on enemmänkin ar-
vokkaan tiedonvälityksen osasta, joka on
siirtymässä tai jopa jo siirtynyt historiaan.
Eivät sähköpostit tallennu mihinkään ar-
kistoihin tutkittavaksi kolmenkymmenen
vuoden kuluttua. Tekstiviesteistä puhumat-

takaan. Bittiavaruus on suunnaton ja sinne ne viestit
singahtavat poisto-näppäimen painalluksen jälkeen.

Entäpä käsialat? Kuka pystyy arvioimaan ja tulkit-
semaan kirjoittajan luonnetta ja ominaispiirteitä ny-
kypäivän viesteistä. Ei konekielinen käsiala paljasta
ihmisestä mitään.

Ajattelen kaiholla niitä kirjeitä, joita esimerkiksi
sota-aikana on kirjoitettu rintaman ja kotijoukkojen
välillä. Tai niitä kirjeitä, joilla on ilahdutettu meren
toisella puolen asuvia sukulaisia. Noissa kirjeissä oli
mukana arkipäivä ja lämpö. Ne oli kirjoitettu useim-
miten puhuttelutyylillä ihmiseltä ihmiselle. Juuri tätä
piirrettä jään nykyviestinnässä kaipaamaan. Se ei syn-
ny jos koneella kirjoitettuun tekstiin yrittää lisätä hen-
kilökohtaista otetta. En ainakaan usko sen vaikutta-
van samalla tavalla.

Pidetään yhteyksiä,
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Yksi Mikkelin perinteikkäimmistä
kampaamoista siirtynyt rautulaisomistukseen

Porrassalmenkadulla Mikkelin
keskustassa sijaitseva Kampaamo
Carina on yksi Mikkelin perinteik-
käimmistä ja vanhimmista samalla
paikalla toimineista kampaamoista.
Heinäkuun alussa se siirtyi rautu-
laisjuurisen Maija Väisäsen omis-
tukseen.

- Kun vajaat 40 vuotta samalla
paikalla kampaamoa pitänyt yrittäjä
oli luopumassa yrityksestään, koin,
että nyt minulla on mahdollisuute-
ni uudistua. Anttolassa pidin kam-
paamoa 16 vuotta toisen henkilön
kanssa ja minua alkoi vain kiehtoa
ajatus, että miksen yrittäisi yksinä-
ni, kertoo Maija, joka on ollut kam-
paamoalalla jo 26 vuotta.

Maija Väisänen on suorittanut
ylemmän ammattitutkinnon eli hän
on kampaajamestari.

- Kun suoritin tutkinnon vuonna
1983, ei Mikkelissä ollut yhtään sen
suorittanutta.

Maija Väisäsen tarkoituksena on
kehittää Carinasta liike, joka edis-

tää alan tulevaisuutta.
- Laman myötä tuli paljon koti-

kampaamoja, jotka eivät välttämät-
tä edistä alan kehitystä ja kuvaa. Ne
sortuvat helposti myös hintojen pu-
dotuksiin. Kampaamon tulee olla
mielestäni ajanmukainen liike, jos-
sa on työntekijöitä, Maija kuvaa.

Carinassa työskentelee Maijan li-
säksi kaksi vierasta työntekijää. Li-
säapua Maija saa nuorelta, joka on
puolen vuoden ajan tutustumassa
alaan niin sanottuna työkokeilija-
na. Viikonloppuapua Maija saa am-
mattikoulusta muun muassa meik-
kauksiin.

Kampaamo joskus
myös Korleelle?

Nimi Carina säilyy ainakin tois-
taiseksi. Ja liikettä pidetään auki
kuutena päivänä viikossa.

Tämän lisäksi Maija aikoo luoda
kampaamoon niin sanotusti yksityi-
semmän puolen, jossa voi tehdä

henkilökohtaisempaa asiakaspalve-
lua kuten hääkampauksia ja erilai-
sia hiustenkäsittelyjä.

- Ihmiset osaavat nykyisin vaatia
viimeisintä muotia myös hiustyy-
lissä. Ja jopa miehet ovat oppineet
värjäyttämään ja hoitamaan hiuk-
siaan eri tavalla kuin ennen, kertoo
Maija.

Koko Karjalan palauttaminen tu-
lee Maijan mielestä jossain vai-
heessa kysymykseen, mutta siirty-
minen sinne on ainakin hänen koh-
dalla epätodennäköistä.

- Jos jonain päivänä on mahdol-
lista laittaa liike Rautuun, niin ei-
hän se täysin mahdoton ajatus vält-
tämättä ole. Siteet sinne ovat vah-
vat, eivätkä ne ole vähenemään
päin. Vapaan rajanylityksen muo-
dossa palautus ehkä etenee, arve-
lee Maija, joka näkee, että rajan-
siirtokeskusteluun pitäisi liittää
myös pohjoisemmat Karjalan alu-
eet.

“Olen kuullut on
kaupunki tuolla”

Harrastuksikseen Anttolassa asu-
va Maija sanoo monenlaisen liikun-
nan.

- Liikkuminen antaa päivään jak-
samista. Kun on fyysisesti hyvässä
kunnossa psyykekin jaksaa hyvin,
tietää Maija.

Tämä seikka onkin tärkeä asia-
kaspalvelutehtävässä, jota kampaa-
ja tekee koko ajan.

- Hiukset tuovat todelle lähelle
ihmistä. Kun on kahden tunnin ajan
kosketuksessa hiusten kautta toi-
seen, syntyy intiimitilanne, jossa
vaistoaa helposti mielentilat.

Maija Väisänen uskoo, että rau-
tulaisuus on myös antanut kyvyn
tuntea asioita syvemmin. Karjalai-
suus onkin hänen mielestään syn-

Kampaamo Carinan uusi omistaja Maija Väisänen aikoo kehittää
kampaamosta alan kehitystä edistävän liikkeen.
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tymälahja, jota kaikilla ei ole. Hän
itse on Korleen Paukkuja.

- Aino-äitini kautta olen saanut
annoksen rautulaisuutta. Parhaita
muistoja lapsuudestani on ne het-
ket, kun juttelimme äitini kanssa
makuuhuoneessa. Pyysin usein äi-
tiä kertomaan minkälaista Karjalas-
sa oli. Siitä piirtyi kuva ihmeellis-
estä paikasta, Maija kertoo.

“Olen kuullut on kaupunki tuol-
la” -kappale oli yksi Maijan lempi-
kappaleita ja kun hän ensimmäisen
kerran kävi Raudussa, oli kaikki
ikään kuin tuttua.

- Olen käynyt Raudussa kymme-
niä kertoja ja vienyt mukanani
myös savolaistuttavia. Enää he ei-
vät ihmettele, mikä Karjalassa jak-
saa ihastuttaa.

Teksti ja kuvat:
Jaana Anttonen

Aloittaessaan yrityksen Mikkelissä Maija Väisänen on saanut paljon
kannustusta. Kuvassa pitäjäseuran puheenjohtaja Markku Paksu

toivottamassa onnea uudessa yrityksessä.

Valto Jantunen:

Koulunkäyntiä sota-ajan Raudussa
Raudussa käytiin koulua sota-ai-

kanakin. Itse olin aloittanut alakou-
lun Orjansaaressa syksyllä 1938.
Toisen luokan olin aloittanut syk-
syllä 1939 Orjansaaressa ja jatka-
nut sitä Jokioisissa ja edelleen Li-
peromäessä Pieksämäellä. Koulun-
käynti jatkui Porsaskoskella, jossa
olin jo yläkoulun kolmannella luo-
kalla.

Takaisin Rautuun palasimme
marraskuussa 1942. Koulunkäynti
alkoi nyt Keripadassa, jossa oli kak-
si sodan tuhoilta säästynyttä taloa
otettu koulun käyttöön. Toisessa
näistä toimi yläkoulun 1. ja 2. luok-
ka. Opettajana oli Kyllikki Kermi-
nen, joka oli toiminut ennen sotia
alakoulun opettajana Orjansaares-
sa.

Toisessa talossa olivat yläkoulun
3. ja 4. luokka, ja tässä minäkin jat-
koin kolmatta luokkaa. Opettajana
oli naisopettaja, jonka nimeä en
muista, kukaan muukaan, jolta asi-

aa tiedustelin ei nimeä muistanut.
Veljeni Leo oli ensimmäisellä luo-
kalla Kyllikki Kermisen oppilaana.
En muista, oliko koulu alkanut nor-
maalisti syksyllä 1942, vai alkoiko
se vasta vuoden 1943 alussa. Luul-
tavammin kuitenkin jo syksyllä,
koska Reino Holttisen ja jonkun
toisen pojan kanssa tilasimme jou-
lukortteja, joita sitten myimme.

Silloiset koulukyydit
toimivat tyydyttävästi

Koulumatkaa oli Orjansaaresta 7-
8 kilometriä ja Palkealasta hieman
enemmän. Koulukyydit toimivat
ihan tyydyttävästi. Herätys oli kuu-
delta ja seitsemältä olimme tien-
päällä. Paras kyyti oli sellainen, että
kävelimme asemalle päin, ja jos ta-
kaapäin tuli armeijan kuorma-auto,
nostimme käden pystyyn ja hyväl-
lä tuurilla auto otti meidät lavalle
kyytiin. Me olimme silloin hyvin

tyytyväisiä, vaikka se talvella vä-
hän vilpoisaa olikin. Mitähän tä-
nään sanottaisiin, jos kymmenen-
viisitoista lasta istuisi kuorma-au-
ton lavalla tai kuorman päällä tal-
vipakkasella. Aina ei kuitenkaan
ollut näin hyvää tuuria, silloin pan-
tiin toista toisen eteen eli käveltiin.

Koulu alkoi yhdeksältä mutta
koululle tultiin joskus jo kahdek-
salta, tai siten myöhästyttiin puoli
tuntia kyydistä (eli tuurista) riippu-
en. Toisaalta Palkealan lapset myö-
hästyivät usein tunninkin. Kevääl-
lä teillä oli kelirikko ja maantiet
olivat todella velliä ja ajokelvotto-
mia, silloin teille määrättiin ajokiel-
to. Se oli meille koululaisille ras-
kasta aikaa, ei ollut toivoakaan au-
tokyydistä, piti vain kävellä.

Toisaalta lumien sulettua ja tei-
den kuivuttua löytyi uusi mielen-
kiinnon kohde – Raudun asema.
Kun talvella oli yritetty päästä ko-
tiin mahdollisimman nopeasti, ai-
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nakin ennen pimeän tuloa, ei nyt
ollut kiirettä.

Asemalle oli jäänyt useita kym-
meniä suomalaisia tavaravaunuja,
joista ainakin kahdestakymmenes-
tä oli otettu pyörät pois ja vaunut
oli laskettu kiskojen päälle. Toden-
näköisesti venäläiset olivat käyttä-
neet niitä jonkinlaisina varastoina.
Ainakin siellä oli varastoitu ”tykin-
ruutia”. Se oli kuin entisajan ma-
karonia, parikymmensenttisiä pät-
kiä. Sitä oli levitetty pitkin ratapi-
haa ja vaikka se kastuttuaan olikin
menettänyt alkuperäisen tehonsa,
sopi se meidän tarpeisiimme erin-
omaisesti. Tulitikulla sen sai sytty-
mään ja palaessaan se sähisi kuin
tähtisadetikku konsanaan.

Toki asemalla oli aina muutakin
jännittävää, mikä teki siitä olennai-
sen osan orjansaarelaisten paluu-
matkan ohjelmaa. Mäkräläisten
otettua aseman kerran aamuohjel-
maansa, meinasi koko kouluunme-
no unohtua, asiasta selvittiin kui-
tenkin opettajan ankarilla nuhteil-
la.

Matka lyheni
- jännitys meni

Siihen aikaan koululaisilla ei tie-
tenkään ollut omia polkupyöriä,
mutta mikäli lainassa oli isän tai
äidin pyörä muodostui paluumat-
kan ohjelmanumeroksi Kuoleman-
laakson mäet. Joka kerta koulusta
tultaessa piti kokeilla kuka uskalsi
laskea mäet jarruttamatta.

Näin kului talvi ja kevät Keripa-
dan koulussa. Oppilaat siirrettiin
ylemmälle luokalle ja niin minus-
takin tuli yläkoulun neljäsluokka-
lainen, sitten alkoi kauan kaivattu
kesäloma.

Syksyllä 1943 pitäjässä alkoi jo
kaksi koulua. Keripadan lisäksi
Orjansaaressa Monnon Annin ta-
lossa alkoi toinen koulu. Kyllikki
Kerminen siirtyi opettajaksi Orjan-
saareen ja Keripadan koulun opet-
tajiksi tulivat Manu ja Olga Heik-
konen.

Orjansaaren kouluun tulivat Or-
jansaarelaisten lisäksi myös Mäk-
rän kylän lapset koska se oli lähem-
pänä kuin Keripadan koulu. Koko
yläkoulu oli nyt samassa tuvassa,
mikä tuskin helpotti opettajan työ-
tä mutta meitä lapsia se ei haitan-
nut. Pääasia, että oli kirjat, pulpetti
ja lyhyt koulumatka, melkein ole-
maton. Toisaalta matkan myötä me-
netettiin monia seikkailuja ja jän-
nityksiä, jotka olivat liittyneet edel-
lisen talven koulumatkaan.

Onneksi me rautulaiset lapset
olimme energisiä ja kekseliäitä.
Vaikka muuten olimmekin mäkrä-
läisten kanssa hyviä kavereita ru-
pesimme joskus vähän nahistele-
maan. Tavaksi tuli, että me orjan-
saarelaiset kävimme koulupäivän
päätyttyä ylivoimaamme luottaen
”saattamassa” mäkräläiset kiehu-
van lähteen mäen päälle, tuskin
koskaan mäen alle, olisi ollut pitkä
ja jyrkkä mäki tulla takaisin.

Itse koulutyö sujui samalla taval-
la kuin muissakin kouluissa. Elim-
me kuin rauhan aikaa, leikimme
kuitenkin olivat vähän sotaisempia.
Ennen Talvisotaa olivat suomalai-
set YH:n aikana rakentaneet Orjan-
saaren ojaan maantiesillan yläpuo-
lelle pari patoa ja kaivaneet juok-
suhautaa sekä tehneet pari koneki-
vääripesäkettä puron aseman puo-
leiselle rinteelle. Tänne muodostui
nyt kylän poikien iltainen koh-
tauspaikka.

Koulun viimeiset
todistuksen saaneet

Kun opettaja jakoi keväällä 1944
meille todistukset, emme vielä tien-
neet, että olisimme viimeiset oppi-
laat jotka saivat todistukset Orjan-
saaren koulusta. Minut ja muutamat
toiset siirrettiin yläkoulusta jatko-
kouluun, jota kävinkin sitten aika-
naan Pieksämäellä. Raudusta jou-
duimme lähtemään jo vajaan kah-
den viikon kuluttua todistusten saa-
misesta.

Keväällä 1944 olivat Orjansaaren
koulussa ainakin seuraavat oppi-
laat. Orjansaaresta: Armi (Ami) ja
Pauli Huuhka, Liisa Huuhka,
Hellä-Hilma ja Rauha Huuhka,
Leo ja Valto Jantunen, Elvi Kar-
hunen, Salli Kerminen, Eino ja
Toivo Kiuru, Heino ja Pirkko
Komi, Raimo Orava, Teuvo Ora-
va, Mirjami Partanen, Ahti ja
Anneli Puranen sekä mahdollises-
ti Anja ja Marja Pekkanen. Pek-
ka Partanen oli Orjansaaresta
mutta asui Potkelassa ja kävi Keri-
padan koulua.

Mäkrältä: Alvar Ihalainen, Ten-
ho ja Viljo Damski, Mirjami ja
Robert Ihalainen, Jouko, Pauli ja
Terttu Ihalainen, Pertti ja Sirk-
ka Ihalainen, Voitto ja Vuokko
Ihalainen, Reijo Nuora, Pentti
Paukku, Elli Puranen ja Sisko
Tonteri.

Pyydän anteeksi niiltä joiden ni-
met mahdollisesti puuttuvat edellä
olevasta luettelosta, mutta muisti on
lyhyt ja on kuitenkin kulunut jo 55
vuotta siitä kun me viimeiset kou-
lulaiset läksimme Orjansaaren kou-
lusta.

Tässä yhteydessä haluan lausua
lämpimät kiitokseni äidilleni Aino
Jantuselle, jolta sain korvaamaton-
ta tietoa sota-ajan Orjansaaren
asukkaista sekä Voitto Ihalaiselle
hänen lähinnä mäkräläisiä koske-
vista muisteluistaan ja tiedoistaan.

Kirjoja ja kasetti
perinnehuoneeseen

Aatami Kermisen vaimo lah-
joitti pitäjäseuran perinnehuo-
netta varten Siirtokarjalaisen tie
- kirjasarjan osat III ja IV sekä
hakemiston.

