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

Mikkelissä joulukuussa 2000

Valoinen tervehdys synkästä Mikkelistä
Jotenkin tuntuu tuo luonto olevan sekaisin tänä vuon-

na. Pikkuhiljaa kaipaisi lunta edes sen verran, että synk-
kä pimeys häviäisi. Kaukana taitaa olla se aika, sillä jou-
lukuun alun öinäkin lämpötila on ollut miltei kymmenen
astetta, ja plusasteita. Pimeään aikaan kaipaa väkisin va-
loa ja mikä sen paremmin valoisuutta elämään tuo kuin
kynttilät.

Kynttilät kuuluvat pimeään aikaan ja jouluun, sehän on
selvä. Niiden polttamisessa on kuitenkin omat riskinsä.
Yleisin virhe palomiesten mukaan on latoa lautanen lämpö-
kynttilöitä täyteen. Seurauksena on joko lautasen
halkeaminen ja kynttilöiden kaatuminen pöydälle, tai koko
kynttiläsatsin humahtaminen yhdeksi isoksi liekiksi.

Kynttilävalikoima on mielestäni lisääntynyt viime vuo-
sina huimasti. Perinteisten antiikki- ja kilokynttilöi-den
rinnalle on tullut mitä ihmeellisemmän näköisiä kynttilöi-
tä. Väkisinkin pysähtyy miettimään, onko niitä edes tar-
koitettu poltettaviksi?

Onneksi markkinoille tulevia kynttilöitä tutkitaan jatku-
vasti. Tänä syksynä Kuluttajavirasto on määrännyt
tulipalovaaran takia myyntikiellon ainakin yhdelle
kynttilälle. Pahvimaiseen kuoreen valetut kynttilät on val-
mistettu Italiassa ja ne on maahantuonut Finnmari Oy.
Kynttilöissä on yleensä suloinen enkelin kuva.

Uusimpia tulokkaita kynttilämarkkinoilla ovat geeli-kynt-
tilät. Virallisesti geelikynttilöiden paloturvallisuutta ei ole
vielä tutkittu, mutta geelikynttilöitä on kuulemma syytä
polttaa samalla huolellisuudella kuin stearii-
nikynttilöitäkin.

Myös ulkotulien ja -roihujen polttamisessa on vaaran-
sa. Esimerkiksi folioastiaan valettujen ulkotulien on-
gelmana on niiden keveys. Tuuli saattaa pudottaa roihun
ja jos se palaa omia aikojaan ilman valvovaa silmäpa-ria,
on tulipalon alku valmis.

Tuota sotkua ei muuten parane sammuttaa vedellä, sil-
lä siitä saattaa seurata todellinen roihu. Paras tapa on sam-
muttaa yli-innostunut roihu tukahduttamalla.

Televisioita palaa jouluna tutkitusti enemmän kuin muul-
loin. Syy löytyy vastaanotinten peittämisestä erilai-silla
liinoilla ja joulukrääsällä. Täysin vaarattomia eivät myös-
kään ole sähköllä toimivat tuikkusysteemit, joita viritel-
lään muun muassa ikkunoihin. Ja mikä yleisintä, valot
jätetään palamaan vaikka itse ei olla likimainkaan kotona.

Sitä minä olen ihmetellyt, että miten ennenvanhaan oli
paloturvallisuuden kanssa kun tuvissa oli olkia, öljy-
lamppuja jne. Entäpä palokuntatoiminta? Miten palokun-
talaiset hälytettiin paikalle ilman kännykkää, kier-sikö
kylillä jonkunlainen yövahti? Millaista kalustoa palo-
kunnalla oli? Kaikesta tästä olisi mielenkiintoista lukea
Rautulaisten lehdestä.

Suomessa sattui viime vuodenvaihteessa parikymmentä
tulipaloa vanhusten palvelutaloissa tai vastaavissa. Tä-
män lisäksi kirjattiin joukko muita asuinraken-nuspaloja.
Syynä oli usein varomaton kynttilän polttaminen tai
sähköhäiriö.

Tuhoisin viime vuoden suurpaloista oli viime joulukui-
sen Maaningan vanhusten palvelutalon palo. Paloa tutki-
nut tutkijalautakunta ehdottaa remonttia palvelutalojen
paloturvallisuuteen. Hyvä niin. Pelkkä remontti ei kuiten-
kaan riitä, vaan ihmisten täytyy toimia annettujen ohjei-
den mukaan. Eräässäkin vanhainkodissa lukee selkein
tikkukirjaimin “PIDÄ OVI SULJETTUNA”. Kertaakaan
en ole nähnyt oven kuitenkaan olevan suljettuna, vaan
aina se on pönkätty tuolilla tai jollain huopatossunterällä
auki. Kiusallaan ovea ei käsketä pitämään kiinni. Se on
osa paloturvallisuutta.

Ylipäänsä sähkölaitteiden ja kynttilöiden aiheuttamia
tulipaloriskejä voi pienentää huomattavastikin noudatta-
malla yksinkertaista ohjetta: viimeinen sammuttaa valot!