Pentti Junni Kanadasta lah-
joitti kasetin karjalaisia lauluja.
Kasetilla on useita Pentin sa-
noittamia ja säveltämiä lauluja.
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“Simo kyseli asioita, joita ei voi kertoa”
Tunnelmia, tapahtumia, ihmisiä Raudun loka-marraskuussa

1939. Kuusi vuosikymmentä sitten, jolloin Paavo Ismael Salo
oli Mustilanmäen pappilassa ja muu perhe Kangasalla ja Vii-
purissa siitäkin syystä, että kuopus teki tuloaan laskettuna ai-
kana talvisodan tammikuu, Nuutinpäivän tuntumassa.

Kirjeet ovat säilyvämpiä kuin puhelut. Rautuun lähetetyt jäi-
vät kuitenkin tuolta ajalta sinne, niin kuin melkein kaikki muu-
kin. Vähältä piti, etteivät kirkonkirjatkin, joita P.I. Salo oli ry-
minän alkaessa lähtenyt noutamaan salaisesta säilytyspaikas-
ta, lääninhallituksen lupakirja sudenkarvaturkkinsa taskussa,
ilmojen alkaessa jo pakastaa.

Rautu, 8.10.1939.

R  akkaani! Tervehdys, sy-
dämellinen, täältä kotoa.

On sunnuntaiaamu klo 6.20. Yö on
ollut hyvin rauhallinen. Nukuin
aika hyvin ja herätessä pää oli hir-
veän kipeä, nähtävästi valvomises-
ta edellisinä öinä. Otin kuumepul-
veria ja se helpotti. Unen sain sillä
hinnalla, että lupasin jättää iltauu-
tiset kuuntelematta. Asetuin sän-
kyyn levolle ja nukuin jo klo 21.
Mutta heräsin täsmälleen klo 21.45.
Kuuntelin uutiset ja nukuin uudel-
leen.

Illalla rouva Uramo soitti ja sa-
noi tänä aamuna Eskon ja Anjan
kanssa lähtevänsä länteenpäin.
Kannaksen auto hurisikin täsmäl-
leen säännöllisenä aikanaan, nou-
sin katsomaan ja ajattelin Uramoi-
ta, osatovereitamme.

Tänä aamuna olisikin niin kuin
sunnuntaiaamut yleensä, jollei
muuta ajattelisi kuin tätä hetkeä.
Autojen hyrinää ei kuulu juuri en-
sinkään. Mutta kun tietää, mitä on
tekeillä, tuntee kaikkea muuta kuin
pyhärauhaa.

Jäikö se rahtikirja siitä suuresta
tavarakollista Sinulle? Minusta tun-
tuu kuin se olisi jäänyt minulle,
mutta minä en sitä mistään löydä.
Jos se hävisi, olisi varmasti paljon
hankaluutta asian selvittämisessä.

Jumala Teitä kaikkia, Sinua, poi-
kia ja sukulaisia siellä varjelkoon.

Armahtakoon hän Suomea.
Teidän kanssanne sydämessäni

ollen Paavo

Rautu, 9.10.1939 kello 10.11.

R akkaani! Lähetän tässä
  Simon koulutodistuksen. Simo
voisi aikansa kuluksi käydä koulua
siellä, missä on.

Olen pakkaillut vähän tavaraa,
mutta kun hevoset ovat evakuoin-
tiajossa en saa niitä asemalle. Hy-
vin voimme. Mikko, Simo, Kalevi,
tytöt ja minä y.m. Syleile poikia
puolestani. Isä.

Rautu, pappila 9.10.1939.

R akkaani! On maanantai
  aamu kello 3.45. Eilinen päivä oli
aamulla rauhallinen, mutta päivem-
mällä suurta liikettä. Evakuointi on
käynnissä. On hyvä, ettet ole tääl-
lä. Nousin aikaisen kaiken varalta.
Eilen illalla tuli käsky kahdessa tun-
nissa pakata arkisto. Tiedät sen, että
siinä ei luetteloinnista tullut kysy-
mystäkään.

Odotan mitä tänään on tehtävä.
Olkaa rauhalliset. Ei ole osanne
niin vaikea kuin monien, jotka suur-
ten perheidensä kanssa joutuvat
lähtemään. Jumala tietää tulevai-
suuden. Olen ihmeen rauhallinen
tällä kertaa, kun ei ainakaan vielä
ole alkanut se, mikä pelottaa.

Ei tässä voi omaa osuuttaan ru-
veta pelastamaan ennen kuin käs-
ketään, jos käsketään. Voikaa hy-
vin! Jumala kanssanne! Muistan
Sinua, Simoa ja Hannua, samoin
Eevaa. Terveiset kaikille sukulaisil-
le, joita tapaat. Kunnioittaen Paa-
vo

Sinä voit jo kokeneena rajan
asukkaana suhtautua levollisesti
tähän. Älä juttele siitä turhan takia
muille.

Raudussa kotona 10.10.1939.

R akkaimpani! Olen tämän
     päivän tehnyt yhtä ja tois-

ta puuhaa. Yksi sika myytiin val-
tiolle. Eivät ottaneet niitä muista,
kun olivat laihoja. Hevosten ja leh-
mäin kaulaan pantiin minun nimi-
lappuni, jotta tunnistettaisiin, jos
piakkoin päästäisiin ennalleen aset-
tamaan, mitä nyt puretaan.

Kirkkoherra Rajamo pistäytyi
täällä ja keskusteltiin kenttäpapin
tehtävistä, joista hän on paremmin
selvillä kuin minä.

Eilen pakkasin toisen niistä suu-
rista puulaatikoista ja siihen meni
paljon, mutta nyt ei kuljeteta yksi-
tyisten tavaroita, vaan kaikki jää.
Jouduin siinä huomioimaan Sinun
monet ihanat käsityösi, pöytälii-
noja, tarjotinliinoja ym.ym.ym.

Huomenna saavat ne, jotka sivii-
lihenkilöinä ovat vapaat ja halua-
vat lähteä pois Kannakselta sen teh-
dä, jopa vapaalipulla. Kuinka pit-
källe, en tiedä. Rouva Kielo tulisi
kyllä mielellään meidän kanssam-
me. Kun en vielä tähän mennessä
ole saanut Sinulta mitään kirjettä,
en tiedä olemisestasi mitään. Kun
tämänpäiväinen posti kuuluu tule-
van vasta illalla myöhään, saanen
siinä Sinun kirjeesi. Jos siitä huo-
maan, ettei Sinulla ole apuihmistä,
lupaan hänen tulla sinne.

Päivät ovat näin epävarman odo-
tuksen ja aavistuksen vallassa pit-
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kiä, hyvin pitkiä. Parempi näinkin
kunhan ei pahempaa tulisi.

Eeva ei ollutkaan enempää kuin
maaherralaisetkaan Vampulassa
vielä, vaan Viipurissa, joten kirje
oli kutsuttava takaisin. Se selvisi
vasta eilen illalla. Eivät Vampulaan
me-nekään, vaan kenties Rantasal-
melle, tai muualle Savoon, kun mil-
loin lähtevät.

Poikien kaikki tarpeelliset kapi-
neetkin, kelkat, sukset ym.t jäävät
tänne. Katselin niitä kuten muuta-
kin sanomaton rakkaus ja kaiho sy-
dämessäni.

En voi täältä lähteä, kun ei ole vi-
ransijaista. Tulisin mielelläni, mut-
ta virka ei salli livistää. Vielä vä-
hemmän pääsen, jos asiat pitem-
mälle kehittyvät. Silloinhan astun
kenttäpapin virkaan ja olen sotilas-
komennon alaisena. Mutta Jumala,
jota hengessä rukoilen, voi vielä-
kin, jos tahtoo, pysähdyttää alas-
päin lähteneen kehityksen pyörän.

Maailman hyvyys on katoavaa.
Sitä saarnaa kaikki tämä. Paista-
koon Jumalan päivä surunpilvien-
kin uhalla sydämiimme. Koetetaan
välttää yksinäisyyttä ja sisäänpäin
tuijotusta. Puuha ja seura, jos on
hyvä ihminen seurana, jolla itsel-
lään on sisällistä vapautta, on erin-
omaista lääkettä. Vielä parempi, jos
on useita sellaisia ihmisiä.

Vointisi tahtoisin joka tunti saa-
da nähdä. Jumala kanssanne. Sinun
Paavosi ja poikain isä.

Kotona (Rautu) 12.10.1939 klo 6.55.

R akkaimpani! Taas yksi
      yö, aivan rauhallinen, on

nukuttu sänkykamarissamme. Pas-
tori Niininen nukkui salissa. Mat-
kustajia on kovasti. Muuta ei mai-
nittavaa.

Olen jonkin verran ollut miesten
seurassa, joita kirkolla on, ja saa-
nut hyvän käsityksen Suomen ar-
meijan hengestä.

Kun tapaukset voivat kulkea no-
peastikin, kun rupeavat, kirjoitan jo
näin aikaisin mielipiteestäni, että
jos joskus täytyisi lähteä sieltäkin

eteenpäin, missä olet, niin aja suo-
raa päätä Tornioon. Suunnittele
kaikki sen mukaan. Amalia Pietiäi-
nen meni sinne Veera Könnin ko-
tiin. Aini Kärkelä aikoo myös men-
nä sinne, jahka Raudusta selviää.
Nyt ei kyllä vielä ole tiedossa, mi-
hin menisit siellä asumaan, mutta
uskon, että kun jokukin tuttu on,
niin saa jalansijaa ja sitte asettuu
olemaan. Toivottavasti saamme
vielä monta kirjettä vaihtaa nykyi-
sen olinpaikkasi ja minun olinpaik-
kani välillä. Älä kumminkaan jut-
tele turhan takia ehdotuksestani.
Pidä se omana tietonasi toistaisek-
si. Jääkää taas Jumalan huomaan!
Paavosi. Terveiset pojille isältä.
Terveiset talon väelle.

Kotona (Rautu) 15.10.1939 klo 8.15.

Ä idille. Rakkaimpani!
Lähetin Sinulle posti-

säästöpankkikirjani. Postisäästö-
pankki on paras kaikista, sillä sen
vastakirja on yhtä varma kuin Suo-
men valtion seteli. Niitä rahoja ei
siis ole syytä ottaa aiheetta ulos. En
jouda enempää kirjoittamaan kun
on valmistettava saarnaa, jota en
vielä ole valmistanut. Jumala kans-
sanne!  Paavo.

Säilyttäkää aina hilpeä mieli. Se
kohta kirjeessäsi oli mukava, mis-
sä sanoit Teidän olleen hilpeällä
mielellä. Mekin vaalimme hilpeä-
tä mielialaa. Paavo.

Kotona (Rautu) 17.10.1939 klo 9

R akkaimpani! Hyvin taas
       vietetty yö. Olemme kulkeneet
iltahartauksien pidossa. Tänäänkin
on aikomus käydä kolmessa paikas-
sa illalla. Yhdessä pidämme oikein
seurat yleisölle. Huomiseksi niin-
ikään on jo suunniteltu.

Hely poiki lehmävasikan, kauniin
ayrshirerotuisen. Olemme antaneet
sen vielä elää. Toisen lampaan teu-
rastimme ja syömme sen. Perunan-
kaivuuta ei ole jatkettu, kun ei ole
kaivajia.

Ilma on nyt kostea, utuinen.

Voimme kaikki hyvin. Olkaa kaik-
ki tervehdityt lämpimimmillä ter-
vehdyksilläni, Sinä, Simo, Hannu,
Mauno, Eevi, Seppo ym. sukulai-
set ja tuttavat.

Viipuriin päin en ole ollut kol-
meen päivään puhelinyhteydessä.
Siellä ovat voineet hyvin ja saaneet
lähettämäsi pankkikirjan. Jumala
kanssanne. Isä

Kotona (Rautu) 20.10.1939 klo 11

Ä idille. Kirjoitan taas,
vaikkei ole uusia ker-

rottavia. Elämä on samanlaista kuin
edellisinäkin päivinä. Väkeä täällä
on vain yhä vähemmän. Terveisiä
Rauha Lampulta. Hän on omalla
koulullaan ajanmukaisissa hom-
missa. Kävimme siellä iltahartau-
den pidossa.

Kaikkeen tottuu. Tähänkin. Oli
erinomainen asia, että sain virka-
veljen, josta aikaisemmin mainit-
sin, tänne asumaan. Hän on niin
mukava mies. Hän on aloitteiden
tekijä ja minä saan olla mukana ja
niin tulee toimituksi pappistehtävis-
sämme. Hän on poikamies, vaikka
jo neljännelläkymmenellä. Ei ole
siis omaa perhettä ikävöimässä.
Vanhemmat kyllä elävät, samoin on
veljiä ja sisaria, kaikki viroissa ole-
via.

Mikko meni myllyyn jauhatta-
maan 1 hl rukiita, kun jauhot lop-
puivat. Savotan mylly jauhaa edel-
leen. Tuli silloinkun epävarmuus oli
suurimmillaan, annetuksi pois veh-
näjauhoja Vanhasen Katille, Mikol-
le ym. ja nyt niitä on vähän.

Talousjauhoja on kyllä ja niitä
paakkuihin käyneitä jauhoja, joilla
ei tee mitään. Jauhatuksesta ei sii-
täkään tule mitään näissä oloissa.
Toistaiseksi kyllä päästään eteen-
päin. Pitemmästä ajastahan ei osaa
surrakaan.

Mainitsin kerran että Amalia Pie-
tiäinen on Torniossa. Jalmari P. ker-
toi niin. Nyt eilen kuulin, että hän
toistaiseksi on Muuruvedellä Lopo-
sen Ainun luona, missä Tuomas
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Loposen emäntäkin on, mutta että
jos tarpeelliseksi näkyy, siirtyy Tor-
nioon. Aini Kärkelä lähetti tavara-
pakettinsa (vaatteita) Tornioon ja
nyt olo täällä jatkuukin edelleen ja
paketti on Tornion tavaratoimistos-
sa.

Toisella kertaa lisää. Tervehdi
Maunoa, Eeviä ja lapsia puolesta-
ni. Jumala kanssanne. Paavo

Kotona (Rautu) 16.10.1939 klo 7.20

Ä idille. Rakkaimpani!
Yhä edelleen rauhaa.

Meitä oli nyt jo 5 miestä yötä meil-
lä.  Paitsi meitä kahta pappia oli 4
nuorta miestä, ylioppilaita siviili-
ammatiltaan, oikein miellyttäviä.
Sievi hoitaa talouttamme. Työvel-
vollisuuslain vuoksi, joka nyt on
säädetty, on näin.

Nukuin taas niin hyvin,etten
yleensä milloinkaan ole täällä sen
paremmin nukkunut.

Rajamokin oli eilen kanssamme
päivällisellä. Hänen perheensä
meni Savoon. Vastaisuudenkin va-
ralta ilmoitan, etten saa mainita ni-
miä, keitä täällä tapaan. Tapaan
tuon tuostakin tuttuja. Sijoituspai-
kat eivät saa tulla mitään tietä si-
vullisten tietoon.

Kun voin hyvin, ei muuta kerrot-
tavaa olekaan. Jumala kanssanne.
Rukoilkaa Jumalalta rauhaa! Paa-
vo. Odotetaan nyt vain,että jos rau-
ha saadaan pysymään.

Kotona (Rautu) 19.10.1939 klo 7

Ä    idille. Rakkaimpani!
Hyvin voin. Sain kir-jeesi

14.10. ja 15.10., siis kaksi yhdellä
kertaa. Kiitos niistä. Hitaasti kul-
kevat.

Jo aikaisemmin mainitsin, että
pankkikirja ja siis varmaan rahakin
tuli maaherrattarelle Vampulasta.
Sain ladatuksi akkumulaattorini
Valkjärvellä. Väliaikaisena sain
käyttää Jalmari Pietiäisen akkumu-
laattoria.

Eeva on maaherralaisten hoivas-
sa, Viipurissako vai muualla, en tie-
dä. Kysymys oleskelupaikan muu-
toksesta jääköön vielä toistaiseksi.

Lähetin Sinulle postisäästöpank-
kikirjani. En ole vielä saanut tietoa,
saitko sen. Ne rahat sain lokakuun
palkkanani ja myymällä siat. Muut
elukat ovat vielä tallella, paitsi yhtä
lammasta.

Ne ruokamiehet, joista aikaisem-
min mainitsin, ovat edelleen meil-
lä. Itselleni jätin jonkin verran ra-
haa. En sitä kovin paljon tarvitse
siinä tapauksessa, että väki joutuu
pois. Nyt on kaikki ennallaan. Sain
sattumalta lokakuun palkkani
osuuskassasta, joka vielä viime vii-
kolla osittain hoiteli asioitaan.

Käymme edelleen iltaisin iltahar-
tauksia pitämässä. Eilen illallakin
oltiin 2:ssa paikassa. Reippaita ol-
laan.

Ilma kylmeni taas, joten perunan-
nosto, jota eilen vähän tehtiin (n.
12 hl.) taas keskeytyy.

Niitä kuitteja ym. papereita, joista
mainitsit, koetan etsiä. En ole kiin-
nittänyt niihin mitään huomiota,
kun harrastukset ovat toisaalla.

Rouva Uramo on lapsineen Lam-
milla, siis Hämeessä myös. Rouva
Heikkosen näin eilen, kutsui kah-
ville, mutta ei ollut aikaa. Hän on
harvinaisen pirteä ja vähintäin yhtä
rauhallinen kuin muulloinkin. Ter-
vehdi poikia ym. Jumala kanssan-
ne! Paavo.

Kotona (Rautu) 20.10.1939 klo 12.

R akas poikani Hannu! Ter-
     veiset  Sinulle, Simolle ja

Sepolle, äidille, sedälle ja tädille
isältä, Sieviltä, Marilta, Mikolta ja
Simo Kalevilta.

Kiitos kirjeestäsi, jonka sain. Lue
aina illalla iltarukouksesi. Taivaan
Isä antakoon Teille kaikkea hyvää.
Isä.

Kotona (Rautu) 25.10.1939.

Ä    idille. Rakkaimpani!
Ole hyvä ja muista

Sinä Simoa puolestani hänen nimi-
päivänään jollakin pienellä. Ja teet
sen kyllä pyytämättäkin, sen tiedän.
Terveiseni. Jumala kanssanne! Paa-
vo

Kotona (Rautu) 26.10.1939
klo 15.38.

Ä    idille. Rakkaimpani!
        Kiitos kirjeistäsi, jois-

ta viimeisen (23.10.) sain tänään.
Samalla sain Simon kirjeen.

Kaikkien tekisi mieli ennustella,
mitä tulee. Minä en uskalla ennus-
taa, sillä tässä on vakavampi kysy-
mys kuin ilman ennustamisesta. Ja
olenhan tunnettu ainakin sillä alal-
la epävarmaksi. Vaikka poliitikko-
na pidän itseäni kyllä vähän päte-
vämpänä.

Huomaan, että Sinun on ikävä.
Sitä tunnetta minun täytyy pitää
kurissa. Sinun ja lasten vaatekap-
paleet, työkapineet, leikkikalut
yms. saavat minut salaa itkemään.
Silloin ei auta muu kuin karkottaa
mielestä se, mikä on mennyttä ja
tarttua kiinni nykyhetkeen ja muis-
taa, etten ole muita oikeutetumpi
rauhalliseen perhe-elämään.

Jumala yksin tietää, vieläkö ta-
paamme tässä kodissa ja vieläkö
lapsemme ja me saamme entiseen
tapaan iloita toisistamme. Kaikki
on vaakalaudalla yhdessä Suomen
vapauden kanssa: koti, virka, riit-
tävä leipä jne. Vapahtaja käski ru-
koilemaan: anna meille tänäpäivä-
nä jokapäiväinen leipämme. Mitä
jokapäiväinen leipä on? Sitä saam-
me anoa, mutta vain yhdessä nii-
den muiden rukousten kanssa, jois-
ta kolme on etusijassa.

Jahka tavataan, riittää kertomis-
ta. Terveisiä Sakkisilta. Kävin ei-
len siellä lääninrovastin kanssa.
Lääninrovasti kulki seurakunnissa
perehtymässä oloihin. Terveisiä hä-
neltäkin. Sakkiset ovat kotona.
Heillähän ei ole pienokaisia. Aili on
lottana. Laurista eivät tiedä, missä
on. Hän kirjoitti, mutta ei voinut
mainita paikkaa. Jumala kanssan-
ne. Paavosi
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Kotona (Rautu) 28.10.1939.

Ä   idille. Rakkaimpani!
En ole lähettänyt pankkikir-

jaa Helsinkiin. En ole sitä muista-
nut. Nyt katselin, mutta en löytä-
nyt. En löydä niitä sikarilaatikoita-
kaan missä piti olla Lastensuojelu-
liiton paperit. En minä ymmärrä,
missä ne on.

Onkos lasten pankkikirjat Sinul-
la? Minulla on vain omani ynnä tu-
berkuloosi- ja rukoushuonerahasto-
jen pankkikirjat. Olisinkohan pa-
kannut siihen laatikkoon, jonka
Mikon kanssa lähetin matkalle,
mutta joka nyt on Räisälän pappi-
lassa.

Mikko palasi silloin sieltä takai-
sin, kun jäätiin odottamaan asiain
kehitystä. En kylläkään luulisi nii-
tä siihen panneeni. Kanslian oveen
on kyllä saattanut joskus jäädä
avain, kun olen pistäytynyt kotoa
poissa.

En tuota Räisälästä pois tavaraa
ennen kuin vähän selkenee. Niin
meinattiin lääninrovastin kanssa.
Voimme hyvin. Ikävä vain on. Päi-
vä kerrallaan eletään. Kaikki enti-
set terveiset! Jumala kanssanne!
Paavo.

Rautu 30.10.1939.

R akkaimpani! Kiitos kir-
    jeestäsi 27.10.1939. Tämän mu-
kana lähetän papintodis-tuksen. Eh-
käpä tästä pian alkaa asiat selvitä,
että pääsee matkustamaan vapaam-
min, ennen kuin Sinun asiasi jou-
tuu. Silloin voin joko minä tulla sin-
ne tai vielä paremmin, Sinä tulla
tänne ja Viipuriin. Nyt en pääse mi-
hinkään.

Terveisiä Heikki R:lta. Kävin
häntä juuri tapaamassa eräässä dia-
konissan toimintaa koskevassa asi-
assa.

Eilen illalla oli meillä taas seurat
rippikoulusalissa, jossa kuusi muu-
ta virkaveljeä julisti sanaa. Täällä
saa siis paljon kokoon puhujia, mil-
loin tilaisuus myöten antaa. Sun-
nuntaisin on siis runsaasti kahvi- ja

päivällisvieraita.
Päivät kuluvat kovasti nyt kun on

alkanut tottua tähän tilanteeseen.
Jumala yksin tietää tulevat päivät.

Perunat tulivat päällisin puolin
nostetuiksi. Nyt kun Mikko kyntää
perunamaata, poimivat Monnon
Riitta ja Vanhasen Maikki perunoi-
ta ja niitä tulee vielä kymmeniä säk-
kejä. Niin huonoa oli se ensimmäi-
nen työ.

Aion teurastuttaa sen toisenkin
lampaan. Olisi kyllä hyvä, jos saa-
taisiin syödä se yhdessä, kaiken tä-
män ohi mentyä. Se ayrshire-vasik-
ka on vieläkin elossa. Kerkiää sen
joko teurastaa tai elättää, kun pääs-
tään vähän eteenpäin.

Suntio, joka emäntineen on Jäp-
pilässä, kirjoitti sieltä ja sanoi te-
kevän mieli päästä kotiin. Hänkin
meni pois täältä sairaan emäntänsä
takia.

Tirehtööri Kosonen on Käkisal-
men sairaalassa. Hänen umpisuo-
lensa puhkesi, ennenkuin ehdittiin
leikata. Nyt hänellä on keuhkokuu-
me ja lääkärit pelkäävät hänen kuo-
levan. Kanttorska on Rantasalmel-
la ja vain Liisa hoitaa kotia.  Ter-
veisemme taas Teille kaikille Juma-
la kanssanne! Paavo.

I  sän oma Hannu! Ter-
      veisiä Sinulle isältä. Isä

on täällä kotona. Saku ja Jaska ikä-
vissään juoksentelevat pihalla. Nii-
den on ikävä Hannua. Kyllä ne hy-
vin jaksavat. Mari antaa niille mai-
toa, ettei niiden tule nälkä. Tervei-
siä Hannulle Sieviltä ja Marilta.
Terveisiä myös Simolle ja Sepolle.
Isä.

Kotona (Rautu) 29.10.39 klo 9.15

R akkaat poikani Simo ja
    Hannu ynnä Äiti. Tervehdys tääl-
tä. Voimme hyvin. Olen lähdössä
hautausmaalle ja kirkkoon. Jumala
kanssanne! Isä.

Kotona (Rautu) 5.11.1939 klo 9

R akkaimpani. Kiitos kir-
      jeestäsi 2.11. Mitenkä-

hän Simon ja Hannun elämä järjes-
tyisi sinä aikana, kun Sinä olet Tam-
pereella. Täältä asti sitä on vaikea
järjestää. Hoitajan ottaminen edel-
lyttäisi tietysti eri asuntoa. Oletko
sitä harkinnut?

Minun on mahdoton ajatella tääl-
tä lähtöä toistaiseksi. Vaikka täällä
olisi miehiä toimittamaan tehtäviä-
ni muuten, ei ne kumminkaan ole
vapaita eivätkä tiedä luvata mitään
etukäteen edes seuraavasta päiväs-
tä.

Kaikki tapahtuu aikanaan. Radi-
ossahan luetellaan päivittäin kym-
meniä reserviläisiä, joille on syn-
tynyt poika tai tyttö tai kaksoset ja
ilmoitetaan heille siten
kotitapahtumat ja onnitellaan.

Lähetän tämän mukana Simon
lukujärjestyksen, jota hän on pyy-
tänyt.

Tänään on taas ohjelmaa runsaas-
ti: 2 jumalanpalvelusta, päiväjuhla
harjoitustalolla, jossa minullakin on
puhe, ja iltaseurat rippikoulusalis-
sa klo 19. Toisessa jumalanpalve-
luksessa (miehille) en minä saar-
naa.

Kanttori ei ole kuollut, vaan voi
toipua. Sairaalassa on vielä, tietys-
ti.

Mitään uutisia ei ole kerrottava-
na. Odotusta jatkuu. Voimme hy-
vin. Ensi keskiviikkona aion pistäy-
tyä Käkisalmessa rukoushuoneella
pidettävässä kontrahtikokouksessa,
jos on rauha. Sydämellinen terveh-
dykseni. Paavo.

Käkisalmi 8.11.39 klo 9.30.

R akkaimpani! Tulin eilen
    illalla tänne Oksasen Ha-

raldin kanssa tänään pidettävän
kontrahtikokoukseen. Kun junat
kulkevat rautulaisen kannalta aivan
sopimattomin vuoroin, täytyi tulla
jo eilenillalla ja kotiin päästään vas-
ta huomenna klo 13.30.

Asun Oksasella, josta perhe on
Iisvedellä. Lämmitmme illalla kyl-
mät huoneet ja keitimme kahvia.
Paavo.
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-Terveisemme Teille kaikille. En
ennättänyt eilen saada postia ennen
kotoa lähtöä, joten huomenna saan
ehkä pari kirjettänne yhtaikaa.
Sama.

Kotona (Rautu) 10.11.1939.

Ä  idille. Rakkaimpani!
Eilen ei tullutkaan kir-

joitetuksi, kun olin Käkisalmessa
aamupäivän. Kotiin tultuani sain
Sinun ja Simon ja Hannun kirjeet.
Kiitos niistä.

Yhä samaa odotusta ja epävar-
muutta, mutta myös samaa valmis-
tautumista pahimman varalle.

Simo kyseli asioita, joita ei voi
kertoa. Sanon kuitenkin, että meil-
lä pappilassa on noin 70 asukasta.

Terveisiä rouva Kulolta, joka tuli
Turusta tänne. Kulo asuu meillä.
Hän on hommissa. He saavat asua
sänkykamarissa ja minä virkavel-
jien kanssa salissa. Muut huoneet
ovat muilla. Täällä ei omalla väel-
lä olisi oikein ottavaa.

En ole vielä saanut tämän kuun
palkkaani, mutta Pulakka antoi toi-

voa, että ehkä osan saan osuuskas-
san kautta. Säästöpankki ei ole toi-
minut 4 viikkoon. Ei minulla vielä
rahapulaa ole. Mutta kun väen palk-
ka on maksettava, niin siihen me-
nee rahat. Olen saanut vähin erin
rahaa myös maan tuotteista, joita
miehistölle ostetaan.

Lähden kirkolle. Voikaa hyvin!
Jumala kanssanne! Isä

Kotona (Rautu) 18.11.1939
 klo 11 a.

R akkaimpani! Olen terve in-
    fluenssastani. Huomenna

minä saarnaan sotilasjumalanpalve-
luksessa ja nämä veljet vuorostaan
(ensi kerran) siviilijumalanpalve-
luksessa.

Sain toissapäivänä piispalta kir-
jeen, jossa hän kehottaa käymään
rautulaisten pakolaisten pääkesti-
tyspaikassa Pieksämäellä heitä kat-
somassa. Sitä on täällä ennenkin jo
ajateltu, mutta kun on kansliatöitä
ollut paljo (reserviläisperheiden
avustusanomuksia varten papinto-
distuksia) ja minä itse ole kirkon-

kirjana, joten muut eivät voi niitä
tehdä, en ole joutanut. Pitää kai ensi
viikolla järjestää matka sinne. Sa-
malla aion koettaa saada kirkonkir-
jat kotiin. Tiedän niiden säilytyspai-
kan.  Se on osaksi samalla matkal-
la (salainen). Niin mukava kuin oli-
si pistäytyä Hämeessäkin, käy se
mahdottomaksi ajan lyhyyden
vuoksi.

Rautulaisia on monessa paikassa.
En saa kauan olla poissa, kun ku-
kaan muu ei voi hoitaa kansliaa
kuin minä.

Sain eilen uuden viran, Vapaan
huollon keskuksen puheenjohtajan
viran. Se voi tulla hyvin vaativak-
si. Kun en ole reserviläinen ja olen
siis siinä suhteessa vapaa, jouduin
siihen.

Lastensuojeluliitto on saanut pal-
jo kirjeitä. Toiminta on levännyt.
Terveyssisar on sairaahoitajattaren
ominaisuudessaan muissa hommis-
sa ja muualla. -Kirjoitan pian jat-
koa erääseen keskenjääneeseen kir-
jeeseeni. -Terveiseni pojille ym. Ju-
mala kanssanne! Paavo

Jatkuu seuraavassa numerossa

Kierros Laatokan ympäri
Neljän päivän kierros Kannak-

sella, Laatokan Karjalassa ja Au-
nuksessa on antoisa. Monellakin
tavalla. Se paljastaa paljon ja an-
taa syvyyttä elämään. Ja varmaa
on se, että kun erilaiset elämän-
olosuhteet ja kulttuurit lähenty-
vä kun ihmiset kohtaavat toisen-
sa oikein “nokakkain”.

On heinäkuun 14. päivän aikai-
nen aamu ja vuosi 1999. Radiohe-
rätys, kello on 05.05. Tänään on se
päivä kun lähdemme pienellä jou-
kolla kohti itää ja Karjalaa. Sää
näyttää suosivan, aurinko nousee
taas puiden latvojan takaa kuten
joka aamu ja taivaalla on vain ni-
meksi yläpilveä ja alkavia poutapil-

viä. Vaikka onkin tulossa kuuma
päivä, on se kuitenkin mukavampi
jos solkenaan sataisi; auton ikku-
noistakaan ei näkisi kunnolla ja jos
astuisi ulos, kohta olisivat kengät
märkänä.

Matkaan lähtijöitä on vain kuu-
si: Hämäläisen Liisa ja Lassi, hei-
dän tyttärensä Riitta ystävänsä
Olli-Pe-kan kanssa, Määttäsen
Sami ja allekirjoittanut, Antero
Määttänen. Tarkoituksemme on
ajaa omilla autoilla Lappeenrantaan
Laitisen Toivon asuinsijoille, pa-
kata siinä kamppeet Toivon autoon
ja lähteä noin kahdeksan maissa
ajamaan Vii-puria kohti.

Olemme kaikki Raudusta kotoi-
sin paitsi Liisan Lassi ja Riitan Olli-

Pekka. Olemme käyneet siellä use-
amman kerran, ja nyt aiommekin
suunnata matkamme vähän laajem-
malle. Kiertää suuri Karjalan meri,
Laatokka, jonka ympärillä niin pal-
jon on tapahtunut vuosisatojen ai-
kana ja jonka ympärillä karjalan
heimoja on elämäänsä elellyt ja vie-
läkin rippeitä siellä asuskelee.

M ukaan on varustettu pal-
  jon tarvikkeita, melkein

kuin naparetkelle. Reissu kestää
neljä päivää, hotellihuoneet on va-
rattu ja siihen kuuluvat sapuskat ja
aamiainen. Vettä on omasta takaa
20 litraa ja muuta evästä, kuivaa lei-
pää suolamakkaraa, lihapullia, he-
delmiä, korppuja, keksiä ja tietysti
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kahvia, pannu ja kaasukeitin, hou-
suja, paitoja, sukkia ja...

Keitän kunnon kaurapuuron ja
kahvit ja  sitten vaan tavarat autoon
ja tien päälle.