Turvallista joulunaikaa kaikille.
Kai teidän palovaroittimenne on toimintavalmiina.

t.
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“Kun on jouluyön tähdessä,
niin tulee hyvä naimavuosi”

(sananparsi Raudusta)
“Näin sydämeeni joulun teen, ja

mieleen hiljaiseen taas Jeesus-lapsi
syntyy uudelleen.” Suosittu laulun-
tekijäkaksikko Vexi Salmi ja Kassu
Halonen virittävät hyvin joulun-
tunnelmaa. Heidän mukanaan emme
mene valmistelupuuhissamme ohi sen
mikä on parasta ja tärkeintä. Kristi-
kuntana käymme viettämään
Vapahtajamme syntymäjuhlaa 2000
jKr. Kun sydämemme on avoin, hän
syntyy myös meille. Hänessä on
meille elämämme valo, sisimpääm-
me rauha ja ilo, joka on totta.

On hyvä tarkastella joulun sano-
maa Raamattunsa lehdiltä. Siellä ku-
vataan tätä meidän ihmisten todelli-
suutta sellaisena kuin se
on. Eletään samassa Ju-
malan luomassa maail-
massa. Se on aistiemme
havaittavissa. Nautim-
me sen lahjoja. Samal-
la olemme myös mu-
kana historian tapahtu-
missa, vapaina ja
käskytet-tyinä, toimijoina ja toistem-
me varassa.

Nyt ja tuolloin hallitsijat ovat oikei-
ta hallitsijoita, vaikkakaan tuskin aina
oikeamielisiä. Augustus ja Herodes
ovat vaikuttajia, joiden val-takausi tie-
detään. Kaupungit ovat vielä olemas-
saolevia: Jerusalem, Nasaret ja
Betlehem. Paimenet, sotilaat, kaup-
piaat, rakentajat, kirvesmiehet, opet-
tajat, temppelin virkailijat ja perheen-
äidit ovat kerran elä-neitä ihmisiä.
Lapsen syntymä on nuorelle paris-
kunnalle, heidän perheelleen ja
suvulleen samanlainen ainutkertainen
tapahtuma kuin mitä se on vielä tänä
päivänä meidän ko-kea. Joulun ta-
pahtuma kaksi vuosituhatta sitten on
puitteissaan ja inhi-millisyydessään
tätä todellisuutta, tätä meidän.

Mutta keskelle tätä normaalia ihmi-
sen elämää joulun viestin tuojalla on
sanoma toisesta todellisuudesta -

Yht´äkkiä heidän edessään seisoi Her-
ran enkeli! Mistä hän tuli ja miten hän
hävisi jää selostamatta. Vain hänen
sanomansa kerrotaan. Sama toistuu
tähdestä suuntaa ottaneiden itäisen
maan tietäjien saapuessa. Heilläkin on
viesti, jonka alkuperään jää salaisuus:
“Missä se juuta-laisten kuningas on,
joka nyt on syntynyt?” Ihmisten kes-
kelle ja heidän historiaansa tuodaan
viesti: vastasyntynyt lapsi on maail-
man Vapahtaja tai täsmällisemmin:
tämä lapsi on kerran paljastuva siksi
mitä hän jo on: maailman Va-
pahtajaksi, ihmisen pelastajaksi.

Alusta asti joulun inhimilliseen to-
dellisuuteen kuuluu näin myös se
uskon sanoma, joka viittaa ihmisen

arkitodel-lisuuden tuolle puolen,
Jumalan maailmaan, taivasten val-
takuntaan, joka ei ole täältä, mutta

kuitenkin se on aivan lähellä, kun
sydän avautuu. Jumala syntyy mie-

leen hiljaiseen. Sitä mitä todel-
la tapahtuu eivät lainkaan ta-
junneet kaikki, vaan ainoastaan
ne, jotka näkevät uskon silmin

Jumalan valtakunnan tulone ihmisten
keskelle ja sydämiin. Joka ilman us-
koa yrittää vain hyötyä näkymättö-
män maailman sanomasta, aiheuttaa
vain tuhoa ja turhautumista. Herodes
viekkaudessaan ja oma-
valtaisuudessaan on raastava esi-
merkki siitä, mitä surua ja unelmien
murskaamista joulun puitteissa voi
tapahtua.

Tämä kaksoisnäköala on jouluun
valmistautuessamme meidän ihan
vasiten syytä ottaa huomioon. Em-
me tarvitse yhtään ehdoin tahdoin
mustaa kokemusta ja uutista tämän
joulun päiviltä. Olkoon joulu inhimil-
linen, rakkauden täyttämä juhla, per-
heen juhla, lasten juhla, kodin juhla,
hiljentymisen ja läheisyyden juhla,
hyvän tahdon ja lahjojen antamisen
juhla. Joulu ei ole yksityinen vaan
kuuluu evankeliumin mukaan jokai-

selle, “kaikelle kansalle”. Joulukuu-
si, joulusauna ja joulun perinneherkut
ovat yhtä käsin kosketeltavia asioita
kuin aikoinaan ensimmäisen joulun
tietäjien tuomat antiset, majatalo, sei-
mi, härkä, aasi ja paimenten kedon
lammaslaumat. Miten joulumme kul-
ku onkin kehittynyt sukupolvien ai-
kana lapsuu-temme, vanhempiemme
ja isovan-hempiemme muistojen
Raudussa ja sitten uusin vaikuttein
uusilla asuin-sijoillamme, samoilla
maisilla ais-teillamme, ihmisten sydä-
meen ja mieleen hiljaiseen, se edel-
leen otetaan vastaan. Muuta tapaa val-
mistaa juhlaa itsellemme ja toisillem-
me meillä ei ole kuin tämä käsin
kosketeltava, silmin nähtävä, korvin
kuultava ja tuntein tunnettava
konkretia.