Ajan Samin pihaan vähän ennen
kuutta, ja siinä lastataan hänen
“reppunsa” kyytiin. Kun ajamme
sovitulle kohtauspaikalle, Saarsil-
lan tienhaaraan ja käännän linja-au-
topysäkille, tulevat matkakumppa-
nimme siihen juuri samaan aikaan.
Siinä sitten lyhyet moikkaamiset ja
ajoneuvot kohti Lappeenrantaa. Sii-
nä kun reilu puolitoista tuntia kat-
sellaan kesäisen aamun maisemia
auton ikkunoista, ollaankin jo Toi-
von pihassa jäseniä oikomassa.

Siitä sitten varsinaisesti alkoikin
meidän neljän päivän kierroksem-
me Kannaksella, Laatokankarjalas-
sa, ja Aunuksessa. Kun saimme ta-
varat pakattua autoon läksimme
tien päälle. Hyvin varusteet mah-
tuivatkin au-toon, meitä oli vain
kuusi henkeä kuljettajan lisäksi,
kaksi paikkaa oli tyhjänä.

Sitten olivat nämä molemmin-
puoliset tullimuodollisuudet, enem-
män tai vähemmän tärkeät ja jän-
nittävät tarkastukset, niin lähestyt-
tiin vierasta valtiota. Viipurissa kä-
vimme vain rahaa vaihtamassa ja
siitä Kannakselle ja Itään päin.

Kumma se vain on, että joka ker-
ta näillä teillä liikuttaessa tulee mie-
leen ajatuksia, että millaista täällä
oli silloin, ratkaisun päivinä, mitä
tapahtui tuossa lahden pohjassa,
mitä tuolla mäen rinteessä tai joen
uomassa. Kuinka moneen ihmisen
elämään täällä tapahtuneet asiat
ovat vaikuttaneet silloin ja sitten
myöhemmin. Täältä tuntuu aina
löytyvän jotakin tuttua ja koettua.

Yht’äkkiä pensaikon keskellä on
vaatimaton viitta vasemmalle “Ka-
fe”, urainen, kuoppainen tie vie sata
metriä metsikköön, ja sieltä paljas-
tuu rauhallinen pihapiiri, vanha talo
aittoineen ja ulkorakennuksineen.
Laatoitettu käytävä johtaa kivina-
vetasta tehtyyn kahvilaan. Käytä-
vällä tulee vastaan paikan iloinen

ja ystävällinen emäntä toivotuksi-
neen.

Kahvilan pihalle, luultavasti en-
tisen pajan viereen ja sisälle on
koottu pieni museo. Siinä on kai-
kenlaisia työkaluja mutta erikoises-
ti  läheiseltä taistelupaikalta löyty-
neitä esineitä, ruostuneita kypäriä,
patruunoita aseiden osia, mm. ruos-
tunut Suomi-konepistoolin rumpu-
lipas ja paljon muuta. Katselemme
näitä menneiden aikojen muisto-
merkkejä ja yhä taaskin ajatukset
siirtyvät vuosikymmenien taa.

Seuraamme kahvilaan ja yllätym-
me kuinka viileä se on sisältä, vaik-
ka ulkona on lähes kolmekymmen-
tä astetta lämmintä. Paikan omis-
taja on syntynyt vuonna 1946 tääl-
lä Kannaksella, hänen vanhempan-
sa ovat tulleet tähän paikalle sodan
jälkeen Valko-Venäjältä. Tämä
paikka on heidän kotinsa siitä läh-
tien ja nyt rouva pitää pientä kah-
vilaa matkailijoiden  virkistyksek-
si.

Joku suomalainen on aikoinaan
asunut näillä tanhuvilla, ajanut leh-
miään tähän navettaan, katsellut
kasteista pihanurmikkoa ja valjas-
tanut hevostaan karhin eteen. Aikaa
on mennyt ja täällä on toiset halti-
jat.

Juomme kahvit, teetä, saamme
hampurilaiset ja pientä suuhunpan-
tavaa ja lähdemme virkeinä eteen-
päin emännän toivotuksien saatta-
mina. Kuulemme vielä että jos ta-
kaisin tullessamme poikkeamme,
saisimme käydä saunassakin ennen
kotimaahan menoa. Katsotaan sit-
ten, spassibo!

K un tulemme viileästä kah-
 vilasta ulos aurinkoon ja

helteeseen, tuntuu ihan kuin olisi
jossain etelän mailla, tuuli leyhyää
ja metsä tuoksuu. Matka jatkuu.

Välillä leveää valtatietä, välillä
ajetaan kapeaa  metsätietä männik-
köharjanteilla. Helle tunkee auto-
onkin vaikka ikkunat ovat varovasti
auki. Siemaus silloin tällöin vesi-
pullosta pitää kuitenkin pään koh-

talaisen kylmänä.
Vuoksi alkaa näkyä ja matkaa Ki-

viniemeen ei ole enää pitkälti. Pian
tulemmekin Pietari-Käkisalmi -
tienhaaraan ja käännymme, ajam-
me sillan yli ja olemme Kivinie-
messä. Au-tosta tulee mieluusti
ulos. Menemme sillalle missä rai-
kas tuuli ja kosken kuohujen kat-
selu saavat olon tuntumaan taas
mukavalta. Kuohut, jotka tuossa
allamme menevät kohisten kohti
Laatokkaa, tulevat koti-Suomesta,
Saimaalta, ja ovat eräänlainen yh-
distävä linkki tänne entiselle koti-
seudulle.

Tämänkin virran rannat ovat näh-
neet monien sukupolvien vaihtuvan
ja tallaavan rantojaan, milloin rau-
han, milloin sodan töissä. Nyt sii-
nä laskevat koskea venäläiset ka-
noottiurheilijat. Vuosisatoja sitten
täällä liikkuivat hämäläiset ja savo-
laiset verotusrekillään ja taas tämän
seudun miehet kulkivat emä-Suo-
meen pitkin vesistöjä ja Salpausse-
länteiden harjuja seuraten ottamaan
vuorostaan omansa pois. Idän ja
lännen kohtauspaikkahan Kannas
on aina ollut.

Virta on kuitenkin pysynyt vuo-
sisatoja “... kuitenkin vesi on kuis-
kinut aina, tuuli sukinut ruohoa,
puro hionut kiviään.” (Manner). Ki-
viniemessäkin jää virta hiomaan ki-
viään, jatkamaan matkaansa kohti
suurta vettä, Laatokkaa, missä tuu-
li sukii rannan kaisloja ja katsoja
voi vielä kuulla kalastajaveneiden
lähdön aamu-usvaiselle järvelle,
nähdä piikkopaitaisen miehen aste-
levan ruispellolle ja kuulla Kone-
vitsan kirkonkellojen soiton kan-
tautuvan peninkulmien takaa veden
yli...

J atkamme matkaa kohti Käki-
 salmea ja Sortavalaa. Kurki-

joki, kirkon rauniot ja siinä muis-
tomerkki ja parvi kirkassilmäisiä
lapsia meitä odottamassa päivän-
kakkaroineen. Tuntui ihan muka-
valta kun he antoivat meille kukan
jokaiselle, vaikka heillä oli ajatuk-
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senaan tietysti, että saisivat markan
palkakseen. No, monet heistä sen
saivatkin.

Kun seison peruksen kulmakivel-
lä näen kapean kaistaleen Laatokan
lahtea, mikä ulottuu melkein kylään
saakka, joen, joka virtaa melkein
allani ja talot sen ympärillä ja tien
ja sillan mitä pitkin juuri tulimme.

Viimeiset muutama kymmenen
kilometriä on ollut tosi huonoa tie-
tä, kuoppaista, sitä niin sanottua
“vallesmannin” kiharaa. Oikein on
autoa sääliksi käynyt, niin kovasti
on tärissyt. Vauhtia ei ole voinut
pitää kuin noin 30 km/tunnissa.

Ohitimme myös Karjalan tasaval-
lan rajan. Rajalla oli pieni tarkas-
tusasema, kaksi sotilasta ja tulli-
mies, passintarkastus tehtiin kuten
muillakin rajoilla ja toivotettiin hy-
vää matkaa.

Nyt muodostuu todelliseksi pie-
neltä osin Käkisalmi, Hiitola ja
Kurkijoki. Kun Kurkijoen kumpui-
levaa maisemaa katselee, joen uo-
maa mikä halkoo kylää, Laatokan
lahtea mikä näkyy hyvin tähän kir-
konmäelle, tulee taas ajatus mie-
leen, mitähän jos tämä kaikki olisi
saanut olla ennallaan, tätä olisi saa-
nut rauhassa rakentaa ja kehittää
sekä taloutta että kulttuurielämää
täällä. Mutta nämä ovat vain niitä
ajatuksia, jotka aina vastustamatto-
masti mieleen pöllähtävät.

Kurkijoki jäi taakse. Pidimme
pienen tauon ja otettiin vähän eväs-
tä. Samalla saattoi pistäytyä myös
naapurin metsikössä  katsomassa
“tuleeko marjoja”.

Taas oli kirkon rauniot. Lahden-
pohjan kirkko oli palanut 1977. Sii-
hen oli mahtunut lähes 2000 sanan
kuulijaa. Vain tiiliseinät olivat pys-
tyssä korkealla mäellä. Kirkko toi
mieleeni jotenkin Rantasalmen kir-
kon, joka paloi muutama vuosi sit-
ten salaman sytyttämänä, ja joka on
nyt uudelleen rakennettu. Nämäkin
rauniot ovat hyväkuntoiset; jos olisi
mahdollisuuksia, tähän olisi hyvä
rakentaa kansalle kokoontumis-
paikka.

Nyt ollaan Sortavalassa, Hotel-

limme nimi on Laatokka ja huone-
emme on kolmannessa kerrokses-
sa. Ikkunasta näkyy puisto ja katu.
Paikka on siisti ja vuoteet mukavan
tuntuiset. Uskon ihan, että pitkän
ajopäivän jälkeen kyllä nukuttaa-
kin. Kohta lähdetään syömään vä-
hän muutakin kuin piirakkaa ja
meetwurstia. Sitten otetaan pienet
“neuvoa-antavat” tai “yömyssyt” ja
sitten pehkuihin ja odottamaan uut-
ta päivää ja ajomatkaa Aunukseen.

T oinen ajopäivä valkeni.
 Aamu näytti yhtä virkulta

kuin heräävät matkalaisetkin. Ka-
dulla ihmiset kiiruhtivat rauhalli-
sesti töihinsä, ulkoiluttivat koiriaan
tai olivat muuten vain liikkeellä.
Lehmukset kukkivat hotellimme
edessä ja Karjalan sillalle päin kat-
soessa näkyi vedestä nousevan ke-
vyttä aamu-usvaa. Taivaalla oli
poutapilviä ja päivästä näytti tule-
van yhtä kuuma kuin edellisestäkin.

Kun porukka oli täysilukuisesti
koolla, pantiin tavarat autoon ja
lähdettiin ravintolaan aamupalalle.
Kaurapuuroa, leipää, vihanneksia,
keitettyjä munia ja leikkelettä, tee-
tä ja pullaa. Kyllä niillä eväillä päi-
vän aloittaa. Kunnon kahvia jäi kai-
paamaan, mutta siihen puutteeseen
meillä oli salainen ase; kaasukeitin
ja kahvivehkeet.

Kurkijoen kylää.

Sitten tien päälle. Ajettiin yli sil-
lan ja kaupungin halki ja taas mi-
nulle jäi mielikuva valoisasta, siis-
tistä kaupungista - tänne voisi tulla
toistekin. Sortavalan laulujuhlat
olivat aikoinaan suuri valtakunnal-
linen tapahtuma, mutta se oli sil-
loin kauan sitten. Siinä sitten ajet-
tiin ja katseltiin maisemia kunnes
tultiin sillalle, minkä alla kohisi
vuolas koski, oltiin Läskelässä. Vie-
ressä oli kanava, mikä johti vedet
voimalaitokseen kosken alajuok-
sulla, mutta vettä riitti vielä kome-
asti kohisevaan koskeenkin kiviä
kuluttamaan.

J o ennen Hiitolaa alkoi il-
massa olla savua ja palaneen

maan hajua, jossain varmasti on
metsäpalo eikä aivan pienikään.
Täälläkin oli savua ilmassa, väliin
sakeampana väliin heikompana,
jossain paloi. Paloi kai silloinkin
kun Salmin ortodoksinen kirkko tu-
houtui sodassa. Kirkko oli korke-
alla mäellä Tulemajoen rannan lä-
hellä ja siitä on nyt vain tiiliseinät
pystyssä. Lähistöllä koivikossa, on
viime sodissa kaatuneille sankari-
vainajille yhteinen muistomerkki.

Laatokkaan laskee monia jokia,
kuten Salmin pitäjän kohdallakin ja
ne antavat erikoista ilmettä maise-
malle joka muutenkin on vaihtele-
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vaa, kumpuilevaa. Tällainen mai-
sema on rauhoittava ja jollain ta-
valla pysähdyttää kulkijan ajatuk-
siin ainakin ihmisen, joka ei koti-
seudullaan kohtaa jokimaisemaa.
Asutus taas on entisinä aikoina ihan
luonnollisesti syntynyt seuraamaan
jokia ja jokien suistoja; olihan joki
silloin erinomainen liikenneväylä.

Salmin jälkeen alkoi jo kahvi-
hammasta pakottaa, ja kun ilmes-
tyi sopiva kaistale Laatokan kaunis-
ta hiekkarantaa, käänsi kuskimme
auton sinne ja niin perustimme lei-
rin hetkeksi siihen paikkaan. Liisa
ja Riitta laittoivat eväät rannalle,
kahvit keitettiin ja juotiin puiden
varjossa ja vilpoisen tuulen puhal-
taessa laajalta selältä. Kävimme
vielä uimassa, ranta oli kovin pit-
kälti matalaa mutta vesi lämmintä
ja virkistävää. Sitten olikin jo koh-
teena Aunuksen kaupunki mutta
sitä ennen tuli vielä monenlaisia
maisemia.

En ollut missään nähnyt niin suu-
ria peltoaukeita kuin juuri lähesty-
essämme Aunusta. Maasto oli ta-
saista lähes silmänkantamattomiin.
Sitä oli osittain viljelty, osittain se
oli joutomaana, jossain oli tehty
heinät paaleille, jossain oli kym-
menpäinen karja laitumella kolhoo-

sirakennusten läheisyydessä. Maa
oli hyvin vanhaa merenpohjaa ja
varmaankin hyvin viljavaa. Lassin
kanssa suunniteltiin juuri että kyl-
lä olisi hyvä kyntää näitä peltoja,
olisi vaolla pituutta eikä olisi kivistä
haittaa. No, jos peltoaine on hyvää,
niin jotain sitten puuttuu.

Aunukselle, kuten monille
 Karjalan tasavallan kau-

pungeille antavat oman ilmeensä
rauhallisena virtaavat joet. Aunuk-
sen kaupunki on syntynyt kahden
joen yhtymäkohtaan johon oli 1600
-luvulla rakennettu suuri linnoitus
puolustuspaikaksi ruotsalaisia vas-
taan. Nyt linnoitusta ei enää ole, ai-
noastaan hotelli Aunuksen torni
muistuttaa matkaajaa linnoituksen
tornien muodosta.

Tämäkin kaupunki näytti ottavan
vieraansa vastaan siistin ja valoi-
san näköisenä. Hotelli oli varsin
edustavan näköinen ja oli sitä
myöskin sisältä. Huoneemme löy-
tyivät ihan itsestään ja pääsimme
taas pitkän ajon ja kuuman päivän
jälkeen suihkuun ja vähän huilaa-
maan.

Tälle illalle ei ollut erityistä oh-
jelmaa, joten päätin toteuttaa toi-
sen erityistehtäväni täällä; tyttärel-
läni Annilla oli ollut täällä kirjeen-
vaihtotoveri, Leena, aunuksenkar-
jalainen, nyt Petroskoin yliopistos-
sa opiskeleva tyttö, ja hän oli pyy-
tänyt meitä ottamaan yhteyttä.
Osoite oli tiedossa, ja niin läksin
matkaisäntämme Toivon kanssa et-
simään paikkaa.

Toivo tunsi kaupungin ennestään,
oli venäjäntaitoinen ja niin katu
löytyikin helposti, talo ei niinkään,
koska kumma kyllä niissä ei ollut
numeroita, kuten meillä. Kuitenkin
oikea porras löytyi kerrostalosta ja
kelloa soitettuamme ovi avautui ja
miellyttävä nuori nainen avasi meil-
le oven.

Hämmästys oli molemminpuoli-
nen kun avaaja totesi keitä olimme
ja me huomasimme, että  olimme
tavanneet juuri oikean henkilön.

Salmin kirkon raunioilla Liisa ja
Riitta Hämäläinen.

Leenan äiti oli myös kotona ja isä
tuli aivan pian töistä kotiin. Mei-
dät pyydettiin heti istumaan olo-
huoneeseen ja hetkessä oli teepöy-
tä katettu runsaan tarjoamisen kera.
Leena opiskelee kielinä suomea,
ruotsia ja englantia joten tulimme
kyllä toimeen vielä Toivon varmis-
taessa venäjän taidollaan.

Tämä perhe oli lämpimän ystä-
vällinen ja vieraanvarainen. Vaih-
doimme pieniä lahjoja, saimme
kutsun tulla käymään illalla per-
heen “datsalla” Aunus -joen suul-
la, ja koska meillä ei illalla ollut
ohjelmaa, otimme kutsun kiittäen
vastaan. Ilta oli mukava, ihmiset
ystävällisiä ja taas sain varmuuden
siitä että erilaiset elämänolosuhteet
ja kulttuurit voivat jollain tavalla
lähentyä toisiaan kun ihmiset koh-
taavat toisensa oikein “nokakkain”.
Ilta meni pitkälle, mutta oli antoi-
sa!

T oinen tehtävä, mikä minua
 tänne Aunukseen veti oli se,

että Isä-Antti oli täällä asemaso-
dan aikana ja hän oli ryhmänsä
kanssa rakentaneet hirsisaunan
Aunus-joenvarteen. Tässä porukas-
sa oli ollut mukana virolainen tai-
teilija, Kotzen (?) nimeltään ja hän
oli tehnyt saunarannasta akvarelli-
maalauksen. Maalaus on ollut ko-
tini seinällä, ja nyt minulla oli siitä
värikopio mukanani siinä toivossa,
että näkisin tämän rakennuksen.

Meillä oli ohjelmassa kaupunki-
kierros Aunuksen kaupungissa ja
meillä oli oppaana aunuksenkarja-
lainen, noin 60-vuotias mies. Tilai-
suuden tullen näytin hänelle kuvaa
saunarannasta: “Sanooko tämä
kuva sinulle mitään?” Hetkeäkään
epäröimättä hän sanoi: “Se on se
suomalaisten tekemä sauna joen
varressa. Sitä ei enää kyllä ole, se
purettiin joskus 50 -luvun lopussa.”
Ajamme vähän matkaa ja hän näyt-
tää paikan missä sauna oli ollut.
Kiitos! Taas yksi kierros jäljistäm-
me meni umpeen. Isä-Antti oli tääl-
lä.
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V ielä on Aunuksessa olosta
 kerrottava käynnistämme

Karjala-talossa. Se ei ollut mikään
näyttely, vaan asuttu ja eletty talo,
jota Mikko ja Anna, 80-vuotiaat
virkeät vanhukset pitivät yllä. Ny-
kyään puhutaan “uusavuttomuu-
desta”, Mikko ja Anna ovat juuri
sen ilmiön vastakohta: he tekevät
kaiken itse, vielä vanhanakin.

Talo oli joen varrella, pääty joel-
le päin, kuten siellä kylissä on ta-
pana. Talo on alkuperäinen Karja-
lainen talo, missä on toisessa pääs-
sä eläinten suojat toisessa ihmisten
ja välissä tuulieteinen, missä ilma
käy läpi talon.

Mikko on monitaitoinen mies.
Hän on ollut puuseppä, tehnyt itse
talon kalusteet, pöydät, kaapit, te-
kee vieläkin talon korjaustyöt, te-
kee tilauksesta haravia, viikatteen-
varsia. Hän hoitaa Annan kanssa
mehiläisiä ja tulivat juuri hunajaa
linkoamasta, heillä on hyvin hoidet-
tu kasvimaa.

Oli hellyttävä kohtaus kun Anna
istui ovensuussa Mikon mennessä
ohi. Anna näki Mikon paidanhiho-
jen repsottavan napit auki ja kop-
pasi Mikon kädet ja vikkelästi kää-
ri hihansuut siististi ylös: “Kyl sin-
nuukii sit pitäis ain varustoa.” Sil-
loin Mikko kaappasi kätensä Annan
hartioiden ympärille: “Teä se on
miun vanha palvelija, heä kyl pit-
teä mius huole.” Ihmisiä isolla kir-
jaimella.

Aunuksen Pyhän Ristin kirkko,
jonka muutamat suomalaiset seura-
kunnat ja Ev.lut. kansanlähetys ovat
rakentaneet viime vuosien aikana
on kaunis kirkko. On ollut työlästä
rakentaa se tänne rajan taa ja pää-
asiassa talkoovoimin ja avustusva-
roin.

Kirkko on vihitty käyttöön kesä-
kuussa tänä vuonna. Siellä on suo-
malainen eläkkeellä oleva pastori
toiminnassa mukana sekä karjalais-
ta henkilökuntaa. Kirkko on run-
saassa käytössä; pyhä- ja rippikou-
lut pidetään siellä, se toimii kerho-

paikkana, turvapaikkana ja siellä on
monenlaisia tiloja. Kirkko toimii
myös avustusten järjestäjänä au-
nuksenkarjalaan.

K olmas matkapäivä valkeni
 taas aurinkoisena. Aamiai-

nen hotellissa, tavarat autoon ja sit-
ten tielle kohti St.Petersburgia ja
länttä. Sinne jäi kahden joen kau-
punki.

Tälle päivälle meille tuli pitkä
ajomatka, Valkjärvellä oli vasta
seuraava majapaikka. Tie oli nyt
hyvää, mutta sangen yksitoikkois-
ta. Savua oli ilmassa edelleen, jos-
kus niin tiheänä että näkyvyyttä ei
ollut kilometriäkään.

Pietarin lähellä pidettiin kahvi-
tauko Nevan rantatöyräällä. Laivo-
ja joella. Pähkinälinna, missä aikoi-
naan jaettiin Karjalaa ruotsalaisten
ja venäläisten kesken. Sitten taas
tietä ja laajoja liittymiä kunnes ol-
laankin jo nokka kohti entistä koti-
seutua, Rautua.

Nikolai, hänen vaimonsa ja Pap-
pa kotona! Tervetuloa! Pöytä oli
koreana ja tunnelma kotoinen. Ni-
kolai on löytänyt Raudun kirkon
peruksen vieressä olevalta kaivu-
työmaalta hyvin vanhan näköisen
piilukirveen. Se tullaan toimitta-
maan Raudun perinnekokoelmaan,
Mikkeliin.

Teemme joukolla kierroksen ky-
lällä. Aurinko paistaa aukiolle. Ih-
misiä liikkuu iltapäivässä asioil-
laan, ostoksilla, elämä sykkii tääl-
lä niin kuin muuallakin. Tunnelma
on valoisa ja iloinen. Käymme pie-
nellä torilla kulttuuritalon vieressä
ostoksilla.

Ilta alkaa tulla. Ajetaan Valkjär-
velle missä meille on luvassa “pe-
tipaikat”. Kun tulemme hotelliin,
huomaamme, että täällä on muita-
kin meikäläisiä, Damskin Elin ja
hänen jälkikasvuaan oikein joukol-
la, sekä Laitisen Lilja.

Asetuttiin aloilleen. Ilta menikin
ja yökin, vaikka vähän valvottikin,
kun isäntämaan nuoria mustilla, pit-
killä autoillaan oli tullut samaan
paikkaan pitämään jonkinlaisia kar-
nevaaleja, tai synttäreitä..?

A amu Laatokan rannassa.
 Lämmintä ja sumupilvet

kulkevat matalalla. Aurinko on jos-
sain siellä takana ja odottaa vain
pilvien hälvenemistä: Laatokan
pintaa viistää sumuharso kuin na-
rulta karannut pyyhe, vettä hipoen,
ylöspäin pyrkien.

Olemme jo kaikki Konevitsan
luostariin lähtevän pienen mootto-
rilaivan kannella. Odotamme vain
sumun liikkeitä, lisääntyykö se vai
hälveneekö pois. Laivan henkilö-

Nikolain talo entisellä Määttäsen paikalla.
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kunta on järjestänyt teetarjoilun
alas hyttiin odotusajaksi. Kaksi ys-
tävällistä pariskuntaa omistaa lai-
van ja liikennöivät sillä ympäri
Laatokkaa tilausmatkoja, asema-
paikkanaan Käkisalmi. Laivan he
ovat itse kunnostaneet, se on oikein
viihtyisä ja hyväkuntoinen.

Sumu vähenee, lähdemme. Paik-
ka, josta lähdemme on entistä va-
ruskunta-aluetta, pitkin rantaa on
ruostuneita aluksia ja kaikenlaista
kalustoa, ei kovinkaan mukavaa
katsottavaa. Kuitenkin, pian olem-
me Laatokan laineilla. Ohuet sumu-
pilvet ovat matalalla ja aurinko heh-
kuu niiden takana. Rantaa ei näy,
ja jossain edessä taivas ja vesi yhty-
vät ja siellä jossain on Konevitsan
luostarisaari.

Kun niukka puoli tuntia on men-
nyt, niin luostarin kaksi tornia al-
kaa häämöttää usvan takaa. Olem-
me laiturissa. Köydet kiinni. As-
tumme pitkälle laiturille, ja käve-
lemme muiden mukana pitkin luos-
tarirakennuksille johtavaa tietä.
Tien varressa on viisi lehmää laitu-
mella ja pitkäpartainen vanhus nii-
tä paimenessa. Niityllä, tien lähel-
lä, naishenkilö kerää yrttejä hyvin
keskittyneenä ja tarkkaavaisena.

Aivan pian olemme ensimmäisen
tornin luona, se on varmaankin ol-
lut luostarin sisäänkäyntiportin tor-
ni. Se on pääväriltään sininen ja sen
huipussa on kullattu risti. Nyt tor-
nin ympärillä on tellinkirakennel-
mia; se on korjauksen alla, kuten
moni muukin paikka luostarissa.

Astumme sisään luostaripihalle.
Sen keskellä on Pääkirkko, joka ra-
pistuneesta maalipinnastaan huoli-
matta on kaunis rakennus. Siinä on
monenlaisia kulmia ja torneja ja
niissä koristeita.

Nousemme kirkon Yläsaliin, jon-
ka restaurointi on hyvin kesken-
eräistä, rakennustarvikkeita on käy-
tävillä mutta sali on kuitenkin siis-
ti ja hoidettu. Tavattoman kauniita
maalauksia on holvien katossa ja ne
ovatkin parhaiten säilyneet. Maa-
lauksia on myös seinissä ja kaari-

pylväissä, mutta ne ovatkin huo-
nommassa kunnossa. Toivottavas-
ti kaikki nämä voitaisiin joskus näh-
dä entisöitynä.

Menemme alas kivisiä, kulunei-
ta portaita, kuinka monen kilvoit-
telijan askeleet ovat näitä kulutta-
neet? Kuinka moni on etsinyt tääl-
tä rauhaa ja elämänsä sisältöä?

Alasali on melkein kunnossa
maalauksineen, ja ikoneineen. Täs-
sä salissa on parastaikaa korjaus-
työ menossa. Kyllä tämä ympäris-
tö herättää kulkijassa hartaan tun-
nelma. Ajatus pyrkii väkisin ylös-
päin, kohti noita korkeuksiin joh-
tavia holveja. Kiire unohtuu het-
keksi.

Kun tulemme ulos, nuori munk-
ki kaavussaan kitkee huolellisesti
rikkaruohoja kirkon seinän ja rap-

pusten viereltä. Työvälineenä hä-
nellä on vanha, kahvaton lapio. Se
on hänen kilvoitteluaan.

Myöhemmin kuulin jonkun totea-
van että ei täällä työtehosta ole pal-
jon tietoa. Ehkä sillä ei olekaan vä-
liä, täällä aika on toisenlainen kä-
site, ehkä työtä tehdään sellaisella
vauhdilla, että on aikaa ajatella, et-
siä, löytää.

Munkki jäi työhönsä muurin var-

joon, ehkä löytää “maan luonnossa
maailman luojan”. Me kuljemme
eteenpäin, liitymme ryhmään joka
on tullut juuri meitä ennen ja kuu-
lemme heidän oppaansa kertovan
luostarin historiaa. Opas on luos-
tarin munkki joka kertoo venäjäksi
ja se tulkataan suomeksi.

Kuljemme läpi kaarevan portin,
mikä johtaa ulos luostarin pihalta,
vastakkaiselta puolelta mistä tulim-
me sisään. Kävelemme eteenpäin,
männikkökankaalle ja siellä on
skiitta, rukoushuone. Skiitta on pys-
tytetty paikalle, missä tunnettu
luostarin vanhus tapasi pysähtyä le-
päämään matkallaan pyhälle vuo-
relle. Rakennus on kuin koru. Sen
torni kohoaa ylöspäin kuten vieres-
sä kasvavat männyt, ikkunat, vuo-
rilaudat, ovenpielet on koristeltu
leikkauksin ja kaikki on maalattu
asiaan kuuluvin värein, vallitseva-
na vaalea, ruskea, vihertävä ja si-
ninen. Nytkin huoneeseen voi py-
sähtyä hiljentymään. Rakennuksen
takana on luostarin merkkihenkilöi-
den viimeisiä leposijoja.

Kuljemme takaisin päin. Luosta-
rin hautausmaan porttia korjataan.
Työssä on lukuisia vapaaehtoisia,
jopa eri maista, jotka ovat tulleet
auttamaan suuressa työssä ja samal-
la saamaan itselleen sisältöä elä-
määnsä.

Istumme hetkeksi muurin suo-
jaan, puu varjostaa penkkiä sopi-
vasti ja lehmuksen lehdet havise-
vat päämme päällä. Luostarin lei-
pomon ovi on aivan lähellä ja siel-
tä tulee paistetun tuoksu. Tulotiem-
me varrella yrttejä kerännyt nainen
kulkee ohitsemme iloisen näköise-
nä - hän on juuri saanut tuoreen
vuokaleivän käteensä, ja kukaties
kiiruhtaa taas yrttiensä pariin. “Oli-
sipa aikaa joskus niin paljon, että
voisi viettää vaikka yhden kesän
täällä, kitkeä, mietiskellä ja auttaa
lähimmäisiä osaamisensa mukaan.”
joku meistä pukee ajatuksiamme
sanoiksi.

Lähellä on vieraita varten varus-
tettu pieni kahvila. Pistäydymme si-

Korumainen rakennus Konevit-
sassa ja opas munkki.
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sälle. Puuhakas emäntä touhuaa
ystävällisenä: “pasalusta, pasalus-
ta”, otamme kahvit, kuhavoileipää,
missä on päällä yrttejä ja kukkia.

Matkalla satamaan katsomme
vielä käytävän varrella suuria, ro-
soisia kiviä, vanhoja, tuulen tuiver-
tamia mäntyjä ja koko rakennuksia,
jotka ovat parhaan loistonsa näh-
neet kauan sitten. Kyllä on ollut
valtava työ rakentaa näin suuri yh-
dyskunta tänne saarelle, kauas asu-
tuksesta, kuljettaa rakennustarvik-
keet, elämisentarpeet tänne ja on
pitänyt olla vahva usko asiaan min-
kä tähden kaikki on tehty ja pon-
nisteltu.

Aurinko on tullut esiin vierai-
lumme aikana. Laiva odot-

taa, tuuli on virinnyt ja pian olem-
me kimaltavilla, pärskivillä laineil-
la. Satama ilmestyy pian ja kohta
istumme taas autossa.

Nyt matkamme alkaa lähestyä
sitä pistettä, että nokka on käännet-
tävä koti-Suomeen päin. Pyhäjär-
vellä on sopiva ruokapaikka ja siel-
lä saammekin tukevan aterian ko-
timatkaa varten. Sitten mennään ja
vauhdikkaasti jo tätä tutuksi tullut-
ta Kannaksen maisemaa.

Viipuri ilmestyy pian eteemme ja
Viipurin tori. Parkkipaikka löytyy
ja sovittuamme kohtaamisajan läh-
demme kukin tahollemme katsele-
maan mitä on kaupan. Ja sitähän on,
ei riitä että tavarat ovat pöydillä, ne
melkein tulevat syliin. On täysi työ

estellä innokkaimpia kauppiaita tar-
jouksiltaan. Käyttötavaraa kuiten-
kin löytyy, ja kohta näemme kun
Viipurin linna jää taaksemme ja
olemme taas niissä monissa passin-
tarkastuksissa joita rajan ylitykseen
liittyy. Venäjän tullissa meneekin
tällä kertaa kauan. Kestää melkein
kaksi tuntia ennen kuin päästään
jonossa meidän kohdallemme.