Mutta myös meidän jouluumme
tarjoutuu aines, joka ei ole “silmin
nähtävissä, ei korvin kuultavissa,
mikä ei ole ihmisen mieleen noussut
eikä meistä syntynyt”. Se löydetään
uskon kautta. Se on sanoma Juma-
lan val-takunnasta, jonka Kristus, ih-
miseksi tullut, toi maailmaan. Tämä
on sanoma siitä, että ihmisen syvin
turvallisuus on Pyhän Hengen lahjoit-
tama usko siihen, että Jumala on ih-
misiä rakastava ja armolli-nen Juma-
la. Ihmisten syvin kutsumus on koh-
della lähimmäistään samalla
armeliaisuudella, jolla Jumala kohte-
lee.

Näin teemme joulun toisellemme,
sydämeen. Jeesus-lapsi syn-
tyy meille,
ensi kertaa,
uudelleen.
“Me näimme
h ä n e n
tähtensä”.
(Matt. 2:2).

Onnellista joulua
ja siunausta vuodelle 2001

Simo O. Salo
rovasti
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KATRI KOMI

TOIVOTTAA

RAUTULAISILLE

JOULUMIELTÄ

JA HYVÄNTUULISTA

UUTTA VUOTTA!!

Marmeladintekijän työpajassa
on jouluinen tunnelma

Nenääni tulvahtaa ihana, sii-
rappinen tuoksu. Imelässä tuok-
sussa on jotain vivahteita, joita
en heti pysty määrittämään.
Mutta makeaa, niin makeaa.
Taidan olla paratiisissa!

Miltei. Olen Sirkka-Liisa Par-
tasen Marmis-marmeladima-
keispajalla Haukivuorella.

Marmeladinteko on tarkkaa puu-
haa. Tuon tuosta Sirkka-Liisa Parta-
nen laittaa lämpömittarin seokseen ja
tarkistaa joko seos olisi sopivaa
kaadettavaksi levyille.

- Tämä on sikäli armoton laji, että
jos oikaisee, lopputulos ei onnistu!

Sirkka-Liisa Partanen on tehnyt
marmeladeja kolmisen vuotta. Keit-
tiöalan koulutuksen saanut Partanen
löysi makean työpaikkansa lehti-il-
moituksen kautta, kun konnevete-
läinen marmeladiyrittäjä tarjosi tieto-
taitopakettia ja etsi yritykselleen jat-
kajaa.

- Minulla oli sellainen olo, että ha-
luaisin tehdä jotain muutakin kuin
valmistaa ruokia. Kymmenen vii-
meistä vuotta olin Haukivuorella lo-
makeskuksen keittiössä, ja jotenkin
kaipasin vaihtelua, kuvaa Partanen.

- Kyllähän sitä jonkun aikaa piti
miettiä onko karkkiyrittäjäksi ryhty-
misessä mitään järkeä, tunnustaa
Partanen.

Tavoite tuhansia
kiloja vuodessa

Toimintansa Marmis aloitti 1998
Haukivuoren kunnan vuokratiloissa
entisellä vanhainkodilla. Niitä olisi
kuitenkin pitänyt remontoida, joten
omien tilojen rakentaminen kodin lä-
helle tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Nyt
maatilan vieressä seisoo suloinen vaa-

leansininen “Muumi-ta-lo”.
- Polttoaine on kallista joten ajoja

on vähän pohdittava muutenkin, mai-
nitsee Partanen.

Tänä vuonna Marmis-pajasta saa-
daan noin tuhat kiloa kotimaista
marmeladia. Tavoite on asetettu lä-
hivuosina 3000:een kiloon vuodessa.

- Se tietää sitä, että olisi oltava joka-
päivä kahdeksan tuntia makeis-
pajalla. Käytännössä se on kuitenkin
mahdotonta. Meillä on vielä toimiva
karjatila, jonka hoidossa tarvitaan
myös minua, kertoo Partanen.

Siinä niitä on!
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Luomua ja
tavallista

Marmiksen makuvalikoimasta löy-
tyy tyrni, päärynä, vadelma, musta-
herukka, lakka, mansikka, karpalo,
pihjalanmarja ja appelsiini.
Luomuappelsiinit Partanen hankkii
Helsingistä. Kotoisammat raaka-ai-
neet tulevat Suonenjoen
pakkasmarjasta ja Puumalassa sijait-
sevasta Aten Marja Oy:stä.

- Lisäksi ostan luomumansikkaa ja
-vadelmaa paikkakunnan viljelijöiltä,
kertoo Partanen.

Tavallisen ja luomun ero on raaka-
aineissa. Marjojen tai hedelmän lisäksi
myös marmeladimassaan laitettavan
sokerin ja tärkkelyssiirapin on oltava
luomua.