Kohta tie paranee, tulee tutun nä-
köiset pellot ja metsät ja järvien lah-

Vain Suomea voin rakastaa
Kuitenkii miust tuntuu jot Karjala pyssyy meil itse kullakii muistois

ja viel sellasen ko kukkii meist sen muistaa ja jos ei muista ni sellasen
ko itse on kuult vanhempii kertova. Miul ainakii Karjala on teäl itses-
säin nii tiukas et se ei sielt iha vähäl hävvii, jos mie en ossoa sitä nii
kovi paljo näytteäkeä, ni mie uon kyl hyvilleä siit jot mie uon jottai siit
elämäntavast perintöö soant. Se on kyll vuosii mittaa auttant monta ker-
toa soppeutummaa ja ymmärtämmeä lähimmäisii silviisii ett on olt hel-
polm tehä työteä ja sitä pientä elämätehtäveä mikä miu kohallei on kai-
ke jälkee sattunt.

Nyt mie sano voa kiitoksii näil ihmisil ketkä on miu kerallai kulkeniet
teän pitkä matkan ja teil lukijoil ko uotta jaksaniet mei kans kulkii neä
rivit.

Salmin pitäjässä syntynyt kirjailija Pentti Saarikoski kirjoitti jossain
teoksessaan nämä rivit jotka on jostain syystä jääneet mieleeni: “Koska
synnyin Laatokan rannalla vähän ennen sotia, aloitin matkustamisen jo
lapsena ja niin tunnen olevani kotona silloin kun olen matkoilla; autos-
sa, junassa, lentokoneessa, kadulla kävelemässä; olen nähnyt monia
maita ja olen nähnyt Suomen. Sen maisemat ovat vaihtelevia, idässä ei
ole samanlaista kuin lännessä, etelässä ei samanlaista kuin pohjoisessa;
vaikka tulenkin alakuloiseksi, rakastan näitä maisemia kun niissä kul-
jen, se on osa minua minkä ajoneuvon ja huoneen ikkunasta näen; me
olemme yhtä ainetta. Olen kasvanut kiinni Suomeen. Vain Suomea minä
voin rakastaa.”.

Antero  Määttänen

det. Matka on ollut tähänastisista
laajin Karjalanmatka, minkä olem-
me tehneet. Olemme tavanneet ih-
misiä toisesta elämänpiiristä, olem-
me voineet katsella vähän mennei-
syyteen mielikuvissamme. Karjala
nyt on toinen kuin silloin ennen,
eikä se ihan vähällä voi palata enti-
selleen, ehkä ei ollenkaan.

"Keltsuun" ehtii vielä
Rautulaisten omille “Keltaisille sivuille” mahtuu vielä. Ka-
talogi rautulaisyrittäjistä julkaistaan lehden välissä vuon-
na 2000 ja aineistoa kootaan tämän vuoden loppuun
saakka.
Ilmoituksesta aiheutuvat kulut eivät todellakaan tule päätä
huimaamaan, joten laittakaa ilmoitusaineisto osoitteella
Rautulaisten lehti, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli. Kuoreen
tai aineistoon huomautukseksi “Keltaiset sivut”.
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Rakennuspuut ovat odottamassa Raudussa
Lähdimme sukuni kanssa koti-

seudulle Rautuun 16. heinäkuuta.
Mi-nä, entisenä maan ja metsän
omistajana, kiinnitin huomioni
Karjalan komeisiin metsiin. Tuntui
kuin niistä silmäni eivät irti pääs-
seet lainkaan.

Entiset pitäjät vaihtuivat toinen
toisensa jälkeen, mutta aina metsät
olivat yhtä mahtavia. Tuli sellainen
tunne, että aika on siellä entisellä
kotiseudulta pysähtynyt, vain met-
sän puut ovat kasvaneet aina suu-
remmiksi ja suuremmiksi.

Nykyinen vuokramies ei ole ha-
kannut metsiä, ei ainakaan niiltä
alueilta, missä olemme käyneet. On
erittäin mieltä ylentävää, kun aina-
kin metsämme ovat hakkaamatta,
vaikkei sitten muuta olekaan. Kun
kerran pääsemme palamaan kotia
takaisin, niin on ainakin puita, jois-
ta pääsemme rakentamaan uuden
kodin.

Omalla alueellamme ei ole yh-
tään entistä rakennusta. On vain
kaksi kolhoosia, toinen Mäkrällä,
toinen Orjansaaressa. Mäkrän kol-
hoosissa on 2000 lehmää, kun taas
Orjansaaren kolhoosissa on lihakar-
jaa.

Meidän pihapiirissä oli neljäsataa
lypsävää, joita kaksi vanhempaa
papparaista paimensi. Kaverit oli-
vat hyvin auringon paahtamia. Pal-
kat olivat heilläkin kuulemma myö-
hässä. Annoin omasta pussistani
kummallekin viisikymmentä mark-
kaa, se vastaa kuukauden palkkaa.

Olin lapsena kuullut venäläisiä
ni-mikkeitä, joten pyysin paimenia
näyttämään nuoremmille, millaisen
äänen kajahka antaa, kun tottunut
paimen heilauttaa sitä ilmassa. Ka-
jahka on karjapiiska lehmien pai-
mentamista varten, niin lehmät ym-
märtävät mitä sen ääni tarkoittaa.
Kun paimen heilauttaa neljä-viisi
metristä kajahkaa, niin taivaalta
kuuluu kuin joku ampuisi aseella.

Kävelimme peltoja pitkin, vähän
laidasta laitaan. Olin ainoa joka

muisti kertoa, millä peltolohkolla
milloinkin olimme.

Olin varannut kaksi pulloa samp-
pakaljaa, jotka nautimme kotitan-
tereella. Osa sakista lähti lähem-
mäksi kirkonkylää, jossa on van-
hemman veljeni vaimon, Eelin koti.
Hänen mukanaan lähti naisväki, ja
mukana olleet vieraat.

Minun mukaani jäivät suvun mie-
het, joita kiinnosti kotimme metsät.
Olimme usein veljieni kanssa kes-
kustelleet, minkähänlaisiksi nuoret
männiköt ovat muodostuneet.  Ku-
kaan ei ollut kulkenut metsissäm-
me, kotoa lähtemisen jälkeen. An-
noin nuorille sukuni jäsenille suun-
nan, mihin aiomme mennä.

Maasto on jäänyt
paimenelle mieleen

Olin itse kolmentoista vanha, kun
lähdimme rakkaasta Raudusta.
Muistiani on varmaan pitänyt yllä
se, että jouduin paimentamaan leh-
miä monta vuotta. Jo metsän laidas-
sa kohtasi meitä mitä miellyttävin
näky. Ensimmäiset puut olivat kan-
nolta metriä paksuja. Sakeutta oli
niin paljon liikaa, että siellä on sa-
toja pystyyn kuivaneita tukkirunko-
ja. Totesimme että, olisipa oiva ti-
laisuus tehdä kelohirsimökkejä.
Hirsiä riittäisi useampaan mökkiin.

Kävelimme pitkiä matkoja.
Jokaisella aarilla oli aina vaan
komeam-paa puustoa. Siinä nousi
nuorille miehille entistä suurempi
halu, että kyllä Karjala on takaisin
saatava. Minullahan tämä tuntemus
on aina ollut. Kuinka tärkeää olisi
sen takaisin saaminen, kun minun
ikäiseni ovat vielä elossa.

Taivalsimme meiltä takaisin kohti
Orjansaarta, peltoja pitkin. Siinä
olivat monta Partasen paikkaa, sa-
moin kaksi Karhusten talon entisiä
paikkoja. Mieleeni on jäänyt Hypo-
teekin paikka, jonka pihassa kasvoi-
vat isot vaahterat, vai olivatko ne
lehmuksia. Ne näkyivät meille asti.

Suuntasimme niitä kohti. Olim-

me sopineet tapaavamme entisen
Kermisen Jussin tienhaarassa. Sii-
tä lähti meille tie, kun menimme
Orjansaaren kautta kotia Ryönöön.
Se oli entinen koulutiemme. Kaik-
ki entiset talot olivat poissa, mutta
paikat olivat kuitenkin säilyneet
elävästi muistoissa.

Pimeä bisnes
näyttää sujuvan

Yöpymisemme oli järjestetty
Valkjärvelle. Hotelli oli rakennet-
tu melkein korpeen, joten emme
nähneet millainen Valkjärvi ja sen
kir-konkylä on. Hotelli oli kaikkea
muuta, kuin mihin suomalainen on
tottunut. Iltayöllä hotelliin tuli noin
20 äänekästä vierasta Pietarista.

Kävimme seuraavana päivänä ui-
massa Laatokalla. Ajoimme sinne
Metsäpirtin kautta, sillä se on suo-
rin tie Laatokalle. Siellä minä poi-
kasena uin useasti. Vanhin siskoni
Helmi asui lähellä Laatokkaa.

Vietimme muutamia tunteja Rau-
dun kirkolla, ja teimme ostoksia.
Tavaraa oli kaikissa paikoissa sa-
moin kuin Viipurissa, jossa vii-
vyimme mennen tullen.

Tällä matkalla tulimme nä-
kemään minne avustusrahat mene-
vät, ainakin niin luulen.  Kun kai-
kessa muussa ja muualla näkee
köyhyyttä ja kurjuutta, niin toiset
ajavat miljoona-autoilla ja tekevät
bisnestä. Meitä kovasti epäilytti,
olikohan loistoautot hankittu rehel-
lisenä tavalla sillä kun kävin kah-
deksan vuotta aikaisemmin Rau-
dussa, niin yhtään samanlaista au-
toa en nähnyt.

Lopuksi muistakaa kaikki karja-
laiset, meidän on tehtävä jotain, että
asiamme edistyisi ja koittaisi se päi-
vä, jolloin pakkaamme tavaramme
ja pääsemme oikeaan kotiimme
Karjalaan.

Viljo Damski
(kirjoitus on julkaistu

Karjala-lehdessä 7.10.1999)
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Aseman seudun pienoismalli etenee
Aseman koulupiiri kokoontui lau-

antaina 11. syyskuuta Kangasalal-
la kauniin ja lämpimän kesäisen
sään vallitessa. Olimme saaneet
Kauko ja Kerttu Iloselta ystäväl-
lisen kutsun kokoontua jälleen heil-
le. Kutsua oli noudattanut parisen-
kymmentä aseman alueen entistä
asukasta.

Vanhin oli Veikko Kilpinen
edustaen sitä ikäpolvea, jolla on
muistissa itsenäisyytemme alku-
ajatkin. Toivomme, että voimme
pitää häntä mukana kokouksissa
vielä useita kertoja. Ilahduttavaa oli
nähdä myöskin nuoremman polven
edustajia. Toivottavaa olisi, että jat-
kossakin tapaisimme heitä, joiden
tulisi säilyttää perimätieto rautulai-
suudesta sukupolvesta sukupol-
veen, vaikkakin mummin ja vaarin
autonkuljettajina.

Kuulumisien vaihdon jälkeen
pohdimme Raudun asema-alueen
pienoismallin rakentamista. Piirus-
tukset ja kuvamateriaali sekä raken-
nusselostukset alkavat olla koossa.
Seuraavaksi voidaan harkita tieto-
konemallin tekemistä ja sen jälkeen
mahdollisesti pyytää tarjoukset pie-
noismallista. Näistä asioista tullaan
neuvottelemaan pitäjäseuran halli-
tuksen kanssa.

Pienoismallin keskeinen raken-
nus on tietysti massiivinen asema,
joka johti monenlaisiin ajatusten
vaihtoihin. Olavi Pyykkö toi ase-
man valokuvasuurennoksen sisarel-
leen Kertulle, joten jokaisella oli
nähtävissä tämä muistorikas raken-
nus.

Tämän kolmanneksi suurimman
aseman suunnittelijaksi ei oikein
tahdottu hyväksyä silloisen Rauta-
tiehallituksen yliarkkitehtia Jarl
Ungernia, vaan mielellään annet-
tiin tämä kunnia pitäjän kirkon ra-
kentajalle B. Mohelille. Jopa jot-
kut yhdistävät tekijäksi Helsingin
ja Viipurin aseman suunnittelijan
Eliel Saarisen. Kieltämättä Ungern

oli saanut vaikutteita näistä asema-
rakennuksista.

Kivennapalaisten
hankkeesta esimerkkiä

Isäntäpari vastasi kokouksen ai-
neellisesta annista. Salaatti-kala al-
kuruokien jälkeen meille tarjottiin
perinteellisiä karjalaisia laatikko-
ruokia ja kahdet kahvit.  Niin mau-
kasta kukkakaaligratiinia ei kyllä
meillä saatu Raudussa - muistaak-
seni! Vielä kerran kiitoksemme
erinomaisesta vieraanvaraisuudes-
ta.

Isäntämme Kauko, joka on kotoi-
sin Kivennavalta, esitteli meille
heidän pitäjäseuran Kirkonmäkeen
liittyvän projektin. Neuvostoliiton
virallisen käytännön mukaisesti
sielläkin oli hävitetty kaikki valloi-
tettuihin alueisiin liittyvät kansal-
liset muistot.

Erityisen vaarallisina pidettiin us-
kontoon ja kirkkoon liittyviä koh-
teita. Kirkot joko tuhottiin tai muu-
tettin muuhun sopivaan reaalisosi-
aaliseen käyttöön ja hautausmaat
hävitettiin. Ei paljon kunnioitettu
vainajia. Pelättiin, että joku neuvos-
tokansalainen mahdollisesti kysyy,
että missä ovat hautakivissä mainit-
tujen kuolleitten jälkeläiset?  “Ikä-
vä olis silloin vastata, että olemme

nyt Neuvostoliiton valloittamalla
alueella, josta entiset asukkaat siir-
tyivät sotaa ja miehittäjiä pakoon.”
He eivät ottaneet huomioon sitä, et-
tei muistoja voida ihmismielistä hä-
vittää.

Kaukon ajatuksena on, että nyt
olisi nämä suomalaiseen elämään
niin läheisesti liittyvät paikat saa-
tettava näkyviksi jälleen tuleville
sukupolville ja nykyisille asukkail-
le. Tässä on myöskin syytä muis-
taa, että siellä olevat asukkaat ei-
vät ole syyllisiä Karjalan kysymyk-
seen, vaan se on poliittisten päättä-
jien asia. Se ei saa vaikeuttaa kan-
salaisten väliseen kanssakäymiseen
yksilötasolla. Kaukon ja kivenna-
palaisten työ on tehty niin suunni-
telmallisesti, että se kelpaisi esimer-
kiksi muillekin pitäjäseuroille.

Mukavan yhdessäolon jälkeen
lähdimme virkistyneenä kotimat-
kalle päättäen tavata ensi vuonna
Mikkelissä.

Aimo Tiainen

P.S. Suomi ja Venäjä solmivat vuon-
na 1992 sopimuksen, joka sallii ken-
tälle jääneiden vainajien etsimisen ja
tunnistamisen naapurimaan puolelta
sekä muistomerkkien pystyttämisen
kaatuneiden ja sotavankeudessa me-
nehtyneiden hautapaikoille. Samoin
sopimus sallii vainajien omaisten pää-
syn haudoille.

Aseman koulupiiriläiset syyskuussa 1999.
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Raasulin koulupiiriläiset tapasivat
heinäkuussa koulun paikalla

Terijoen maisemat jäivät jälleen
kerran taaksemme kun lähdimme
ajelemaan Rautuun päin. Oli lau-
antai 31. heinäkuuta. Ilma oli mai-
nio.

Perjantai-iltana olivat Mikkelin
autoissa tulijat liittyneen seuraam-
me ja nyt olimme menossa kotiky-
läkäynneille uudelleen ja pitämään
Raasulin koulupiirikokousta.

Tutut Inkerinmaan maisemat vi-
lahtelivat ohitsemme ajaessamme
Raasulia kohti. Ihmeiden aika ei ole
ohi. Niin tuli taas nähtyä uutta hei-
dän rautatiestä. Noin kymmenen ki-
lometriä ennen vanhaa rajaa, on
rautatie. Yksi kiskopari. Olen sen
ennenkin nähnyt ja luullut ettei ole
käytössä.

Tulimme paikkaan ja eikös siinä
seistä jökötä veturi, täydessä työ-
kunnossa ja puomi vedetty eteen.
Pysähdyimme, kurkottelen kiskoil-
le päin, joka kasvaa pientä koivua
ja leppää ja heinää. En voi olla ih-
mettelemättä ääneen: “Johan tuos-
ta kiskojen välistä sais talven vas-
tat, lampaille kerppuja ja saatolli-
sen heiniä.” Veturi ei ollut millään-
kään vaan mennä jökötteli, että
hiekka pöllysi.

Me tulimme Raasuliin ja jäimme
pois Tullinmäellä. Ihalaisen mum-
mon saunan paikkeilla on puolival-
mis talo. Samoin Tattaripalkeilla
muutama keskeneräinen talo. Raa-
sulissa en nähnyt muuta rakenta-
mista.

Lähdin Tuokon Pentin väen mu-
kana kävelemään Liippualle päin
keskustellen näkemästämme. Savo-
lassa, Tuokkojen paikkeilla raken-
nettiin. Meitä pitivät vierainaan Uk-
rainasta lähtöisin oleva pariskunta.