- Luomumarmeladia teen lähinnä
erilaisiin tapahtumiin. Lisäksi niitä on
myynnissä muutamassa
luomukaupassa Helsingissä ja Mik-
kelin Prismassa sekä kauppahallissa,
mainitsee Partanen.

Allergikoille
sopivia

Marmiksen tuotteita myydään Par-
tasen mukaan parhaiten
maistattelutilaisuuksien yhteydessä.

- Haaveenani onkin ostaa tuote-
esittelyapua perheen ulkopuolelta,
hän kertoo.

Lisäksi tuotekehittelyä on tehtävä
kokoajan.

- Olen kokeillut muun muassa
toffeen tekoa, mutta tällä hetkellä

keskityn vain marmeladiin. Ei sitä voi
kovin moneen itseään hajottaa ja aika
on rajallista, mainitsee Partanen.

Hän uskoo, että tulevaisuudessa
puhtaista raaka-aineista valmistettu-
jen makeisten suosio nousee.

- Allergiat lisääntyvät, ja
erikoiskarkkien kysyntä varmasti
kasvaa, sanoo Partanen.

Ainiin, Sirkka-Liisa on
rautulaisminiä. Hän miehensä, Kari
Partanen on Sievi ja Toivo Partasen
poika. Sievi on lähtöisin Raudun
Palkealasta ja Toivo oli Orjansaaren
poikia.

Teksti ja kuvat:
Jaana Anttonen

Sirkka-Liisa Partanen kertoo, että kun marmeladimassa on sopivan lämpöistä se kaade-
taan ja kauhotaan välittömästi ohuille levyille jäähtymään. Kun tuote on jäähtynyt se

leikataan, sokeroidaan ja pussitetaan.

Sukututkimuskurssilta ajattelemisen aihetta
Syyskuun lopun harvinaisen kau-

nis lauantaiaamu jatkui päiväksi. Puut
loistivat keltaisina ja punaisina, havu-
puiden vihreää vasten. Oli mitä par-
hain syksyinen vapaapäivän alku, läh-
teä vaikka sienimetsään tai muuten
vaan luontoon liikkumaan. Meitä oli
kuitenkin kolmisenkymmentä inno-

kasta ihmistä, jotka työnnyimme Mik-
kelissä sijaitsevan Paukkulan  Nuori-
so-opiston ovista sisään tarkoitukse-
namme saada kahden päivän aikana
johtolankoja ja vinkkejä, millä tavalla
parhaiten pääsisimme esi-isiemme ja
-äitiemme jalanjälkiä tutkimaan.  Päi-
vä oli tarkemmin 31.9.2000 ja  Kar-

jala-Liiton järjestämä Sukututkimus-
kurssi alullaan.

Paukkulassa oli hyvät tilat tarkoi-
tukseen. Osanottajia oli tullut ympäri
maata Turusta, Helsingistä, Hämeen-
linnasta, Iisalmesta, enimmäkseen
kuitenkin Etelä- ja Itä-Suomesta. Ja
kaikki olivat karjalaisten sukujen tut-
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kijoita. Innostavina opettajina olivat
Tuula Kiiski ja Kari-Matti Piilahti.
Kaksipäiväisen kurssin aikana saim-
me paljon “työkaluja” aiheen käsitte-
lemiseen.

   Heti alussa katsoimme millä ta-
valla itärajaa on siirrelty vuosisato-
jen aikana. Kyllä se on tehnyt mo-
nenlaista koukeroa sitten Pähkinä-
saaren rauhasta 1323 Pariisin rauhaan
1944. Kaakkois-Suomea ja Karjalaa
oli vuosisatojen aikana jaettu moneen
kertaan.

Verotus toiminut
ennenkin

Vanhat henkikirjat ovat melko vai-
keita sukututkijalle. Siihen aikaan ne
kirjoitettiin käsin, ja käsiala vaihteli
kyllä tavattomasti ja kirjainten
merkitsemistapa oli sangen omape-
räistä. Maakirjoissa on tilanne aivan
sama, kun nämä dokumentit ovat lä-
hes aina kirjoitettu ruotsin kielellä, se
tuo oman hankaluu-tensa työhön.

Monia mielenkiintoisia yksityiskoh-
tia tuli esiin menneisyydestäm-me.
Sekin huomattiin, että kyllä verotus
oli toiminut menneinä aikoi-nakin; oli
henkivero, myllytulli, karja- ja kylvö-
vero ym. ja näiden ke-ruusta omat
säännöksensä.

Ns. Viipurin karjalasta on asiakir-
joja säilynyt parhaiten. Rautu on kuu-
lunut 1700-luvulle asti Käkisalmen
karjalaan, ja siltä alueelta on asiakir-
joissa aukkopaikkoja. 1700 -luvulla
Rautu liitettiin arkistoin-nissa Viipu-
rin Karjalaan ja tältä ajanjaksolta on
tietoja paremmin.

Mielenkiintoinen  tapaus oli kurs-
simme vierailu Mikkelin Maakunta-
arkistossa. Siellä on luovutetun alu-
een lakkautettujen seurakuntien tie-
dot, niin pitkälle kuin niitä vielä ole-
massa on. Kannaksen maare-kisterin
tiluskartat, mitkä ovat säilyneet so-
dan tuholta, on siirretty myös Mik-
keliin viime keväänä. Yritin etsiä koti-
tilani tiluskarttaa; maarekisterikirjassa
kyllä oli asianmukaiset merkinnät,
mutta itse karttaa ei enää ollut ole-
massa.