Istuimme omenapuun alla ja pöy-
tä oli koreana. Pentille tuli
yht’äkkiä Aunea ikävä. Yritti soi-
tella moneen kertaan, mutta ei pääs-
syt. Lupasi vielä mennä takapellon

mäelle, sieltä on aiemminkin kuu-
lunut.

Tuokon Pentti on
kaupungit oppinut

Jätin mukavan seuran ja menin
katselemaan paikkoja koulun pai-
kalta. Termoset olivat menneet
bussin mukana Liippualle ja sa-
moin Mankkiset. Kokoonnuimme
kuitenkin koulun maisemiin neljän-
toista hengen seurueena laulaen su-
vivirren. Totesimme, että Pentti
Venesjärvi on poisnukkunut jou-
kostamme.

Yhdessäolo meni mukavasti
muistelujen merkeissä. Pentti
Tuokko, tuo mainio juttuniekka
kertoi tapauksesta miten hän oppi
hyvin Suomen kaupungit koulussa.

- Koti oli lähellä koulua. Opetta-
ja Suominen oli kieltänyt, ettei saa
tulla liian aikaisin koulun pihalle.
Isot pojat pelasivat jalkapalloa ja se
oli liian vaikeaa katseltavaa kotoa
saakka. Piti päästä lähemmäksi ja

uhmata kieltoa. Opettaja Suominen
näki ikkunasta, että tulin koulun
alueelle ja otti minut puhutteluun.
Laittoi arestiin ja opettelemaan
Suomen silloiset kaupungit, Pentti
kertoi.

Hyvin hän oli ne oppinut, tote-
simme, kun hän antoi oppinäytteen.

Pahoittelin, että minulla ei ollut
mahdollisuutta tarjota koulupiiriläi-
sille kahvia. “Kyllä kahvia löytyy”
kuului useammastakin suusta. Nuo
mainiot Termosen naiset olivat ol-
leet huomaavaisia ja ottaneet mu-
kaan termoksiinsa kiehuvaa vettä ja
kahvipurkin.

Niin nautimme päiväkahvit ja jo-
kainen etsi kasseistaan syötävää.
Lauloimme vielä “Jo Karjalan kun-
nailla” ja huomasimme ajan rien-
tävän ja pian tulevan bussin hake-
maan meitä kihuihin.

Kiitän mukana olleita muistorik-
kaasta matkasta ja miellyttäviä
syyspäiviä kaikille.

Irma Salmikoski

Raasulin koulupiiriläiset heinäkuussa 1999.
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Mäkrän koulupiirin kihuja on vie-
tetty jo vuodesta 1969 lähtien. Tänä
vuonna mäkröiset kokoontuivat pe-
rinteisesti elokuun ensimmäisenä
sunnuntaina Pieksämäellä Kulttuu-
rikeskus Poleenin kahviossa. Piek-
sämäellä olemme kihunneet jo 12
kertaa peräkkäin.

Tervehdysten jälkeen vietimme
hiljaisen hetken kihuvuoden aika-
na poisnukkuneiden muistoksi.
Heitä olikin paljon.

Lauloimme Karjalaisten laulun,
jonka jälkeen pääsimme varsinai-
seen asiaan eli vapaaseen seurus-
teluun. Vaihdettiin kuulumisia ja
muisteltiin keväistä kotiseutumat-
kaa. Katseltiin valokuvia ja vaih-
deltiin kuvia jokaiselle niin rakkais-
ta maisemista ja muistoja herättä-
vistä kohteista. Ilmassa oli vähän
uuden retken tuoksuakin kunhan
valkovuokot jälleen keväällä val-

taavat Karjalan lehdot ja haat val-
koiseen vaippaansa.

Seurustelun lomassa juotiin pii-
rakkakahvit ja niin oli jälleen eron

hetki. Karjalan lapset hajaantuivat
kuin “tuulispäässä hapset”, kuten
laulussa sanotaan.

Armo Savolainen

Mäkrän kihuajia Poleenin pihalla kesällä 1999.

Reijo Paukun taidetta
näyttelyssä Elimäellä

Mäkrän poikii olevan Reijo Paukun 30-vuotistaiteilija-
juhlaan liittyvä taidenäyttely avattiin 17. lokakuuta Moi-
sion Taide- ja Pitokartanossa Elimäellä.

Näyttelyssä on esillä noin parikymmentä taulua. Työt
ovat pääasiassa esittävää taidetta ja ne on tehty tempera-
tekniikalla, jota käytetään muun muassa ikonimaalauk-
sissa. 80 prosenttia töistä on ennennäkemättömiä, juuri
tätä näyttelyä varten tehtyjä.

Kuningas ja minä
pyörii Kotkassa

Kotkan Kaupunginteatteris-
sa puolestaan pyörii Kuningas
ja minä -musikaali. Sen ohja-
uksesta ja lavastuksesta vastaa
Reijo Paukku. Lumoava mu-
sikaali esitetään nyt ensim-
mäistä kertaa suomeksi.Yksi Reijo Paukun maalauksista. Reijo Paukku

Mäkrän kihut 12. kerran Pieksämäellä
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Kierros Kannaksella
Jälleen kerran vilkas matkailukesä Karjalaan on

takana. Sadat rautulaiset, rautulaisjuuriset ystävi-
neen ovat hakeneet Karjalasta voimaa omalle iden-
titeetilleen ja useimmat sen matkoillaan ovat myös
löytäneet.

Minäkin tein kesän lopuksi kierroksen Kannak-
sella - yksityisesti. Samalla katselin mahdollisia
uusia majoituskortteereita ensi kesäksi. Kierroksel-
la: Valkjärvi-Vaalimo-Kuusaa-Sakkola-Räisälä-Kä-
kisalmi, totesin Kiviniemen Losevskajan motellin
olevan edelleen Kannaksen majoituspaikoista par-
haimmasta päästä.

Tuo kierros ihastutti ja vihastutti. Luonto Kan-
naksella ihastutti. Petäjäkankaat, joita riittää loput-
tomasti hivelivät silmää, enkä voi lakata ihastele-
masta myös noiden petäjikköjen välistä pilkottavia
metsälampia. Jos lie Lappi lumonnut jonkun, niin
minut on lumonnut Kannas.

Nautin suunnattomasti ajelusta hiljaisilla teillä,
vastaantulijat eivät juuri arkipäivän matkaajaa häi-
rinneet. Maalauksellisen kaunis vaahterakuja kylpi
syyspäivän auringossa ruskan kirjossa ohittaessani
Kuusaan kylän. Vaalimossa kävelin petäjäkangasta
pitkin metsälammelle. Kaihoissa onnen tunne val-
taa mielen tästä maasta. Tunne, jota on vaikea il-
maista sanoin.

Jatkaessani matkaa iloinen mieli vaihtuu inhon
tunteeksi nähdessäni idyllisen järvenrantaan neu-
vostovallan aikaan rakennetun lomanviettopaikan.
Tuon luontoon sopimattoman rumiluksen, kahden-
sadan hengen aution, valkoisesta tiilestä rakenne-
tun, päällekaatuvan rakennuksen. Auki repsottavat
ovet, maan päällä kulkevat lämpöjohdot sekä auton
romut Minun Karjalassani! Idylli oli taas kerran sär-
kynyt. Hyi helvetti, en paremmin sano.

Tuo lohduton näky kohtasi minut matkan aikana

myös Kuusaassa Vuoksen varrella sekä Räisälässä.
Näitä tehtaiden henkilökunnilleen rakentamia virkis-
tymiseen tarkoitettuja lomahotelleja, joissa ei mikään
laatta ole alunperinkään ollut suorassa, lienee Kan-
naksella kymmeniä. Nyt niitä yritetään tarjota meil-
le majoitustiloiksi Sokos ketjun hotelleiden hintaan.

Valkjärvellä oli jotain positiivistakin. Sinne nimit-
täin on rakenteilla uusi laskettelukeskus. Hissit, rin-
teet ja ravintola ovat jo hyvää vauhtia valmistumas-
sa sekä hotellin perustus valettu. Joten voihan se olla
mahdollista saada jo vähän parempaakin majoitusta
lähivuosina.

Ohimännen vierailin myös Valkjärven avaruusase-
malla, jossa tutkailtiin avaruuden muutoksia valta-
valla, lähes 50 metriä halkaisijaltaan olevalla satel-
liittilautasella. Ol se nii suur asema jotta. Eikä kuu-
lu oleva ko kaks koko Venäjällä ja muutama muu
vissii Amerikassa. En malttant olla kysymättä jot mitä
myö sil tehhää sit ko saahaa Karjala takai. Ni tää
rohvessori sano jot ottakaa heijät keral ni hyö neu-
voot!

Hurautin Valkjärveltä Räisälään ohi upeiden Sak-
kolan maisemien. Räisälän hotelli oli samanlainen
kammotus ko muutkii. Likanen haju joka paikas. Tal-
lustelin siitä Vuoksen rantaan ja ilokseni havaitsin
vanhan aitan joka ilmiselvästi oli suomalaisten te-
koa. Pärekattokin pilkotti ryssän peltien alta.

Istuin aitan rappusille ja annoin katseen levätä upe-
assa Vuoksen rantamaisemassa. Mietin, jot kai on-
nelline on saattant olla se Räisälän isäntä, joka on
tällä paikalla elellyt ja tästä venhonsa vesille lykän-
nyt.

Käkisalmen kautta Viipuriin ja sitä tehe Mikke-
liin. 900 kilometriä ja ympyrä oli sulkeutunut. Pala
kurkussa siitä mielipahasta, et kai joku voi häikäile-
mättömästi viiä toise valtion omaisuutta ja sit viel
raiskata sen.

Kottii päästyäni ol kello yks yöllä mut vaik kui
väsytti, ni tunti pit istuu ja mietii kaikkea näkemään-
sä. Ja vähitelle silmii ettee tulliit taas ne tuhanne taa-
lat maisemat ja tunne siitä, etä Karjala palautukse
ettee pitää jaksaa tehä työtä.

Syysterveisin
Markku

Vainotien vartijat -kirjasta tehty näköispainos

Viime keväänä ilmestyi Karjala-
lehden kustantamana näköispainos
vuonna 1939 valmistuneesta Kalle
Väänäsen kirjoittamasta historiateok-
sesta Vainotien vartijat. Teos käsit-

telee maanpuolustushistoriaa ja sen
alkuperäinen julkaisija on Viipurin
Suojeluskuntapiirin esikunta.

Näköispainoksen julkaisi vuonna
1993 perustettu Viipurin Suojelus-

kunta- ja Lotta Svärd-Piirin perinne-
kilta ry.

280 markkaa maksavaa kirjaa saa
hyvin varustetuista kirjakaupoista ja
kustantajalta puh. (05) 5414 600.
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“Vähä ei piisaa vaik kuin siunais”

Mennyt kesä ei suosinut marjastajia. Etenkin mustikat tun-
tuivat olleen kortilla. Omat vähäiset mustikkapakasteetkin ovat
peräisin Viipurin reissulta elokuun alusta. Tietysti Viipurista,
sillä karjalaisten jälkeläisenä olen täysin omaksunut ajatuksen,
että kannaksella kaikki kasvaa paremmin. Jos ei ollut sateisia
pyykkipäiviä, niin ei tietenkään voinut olla huonoja marjavuo-
siakaan.

Koska valitettavasti ne marjamaat on toistaiseksi unohdetta-
va, täytynee katseet kääntää syksyyn ja puolukoihin. Puoluk-
kaa tuntuikin metsästä löytyvän melko hyvin, eivätkä ne toril-
ta ostettuinakaan olleet kovin kalliita.

Siispä “haastellaan” puolukan käytöstä. Kuten ennenkin, tar-
jolla on vähän vanhaa ja vähän uutta.

LIITAN IÄRELTÄ

Käkisalmelainen
marjamämmi

1,5 l vettä
3 dl ruisjauhoja
3 dl puolukkasurvosta
sokeria
Sekoita ruisjauhot noin 70 astei-

seen veteen. Imellytä jauhoja vesi-
hauteessa tai puurokattilassa kak-
situntia. Seos ei saa kiehua. Lisää
puolukkasurvos ja tarvittaessa so-
keria. Anna marjamämmin hautua
uunissa 150 asteessa kaksi tuntia.

Puolukkaleipä
1 dl ruishiutaleita
0,5 rkl soodaa
0,5 rkl leivinjauhetta
0,5 tl murskattua fenkolia
0,5 tl anista
1 tl suolaa
noin 9 dl hiivaleipäjauhoja
50 g voita tai margariinia
4 rkl puolukkasurvosta
5 dl piimää tai kermaviiliä

Sekoita kuivat aineet keskenään.
Lisää rasva nokareina ja murenna

taikinaan. Lisää puolukka ja piimä.
Sekoita taikina nopeasti ja jaa kah-
teen voideltuun suorakaiteenmuo-
toiseen kakkuvuokaan. Ripota pin-
nalle ruishiutaleita ja paista leipiä
noin 40 minuuttia 200 asteessa.

Marenki-puolukkayllätys
20 pientä marenkia
1 dl puolukkasosetta
2 dl pakastepuolukoita
1 dl rahkaa
2 dl kuohukermaa
1 dl mantelilikööriä tai
1-2 tippaa karvasmanteliöljyä
1 tl vanilliinisokeria
sokeria halutessa

Sekoita rahkan joukkoon vatkat-
tu kerma, likööri tai öljy ja sokerit.
Kokoa jälkiruoka noin tuntia ennen
tarjoilua. Pane kauniiseen maljaan
kerroksittain marenkeja, matelista
rahkaseosta ja puolukkasosetta
sekä pakastepuolukoita. Tarjoa jää-
kaappiviileänä.

Ainiin, karjalanpiirakoita leivot-
taessa voi muutaman kuoren täyt-
tää puolukkasurvoksella, jonka se-
kaan voi halutessaan lisätä porkka-
nasosetta. Piirakka on paras ummis-
taa pyöreäksi perunakakkaran ta-
paan, jottei täyte valuisi ulos.

“Syksyyl on mäntävä kyllää,
sillo on nauriin nappoi ja kaali

kantoi” terveisin:  Liisa

Veteraanikirjaan kaivataan aineistoa
Kuten varmasti useat jo tietävät-

kin, tekeillä on Rautua ja sen asuk-
kaita koskeva kirja, joka liittyy kiin-
teästi Raudun pitäjän menneisyy-
teen. Kirja käsittelee rautulaisten
osallistumista itsenäisyystaiste-
luun, varautumista puolustamaan
saavutettua itsenäisyyttä ja taiste-
lemaan sen puolesta.

Tarvitsemme kirjallisten lähtei-
den lisäksi mahdollisimman paljon

muuta aineistoa, kuten esimerkiksi
muistelmia tapahtumista ja valoku-
via. Suunnitelmissa on, että mielel-
lämme liitämme eri tapahtumiin
läsnäolleiden kirjoituksia.

Nyt kokoamme Talvisotaan liit-
tyviä kirjoituksia. Ne saavat olla ly-
hyitä. Toivomme, että niistä käy
ilmi tapahtuman ajankohta (pääpiir-
teittäin) ja tapahtuma (esimerkiksi
vartio, partio, hyökkäys, hyökkäyk-

sen torjunta, korsuelämää jne.) sekä
tapahtumaan osallistuneiden nimet.
Kirjoitukset arkistoidaan Pitäjäseu-
ran arkistoon.

Kirjoitukset voi lähettää suoraan
Aimo Tiaiselle

Talvitie 7
90500 Oulu.

Häneltä saa myös lisätietoja
numerosta (08) 348 940.
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Tilaa vaikka joululahjaksi
RAUTULAISTEN LEHTI

110 markkaa / vuosikerta

Tilausasioissa sinua palvelee Mikkelin
Toimistopalvelu puh. (015) 366 118

Markku Onttosen ohjaama talvisodan
henki alkaa marraskuun lopussa

MTV3:ssa 30. marraskuuta alkavassa sarjassa seu-
rataan 105 päivää kestäneen Talvisodan tapahtumat
päivästä päivään “radiouutisten” kautta. Uutisankku-
reina ovat näyttelijät Eeva Palonen ja Matti Risti-
nen. Lisäksi sarjassa esitetään 105 aikalaisnäkemystä
legendaarisesta Talvisodan hengestä.

Sarjaa esitetään joka päivä 30.11.1999 alkaen. Sarja
päättyy 14.3.2000 epilogiin, jossa ylipäällikkö Man-
nerheim kiittää raskaiden välirauhanehtojen masen-
tamia sotilaitaan ja jossa annetaan jalkaväenkenraali
Adolf Ehrnrootille sarjan viimeinen puheenvuoro.

Rautulaisjuurisen Markku Onttosen suunnittelema
ja ohjaama Talvisodan henki on kunnianosoitus 60
vuotta sitten alkaneeseen Talvisotaan osallistuneille ve-
teraaneille.