Määttästen sukuseura
perustettu tänä vuonna

Tämä tässä edellä on ollut vähän
niin kuin esipuhetta, mitä aioin sanoa;
tänä vuonna on perustettu Määttästen
sukuseura, joka alkaa toimia vuoden
2001 alusta.  Seuran puheenjohtaja-
na on Juhani Määttänen Kotkasta,
puh.040-8323 6440, ja sihteerinä
Hannu Määttänen Salosta, puh.
0400-227574.

Kanneljärven Määttäsiä on paljon
Salon ja  Kymenlaakson seudulla ja
heidän toimestaan tämä yhdistys on
perustettu. Yhdistyksen kotipaikka on
Salo ja jäseniä on  ympäri maata.
Tarkoituksena tutkia Määttäsen su-
vun vaiheita niin pitkälle kuin mah-
dollista on. Kanneljärveläisillä on jo
melko pitkälle selvitettykin suvun läh-
teitä.

Jo edesmennyt Matti Siitonen on
jättänyt jälkeensä meille hyvän selvi-
tyksen myös Raudun Määttästen su-
vusta. Aukkopaikkoja on vielä paljon,
mutta näyttää siltä, että lähtökohdat
saattavat olla samoilla seuduilla.

Yhteisiä sukunimiä on paljon;
Falck, Huuhka, Iivonen, Pullinen,
Pusa, Rastas, Määttänen. On oi-
keastaan kumma, jos mikään näistä
ei johtaisi yhteisille jäljille. Määt-täsiä
on myös Pyhäjärvellä, sekä nykyises-
sä Ilomantsissa ja Tuupovaa-rassa.
Jäljittämistä on kyllä paljon.

Rautulaisten lehti
yhteistyöhön
Kanneljärven kanssa?

Tähän juttuun liittyy vielä kolmas-
kin puoli; yhteistoiminta muiden pi-
täjälehtien, pitäjäläisten kanssa.

Tapasin edellä mainitulla kurssilla
kanneljärveläisten edustajan, Mark-
ku Määttäsen, kotoisin Sau-vosta.
Heillä ilmestyy myös lehti, Kannel-
järvi, ja kirjoituspulaa tuntuu olevan
sielläkin päin.

Syntyi ajatus että voisiko tulevai-
suudessa olla mahdollista vaihtaa ai-

neistoa Kanneljärveläisen ja Rau-
tulaisten -lehden välillä? Tätähän kyllä
on esitetty jo aikaisemminkin, viime
keväänä Veikko Vaikkinen,
(Rautulaisten lehti 3/2000), samaa
karjalaista heimoa kuitenkin ollaan.
Itselleni tuli jopa ajatus Kannaksen
pitäjien lehtien yhteistyöstä.

Olisiko tosiaan mahdollista vaihtaa
aineistoa? Löytyisikö kiinnostavia
yhteisiä asioita ja aiheita? Luulisi niin.
Elinkeinot, kulttuuritoimin-ta, ihmis-
ten ajatusmaailma ja luon-teenlaatu
ovat olleet hyvin samantyyppiset täl-
lä alueella. Voisipa hyvinkin olla mah-
dollista laajentaa toimintaa yli entis-
ten pitäjärajojen.

Pitäjärajoja siirretään pian täälläkin,
Etelä-Savossa! Mikkelin maalaiskun-
ta, Anttola ja Mikkelin kaupunki yh-
distyvät vuoden 2001 alussa yhdek-
si uudeksi kunnaksi, Mikkelin kau-
pungiksi. Tälläkin ko-likolla on taas
ne molemmat puolet; hyvät ja huo-
not.

Toivon ja uskonkin, että ne hyvät
tulevat nousemaan päällimmäisiksi
ajan myötä, ja alkuvaikeuksien ja on-
gelmien jälkeen päästään oikein te-
hokkaaseen toimintaan kaikilla  elin-
keinojen ja kulttuurin osa-alueilla.
Meillä maalaisilla on perunoita, mu-
nia ja maitoa, viljaa jauhoiksi ja
ryyneiksi, kaupunkilaisilla taas jotain
muita tarvikkeita ja palveluita, men-
nään yhteispelillä tulevaisuuteen.

Äkkipäätään katsoen vaalitkin me-
nivät suht’koht hyvin; Anttolasta ja
Mikkelin maalaiskunnan alueelta tuli
mielestäni aika hyvä edustus valtuus-
toon. Ratkaisu on kuitenkin tapahtu-
nut. Ilmapiiriä parantaa jo sekin, et-
tei tarvitse enää asian takia peistä tait-
taa. Näiden hajanaisten ajatuksien
myötä toivon menestystä kaikenlai-
selle yhteistyölle, katsomme sitten
maalle tai kaupunkiin, nykyisyyteen
tai menneisyyteen.