Kihujuttu tv:ssä marraskuussa
Näillä näkymin Risto Arkimiehen tekemä Kihu-jut-

tu esitetään TV2:en Ajankohtaisessa kakkosessa tiis-

Uutisankkurit, näyttelijät Eeva Palonen ja Matti
Ristinen Markku Onttosen Talvisodan henki -sarjas-

sa. Kuva: Hannu Puukko / MTV3

taina 11. marraskuuta. Tietoa ei saatu varmistettua leh-
den mennessä painoon, joten varauksella.

* Perinteinen pitäjäpäivä Helsingin Karjalatalolla
(os. Käpylänkuja 1) 13. marraskuuta kello 10 alkaen.
Päivän aiheena ovat karjalaiset nimet. Lisätietoja lii-
ton tiedotus- ja kulttuurisihteeri puh. (09) 7288 1714.

* Rautulaisten pitäjäseuran Adventtikerhon retki
Ristiinaan sunnuntaina 28.11. Ohjelmassa kirkko, jou-
luateria ja 350-vuotiaan Ristiinan kunnan esittely. Bus-
sikuljetus Mikkelistä järjestyy.

Ilmoittautumiset 10.11. mennessä Mauri Maisosel-
le puh. (015) 213 608. Retken hinta selviää ilmoittau-
tumisen jälkeen.

* Talvisodan syttymisen valtakunnallinen muis-
totilaisuus Helsingin Tuomiokirkossa tiistaina 30.
marraskuuta kello 18.00

* Rautulaisten pikkujoulut 4.-5.12. Viipurissa. Kat-
so erillinen ilmoitus tämän lehden sivulta 24.

* Karjalan Liiton itsenäisyysjuhla maanantaina
6.12. kello 12 Karjalatalolla Helsingissä. Vapaa pää-
sy.

* Reijo Paukun 30-vuotistaiteilijajuhlan taide-
näyttely Moision Taide- ja Pitokartanossa (os. Moi-
siontie 163, Elimäki). Näyttely avoinna vuoden lop-
puun seuraavasti: ma suljettu, ti-pe 11-16, la 11-15 ja
su 11-16.

* Veijo Meren teksteihin perustuva, Paavo Liskin
ohjaama Syksy 1939 Karjalaisella näyttämöllä (os. Kä-
pylänkuja 1, Helsinki). Lisätiedot Karjalan Liitosta
puh. (09) 7288 1718.

* Kotkan Kaupunginteatterissa Reijo Paukun ohjaa-
ma Kuningas ja minä -musikaali. Lisätiedot lippu-
kassasta puh. (05) 234 4199, arkisin klo 10-15.

* Hiihtoviikko Pyhätunturilla viikolla 15. Lisätie-
dot ja ilmoittautumiset Kauko Olkkonen puh. 050-590
1139

TAPAHTUMA-
KALENTERI
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Rautulaisten pikkujoulut
Viipurissa 4.-5.12.1999

sisältäen:
- bussikuljetuksen Mikkelistä tai Helsingistä
- majoituksen hotelli Drushbassa kahden hengen huoneissa
(HUOM! Hintaan EI sisälly hotellin rekisteröitymismaksu 17
ruplaa/hlö joka on maksettava suoraan hotelliin saavuttaes-
sa)
- Pikkujouluillallisen ja ohjelman Pyöreässä Tornissa
- Aamiaisen hotellissa
- Viisuminhankinnan

HINTA

585,-
Mukana ite päätonttu

Kauko Antero Ikonen

Ilmoittautumiset:
MIKKELISTÄ
Töölön matkatoimisto
Porrassalmenkatu 21
50100 Mikkei
puh. (015) 214 855

HELSINGISTÄ
Maija Johansson
(09) 823 3032, 050-524 0725

Edellisessä  Rautulaisten lehden
numerossa oli toimituksessa sattu-
nut lyöntivirhe.

Yhdessä lehden artikkelin lopus-
sa sanottiin, että Puolakankaan su-
kunimenmuutos olisi tapahtunut
Borvikoffista. Palkealan kreikka-
laiskatolisen seurakunnan papinto-
distuksesta kuitenkin näkyy oikea
sukunimi, joka on Borovikoff.

Pahoittelumme.

Olin kesällä viiden viikon Suo-
mi-matkalla. Näin ja koin niinä
viikkoina hirveän paljon vieraanva-
raisuutta ja ystävällisyyttä. Kaiken
kohokohta oli kuitenkin retki Kar-
jalaan, Viipuriin, Kiviniemeen,
Rautuun, Metsäpirttiin, Johannek-
seen.

Nyt tiedän teidän heimonne juu-
ret ja miten kauniit maat teidän täy-
tyi jättää. Viljavat pellot ja kauniit
metsät. Eivät taida nykyiset asuk-
kaat, Anatolit, Dimitrit, Olgat ja
Anastasiat osata antaa arvoa sille
maaperälle, mistä yrittävät elanton-
sa hankkia. Se maa on teidän kar-
jalaisten.

Haluankin kiittää teitä aitoja or-
jansaarelaisia ja teitä, jotka jolla-

kin tapaa olette orjansaarelaisia kun
otitte minut hiljaisen hämäläisen
teidän iloisten ja laulavien karja-
laisten mukaan sille ikimuistoisel-
le bussiretkelle. Se oli mieliinpai-
nuva retki jos mikään. Näin, koin
ja tunsin sydämessäni niin paljon.

Siellä oli koulunkenttä, jossa
muistot viivähtivät entisiin koulu-
päiviin. Oli kotipuro ja kauniisti
kukkiva ruusu entisen kodin paikan
pihapiirissä, vieläkin kukkaloistos-
saan. Ja metsän siimeksessä pähki-
näpuiden alla “kiehuva lähde”, jos-
sa vesi oli vieläkin kylmää, kirkas-
ta ja hyvänmakuista.

Siellä oli niin paljon, niin erilais-
ta, niin mieliinpainuvaa. Kuten vesi
Laatokassa. Niin lämmintä ja peh-
moista uida. Puhdas hieno hiekka
jalan alla aina eteenpäin ja eteen-
päin. Vuoksen leveä mahtava virta
koskineen ja kalastajineen.

Poimin Vuoksesta kiven ja sim-

pukankuoren. Toin ne mukanani
tänne Kanadaan muistoksi. Kun
niitä katselen, kertaan mielessäni
kaikkea mitä koin kolmen päivän
aikana Karjalassa.

Paula Kontio
Thunder Bay Ontario

Kanada

Nimi Puolakangas
tulee Borovikoffista
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Maire Elina Salmela,
o.s. Jantunen kuoli Ruove-
den terveyskeskuksessa
27. elokuuta. Hän oli syn-
tynyt Orjansaaressa
1.8.1911 ja hänen van-
hempansa olivat Helena ja
Mikko Jantunen.

Avioiduttuaan 1934 Toi-
vo Salmelan kanssa Mai-
resta tuli sakkolalainen.
Kahden evakkotaipaleen
jälkeen perhe asettui asu-
maan Ruovedelle, jossa
hän teki pitkän päivätyön
maatilan emäntänä.

Vaikka Karjala säilyi mielessä, hän sopeutui hyvin
hämäläiseen elämänmenoon. Kun vapaa-aika lisään-
tyi Maire alkoi panna muistojaan paperille. Rautu-
laisten lehden sivuilla luettiin usein hänen muistelmi-
aan sekä lapsuudesta Orjansaaressa että vaiherikkais-
ta evakkomatkoista.

Äitiä ja mummoa jäivät kaipaamaan neljä lasta, seit-
semän lastenlasta ja kuusi lastenlastenlasta sekä kak-
si siskoa Amerikassa. Maire siunattiin haudanlepoon
11. syyskuuta lähiomaisten ja naapureiden läsnäolles-
sa.

Jenny Esteri Kainukangas, o.s. Kalmi, kuoli Vilp-
pulassa 14. toukokuuta. Hän oli syntynyt Muolaassa
1.11.1913.

Sievi Maria Kärkkäinen, o.s. Niemensuo (aikaisem-
min Sidoroff) kuoli Muhoksella 11.7.1999. Hän oli syn-
tynyt  Raudun Palkealassa 24.12.1920.

Sievi Rauha Holmstén kuoli Helsingissä 6. elokuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudussa 9.11.1911 ja oli omaa
sukuaan Vähäniemi.

Olga Sorvali kuoli Lahdessa 12. elokuuta. Hän oli
syntynyt Raudussa 20.5.1906.

Raudun Kärsälässä 14.1.1923 syntynyt Toivo Ossi
kuoli Joutsassa 12. elokuuta.

Raudunkylältä lähtöisin oleva Anna Marjatta Sa-
vander, o.s. Anttonen kuoli 27. elokuuta Helsingissä.
Hän oli syntynyt 1.7.1929.

Martta Pulli, o.s. Valvio kuoli Tuusulassa 8. syys-
kuuta. Hän oli syntynyt Elimäellä 20.12.1900, mutta
asui Raudun kirkonkylässä ja aseman seudulla vuosi-
na 1921-1931.

Mikko Kaatranen nukkui ikiuneen 9. syyskuuta Jout-
sassa. Hän oli syntynyt Raudun Kärsälän kylässä
22.12.1907.

Iida Esteri Koskinen, o.s. Loponen, kuoli Vehmaan
vanhainkodissa 19. syyskuuta. Hän oli syntynyt Rau-
dun Kaskaalassa 16.2.1916.

85 vuotta

Kirjailija Lilli Vuorela täytti 23. elokuuta 85 vuotta
Kulennoisissa. Hän on Raudun Mäkrältä.

Emäntä Irja Määttä-
nen Raudun Varikse-
lasta täyttää 85 vuotta
Mikkelin maalaiskun-
nan Suonsaaressa 22.
lokakuuta. Rautuun Ir-
ja tuli avioliiton kaut-
ta Kaukolasta, mistä
hänet Antti Määttänen
kävi puolisokseen nou-
tamassa. Sota kuiten-
kin ajoi perheen pois
kotikonnuiltaan kes-
ken tulevaisuuden
suunnitelmien.

Uudet asuinsijat löytyivät sitten monen mutkan jäl-
keen Jokioisten ja Kangasniemen kautta Mikkelin maa-
laiskunnan Suonsaaresta vuonna 1941. Savon kivisil-
lä mailla perhe alkoikin elämäntyötään suorittaa; ra-
kennettiin, viljeltiin, lypsettiin lehmät, kasvatettiin lap-
set ja kasvettiin itsekin. Eletyt vuodet ovat olleet Irja
Määttäsen elämässä kovaa työtä ja uurastusta, joihin
kuitenkin ilonhetkiä ovat tuoneet pienet, jokapäiväi-
sestä arjesta nousevat ilonaiheet.

Hänen rakkaimpia harrastuksiaan oli jo nuorena ru-
nojen lausunta, mutta elämän kiireisinä vuosina tämä
harrastus piti jättää lähes kokonaan. Kuitenkin nyt
vanhuuden päivinä tähän on ollut taas aikaa, ja se on
rikastuttanut hänen elämäänsä, sekä myös hänen
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kuulijoittensa hetkiä erilaisissa pienissä tilaisuuksis-
sa. Kirjallisuus yleensä on ollut aina lähellä hänen
sydäntään, ja siitä hän on mielellään tilaisuuden tul-
len ajatuksia vaihtanut. Viime vuosina hän on pysty-
nyt käymään Raudussa useitakin kertoja, sekä myös-
kin lapsuuden kodissaan Kaukolan Koverilassa.

Nyt on korkean iän merkkipäivä. On ollut tuulta ja
tuiskua, hyviä ja huonoja päiviä, mutta kaiken ylle
kohoaa se kirkas nouseva aurinko, ja valoisa, hyvään
luottava mieli. Toivotamme onnea merkkipäiväänsä
viettävälle rautulaiselle.

80 vuotta
Mäkrältä kotoisin oleva Viljo Ihalainen täytti 17.

heinäkuuta 80 vuotta Pieksämäen maalaiskunnassa.

Arvo Ikonen täytti 19. syyskuuta 80 vuotta Vihan-
nin Alpuassa. Hän on syntynyt Mäkrällä.

Jalmari Haapsaari täytti 3. lokakuuta 80 vuotta
Nastolan Villähteellä. Hän on lähtöisin Raudun Sir-
kiänsaarelta.

Esteri Hilpinen, o.s. Siitonen täyttää 80 vuotta Lah-
dessa 29. lokakuuta. Hän on kotoisin Raudun Kunin-
kaanselältä.

75 vuotta
Turengissa täytti Meeri Virtanen o.s. Kindt 22. elo-

kuuta 75 vuotta. Hän on syntynyt Kajaanissa, mutta
asui Raudussa Tokkarinkylässä.

70 vuotta
Martti Huuhka täytti 15. elokuuta Joroisissa 70

vuotta. Hän on syntynyt Raudun Raasulissa.

60 vuotta
Pekka Aulis Nahkuri täytti 6. elokuuta 60 vuotta.

Raudun Maanselältä lähtöisin oleva Pekka asuu ny-
kyisin Joroisten Saunamäellä.

Kultahäät

Eila Annikki Palo-
mäki täyttää 28. mar-
raskuuta 75 vuotta Ul-
vilassa. Hän on synty-
nyt Raudun Mäkrällä
Juho Purasen tyttäre-
nä ja lähtenyt sotaa
pakoon 15-vuotiaana.

Maija o.s. Haukka ja
Erkki Tiusanen vietti-
vät 50-vuotishääpäi-
väänsä 2. heinäkuuta
Huuhdissa.

4. joulukuuta
viettävät kultahäi-
tään Teuvalla An-
nikki ja Jouko
Kaihovirta. Jouko
Kaihovirta, enti-
nen Ivanow, on
syntynyt Raudun
Jousseilla vuonna
1925.

Mikäli ET HALUA merkkipäivääsi julkaistavan Rautu-
laisten lehdessä, ole ystävällinen ja ilmoita siitä hyvissä
ajoin toimitukseen. Ilmoitus tulee tehdä KIRJALLISESTI

osoitteella: Notkokatu 32, 50170 Mikkeli.
Ilmoituksesta tulee näkyä henkilön nimi, vuosien määrä

ja mielellään vielä miltä kylältä Raudusta on. Näin pystyn
yhdistämään kiellon varmasti tulleisiin merkkipäiväuuti-

siin. Terveisin Jaana
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KOULUPIIRIEN
YHTEYSHENKILÖT

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
Tilinumero: MERITA MLI 226518-4289
Puheenjohtaja Markku Paksu
Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli
puh. (015) 211 588, 176 245 tai GSM 040-5239 645
Naistoimikunnan vetäjä Liisa Rouhiainen
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli
puh. (015) 165 241
Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja Osmo Valkonen
Kajavankatu 2 B, 04230 Kerava, puh. (09) 2428 741
Rautasäätiö Mikkeli
Puheenjohtaja Kalevi Laitsaari
Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166

YHTEYSTIETOJA

Rautulaisten lehti
Rautulaisten pitäjäseura ry:n julkaisu

Toimittaja
Jaana Anttonen, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli
puh. (015) 177 144, GSM 040-511 9900, fax (015)
214 763, e-mail: rautulaistenlehti@kolumbus.fi
Vastaava toimittaja
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11,
50100 Mikkeli, puh. (015) 213 608
Julkaisutoimikunta:
Mauri Maisonen, Jaana Anttonen, Markku Paksu,
Pauli Jantunen ja Arto Kurittu
Markkinointi:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11,
50100 Mikkeli, puh. (015) 213 608 ja
Markku Paksu, Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli
puh. (015) 211 588, 176 245, GSM 040-5239 645
Ilmoitushinnat: 1/1 s. 1200 mk, 1/2 s. 650 mk,
1/4 s. 340 mk, 1/8 s. 200 mk
Lehden tilit:
Rautulaisten lehti, Pst KU 565268-6
Etelä-Savon OP 527104-4169978
Painopaikka:
Etelä-Savon Kirjapaino Oy
Yrittäjänkatu 26, 50100 Mikkeli
puh. (015) 162 450, fax (015) 162 451
Tilaus-, talous- ja kirjanpitoasiat:
Mikkelin toimistopalvelu Oy
Savilahdenkatu 10 IV krs., 50100 Mikkeli
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:
parittomien kuukausien viimeinen arkipäivä eli:
30.1., 31.3., 31.5., 31.7., 30.9. ja   30.11.1999
Kestotilaus 110 mk/vuosikerta
Irtonumero 20 mk + toimituskulut

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440
Veikko Nalli, Tuomelantie 16 A 2, 76150 Pieksämäki,
puh. (015) 614 469

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Aimo Valkonen, Kyttäläntie 23, 52700 Mäntyharju,
puh. (015) 683 820
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 686

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

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

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

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkala, 50670 Otava, puh. (015) 418 403
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
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