Antero Määttänen
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Mietteitä itsenäisyyspäivän jälkeen
suvaitsevaisuudesta ja pakolaisuudesta

Olimme varustautuneet itsenäi-
syyspäivänä katsomaan televisiosta
Väinö Linnan Tuntematonta sotilas-
ta. Minäkin uskalsin ensimmäistä
kertaa elämässäni katsoa elokuvan
kokonaan, vaikka tiesin, että kyseessä
on elokuva, mutta toisaalta tiesin, että
elokuvan tapahtumat ovat täyttä tot-
ta vanhempieni ja monien muiden ih-
misten elämässä.

Äitini katselee kynttilän lepatusta.
Hänen äänensä on heikko ja hauras
haastellessaan muisteloitaan 61 vuo-
den takaa, talvisodan joulusta. Vielä-
kään - yli kuuden vuosikymmenen
jälkeen - eivät muistot ole
murentuneet vaan tunkeutuvat ahdis-
tavana mieleen.

Äitini on nyt 93-vuotias. 61 vuotta
sitten sodan kynsiin joutuessaan hän
oli 32-vuotias elämänsä kukoistukses-
sa oleva nuori nainen, jolla oli puoli-
so, kolme lasta, Porkuinmäen päältä
juuri omaksi lunastettu maatalo,
paksumultaisine peltoineen. Lehmät
oli ehditty kasvattaa vasi-koista ja siat
porsittaa.

Avaammepa television minä päivä-
nä vain, näimme naisten ja lasten ole-
van vaeltamassa nyytit pään päällä,
pakenemassa, heitettynä sodan
kitaan, leireille, jossa ei eletä, ollaan
vain hengissä ja kärsitään. Eikö täl-
lainen tuska lopu koskaan maailmas-
ta, noin me kysytään.

- Ei se lohduta, että toisetkin koke-
vat samat tuskat, omat haavat pysy-
vät auki pysyvästi hautaan asti, sa-
noo äitini.

Päästä turvaan,
säilyttää henkensä

- Sota tuli sittenkin yllättäen, sa-
noo hän.

Evakuoimiskäskyä ei syrjäisim-piin
kyliin ehditty antaa tarpeeksi ajoissa.
Kun käsky tuli, sota oli jo porras-
puulla. Junat olivat täynnä, ihmiset

härkävaunuissa, miehet rintamalla,
naiset vahvimpina huolehtimassa
vanhuksista ja lapsista. Pommikonei-
den jyrinä täytti ilman. Juna ajettiin
metsän suojaan jos ehdittiin, ihmiset
ryömivät vaunujen alle tai puiden
katveeseen, hangessa äidit
lapsimytyistään kiinni pitäen.

Aina ei ehditty suojaan, pommit
osuivat evakkovaunuihin ja lähistöllä
olevaan ammusjunaan. Koneki-
väärisuihkut lakaisivat ratapihoja.
Sekaisin murskaantuneita ihmisiä,
palaneen ihmislihan käryä, omien et-
sintää, uupuneita vanhuksia, eläimiä.
Sodan intohimona on tappaa.

Yli puolet evakuoiduista oli vilje-
lijäväestöä, suuri osa elämänsä en-
simmäisellä kotimaan matkalla, ei
edes turistiluokassa, vaan kuten
vankivaunujen matkustajat rangais-
tuina siitä, että sattuivat olemaan
karjalan kansaa, ainaiseen lähtemi-
seen kiskottuja. Tässä ja nyt: ei tie-
toa tulevasta, päällimmäisenä vain
yksi ajatus: päästä turvaan, säilyttää
henkensä.

Kaikille ei voitu tarjota edes här-
kävaunun lattiaa. Nuoret naiset kah-
laamassa lumessa; heillä oli vastuu
karjasta, joka yritettiin pelastaa. Sil-
missä oli kauhu ja itku. Ei itsensä
vuoksi, vaan karjan. Miten ne lypsät,
utareet jäässä, missä syötät, ei hei-
niä. Hysteerisiä olivat lehmät-kin, ei
niitä koskaan talvella ollut ajettu lumi-
hankeen.

Leikkokukkia
lopun elämänsä

Toisen kerran kesällä evakkoon läh-
dettäessä karjan ajajat olivat matkalla
kolmisenkin viikkoa, koska osa kar-
jasta tuotiin toiselle puolelle Suomea
maanteitse. Liian kipeitä muistoja kar-
jan uupumisesta, liian paljon
hiertyneitä jalkoja, poh-jattomia ken-
kiä, loppuun asti uupuneita naisia.

Ajateltiin: eihän tämä voi kestää kuin
hetken, käydään ja käännytään, pa-
lataan takaisin ja päästään taas al-
kuun.

- Miten se, joka ei ole lähdön tuis-
kua kokenut, voi tietää, millaista on
pakeneminen, sanoo äiti.

Kodin voi rakentaa sinnekin, mihin
riisuu kenkänsä, mutta miten kiinnit-
tyä uuteen kasvualustaan juu-rilta irti
reväistynä. Leikkokukkia lopun elä-
määnsä, henkisesti ram-pautuneita.

Miksi kahden kotiseudun väki käy
yhä uudelleen ja uudelleen itkemässä
itkunsa tuhottujen synnyinko-tiensa
kiveyksillä? Kenties siksi, että karja-
laisilta jäi kuusi vuosikymmentä sit-
ten surutyö tekemättä. Sodan päätyt-
tyä siihen ei ollut aikaa, oli
tukahdutettava kaikki tunteet ja
pureuduttava työhön.

Karjalaiset kokivat monesti olevan-
sa jäljelle jääneessä Suomessa tois-
arvoisessa asemassa ja oli aikoja, jol-
loin oli parasta vaieta taustastaan.
Surutyö on siksi kestänyt näin pit-
kään. Mistään ei ole löytynyt kriisi-
ryhmiä hoitamaan mieltä ja tuskaa
menetetystä. Sen vuoksi se laulussa
kerrottu kaiho on niin pohjaton, sen
vuoksi tunne erakko-koivuna elämi-
sestä kahden viiman suussa ei ole
hellittänyt.

“Kylhä tää täst”
Moni äiti jää miettimään, miten juur-

ruttaa lapsensa maahan, johon he ei-
vät ole voineet isiensä ja äitiensä ta-
voin juurtua, kun siitä maasta ovat
jäljellä vain muistot. Näille su-
kupolville, jotka ovat kahden kotiseu-
dun väkeä, voi vain sanoin kuvailla
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marjametsät, kukkapellot, koulutiet,
Viipurin ja Terijoen ih-meellisyyden.
Mutta miten opetat heitä rakastamaan
maata, jota ei ole?

Hyppäys ilosta suruun oli vilah-dus
vain ja hetkessä itku muuttui nauruk-
si, nauru itkuksi, mitä niitä murheitaan
liian pitkälti pitämään. Jaksamisen raja
oli pian vastassa, jos ei ollut taitoa
nauraa kyynelten läpi.

Ilo purkautui usein puheeksi. Mie-
lessä ja kielellä oli niin paljon sanoja,
jotka pyrkivät ulos, piti ne saada sa-
notuksi oli sitten vieras tai tuttu. Ja
kun itse puhalsi ulos oman elämänsä
ilot ja surut, siinä toisenkin mieli heltyi
ja hänkin huomasi jälkeenpäin kerto-
neensa sellaistakin, mitä oli pitkään
sisällään pitänyt. Voi karjalaisen
pahalainen, miten viekkaasti johdat-
teli puhumaan, kun itse löperteli kaikki

asiansa, mietti muukalainen, mutta
sitten ymmärsi tai ainakin kysyi, että
siitäkö se ilo niissä, siitäkö se
välittömyys ja mielen painottomuus,
kun eivät mitään sisällään pidä.

Mikä terapeuttinen temppu, itkeä ja
nauraa yhteen köyteen koko elämä,
luutia lattia roskista ja sitten herätä
taas tähän hetkeen siistittynä, nauraa
kiehaista kaiken päälle ja vielä
tokaista:

“Kylhä tää täst.”

Kaikille ihmisille onnea ja eväitä
vuodelle 2001 Tuntemattoman soti-
laan Rokan, Suven Tassun, Hietasen,
Lehdon, muiden sotilaiden ja äitini
herättämien ajatusten myötä: “Pus-
sista heitän kylvövakallisen ilon sie-
meniä. Panen sitkaimen sekaan. Teen
jyvistä taikinan. Nosta-tan leivän ja

annan kaikille elämänevääksi arinalla
paistetun ilolimpun. Muistoista
makoisen. Teen limp-puun voisilmän
ja Muolaan perunoista paistikkaat.
Ystäviä ollaa. Tutuiks tullaa. Sie sa-
not miuks ja mie sanon siuks.
Muistellaa ja jutel-laa. Ilo meil on ain
taskus. Sitä ei meilt ota pois kukkaa.
Se tul meil mukkaa sielt
Mullikkoinmäen rin-teelt. Ja mie an-
nan sen teil kottiivie-misiks.”

Hilkka Karjalainen
Selma Pietiäisen

 (Raudun Suurporkulta) tytär

Venäjän matka opetti arvostamaan
itsenäisyyttä yhä enemmän

Kun historian opettajani pyy-
si minua ja paria muuta Mik-

kelin lyseon kahdeksasluokkalaista
matkalle Aunukseen, olimme vuoroin
innoissamme ja vuoroin
peloissamme. Matka kestäisi kolme
päivää, kävisimme ystävyyskou-
lussamme, ja yöpyisimme Aunuksen
ainoassa hotellissa. Tiesimme, että
rajan takana on aivan erilaista.

Minä olin kuullut juttuja vanhem-
miltani, jotka ovat jo vuosien ajan teh-
neet matkoja Rautuun. En siis odot-
tanut mitään hienoa, mutta ei reissulle
nyt aivan allapäinkään lähdetty. Lisäk-
si meillä oli koossa hyvä porukka,
joka oli tarkkaan valittu.

Minulle matkalla oli aivan erityinen
merkitys, olihan vaarini syntynyt
Raudussa ja puolustanut maatamme
Jatkosodassa. Vaikka en päässytkään
Rautuun, näin paljon alueita, jotka

olivat joskus kuuluneet Suomelle.
Näin mm. Laatokan ja Sortavalan,
joista olen muullut juttuja paljon. Tie-
tysti kyseessä oli myös ainutlaatui-
nen opintomatka, sillä olen hyvin kiin-
nostunut historiasta, ja matka sopii
hyvin 8. luokan historiankurssiin.

Ensimmäinen asia, joka muis-
tutti, että nyt ollaan Venäjällä,

oli kaksipäisen kotkan kuva, ja teksti
“Russia” heti Venäjän tullissa. Se jäi
hyvin mieleeni, itseasiassa hieman
pelottavana näkynä.

Kun sitten pääsimme tullista, oli
kuin olisimme tulleet aivan toiseen
maailmaan. Olimme aluksi hieman
järkyttyneitä: “Asuuko noissa talois-
sa tosiaan ihmisiä?” Alkushokin jäl-
keen totesimme melko nopeasti, että
oikeastaan tätä osattiin olettaa.

Välillä näkymät olivat hieman

masentavia. Esimerkiksi eräs karta-
no, jonka pystyi helposti kuvittele-
maan miten kaunis se oli ollut. Sii-
hen johtavaa tietä reunustivat koivut,
ja sitä ympäröivät pellot. Tämä lois-
to oli poissa, talo rap-peutunut ja pel-
lot kasvoivat heinää ja rikkaruohoja.
Välistä olin vihainen siitä, että näin
oli päässyt käymään.

Toisenlaisiakin näkymiä löytyi:
luonto oli kerrassaan upeaa! Kun näin
ensimmäisen kerran Laatokan sai
näky haukkomaan henkeä. Aluksi
vettä oli silmän kantamattomiin, sit-
ten jylhät kalliot laskeutuivat veteen,
ja jossain näkyi vihreää met-
sää...näky oli hetki hetkeltä upeam-
pi.

Sitten ylitimmekin jo vanhan rajan.
Silloin tuli outo tunne, nyt ollaan ihan
oikeasti Venäjällä. Kult-tuurierot nä-
kyivät vielä selvemmin, enää ei nä-
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kynyt mitään merkkejä suomalaisuu-
desta, ja ajoittain oli vielä karumpaa
kuin ennen vanhaa rajaa.

Perillä Aunuksenlinnassa odotti
suuri helpotus: hotellimme oli paljon
paremmassa kunnossa kuin olimme
odottaneet. Tosin ruoka jäi syömät-
tä, mutta onneksi olin ottanut omia
eväitä mukaan.

Seuraavana päivänä kävin ortodok-
sisessa kirkossa, josta ostin ikonin.

Kirkosta oli Stalinin aikana tehty teat-
teri, ja nyt paikalliset yrittäjät kunnos-
taa sitä vähin varoin. Päivällä kävim-
me musiikkifestivaa-leilla, ja illalla
Utjärven kylässä. Seuraavana päivä-
nä kävimme vielä ystävyyskoululla,
jonka jälkeen lähdimme kotia kohti.

Suomen puolella olin erittäin onnel-
linen. Vaikka matkalla oli mukavaa,
oli helpottavaa kun sai palata takaisin
Suomeen. Matka opetti paljon. Nyt,

Suomen itsenäisyyspäivänä, osaan
arvostaa itsenäisyyttä entistä enem-
män.

Ilona Kopakkala
(kirjoittajan isoisä Aaro Säde on

syntynyt Raudun Riikolassa)

“Selviytymiskurssi” Laatokan ympäri
17. päivänä heinäkuuta, aamu-

varhain, lähti Mikkelistä 28-paikkai-
nen bussi tupaten täynnä, Paksun
Markun johdolla, Laatokan kierrok-
selle. Tunnelma oli heti alku-jaan
mahtava, ja odotuksia täynnä, nähdä
Laatokka ja Valamo.

Muutaman vitsin siivittämänä matka
jatkui huomaamatta Nuijamaan tulli-
asemalle, josta selvisim-me, yhden
bussin ruuhkasta, puo-lessatoista tun-

nissa. Itse tulliasema oli
viimenäkemältä kokenut täydellisen
romahduksen, aina kattoraken-nelma
myöten. Sitä ympäröi pitkä heinikkö,
seassa hoitamattomat ruu-supensaat.

Seuraavaksi pieni pysähdys Viipu-
rissa. Huoltoasemalta halpaa naftaa
tankkiin ja menoksi. Seuraava pysäh-
dys olikin horoskooppipat-sailla, pai-
kalliset myymäläautot ym-päröivät
meidät.

Kiviniemen kautta Käkisalmeen,
jossa kävimme linnan raunioilla ja siel-
tä löytyi mainio piknik-paikka. Op-
paamme Markku laittoi grillin pystyyn
ja kyllä makkara maistui hyvälle.
Palanpainikkeeksi kuppi kahvia, kul-
jettajan autossa keittä-mää.

Matka jatkui kohti Sortavalaa. Suu-
rin osa erittäin huonokuntoista
hiekkatietä, joka ravisteli hirvittäväs-
ti. Autossa onneksi tunnelma vain

Laatokan ympäri matkaajat ryhmäkuvassa.
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parani. Ohitimme Hiitolan, Lahden-
pohjan, sekä muita pienempiä kyliä,
harmaita mökkejä. Ai-datut pihat,
perunaa ja kaalia kasvamassa talven
varalle, vartiossa poikkeuksetta
pystykorvakoira, sekä ikkunalaudal-
la velton näköinen kissa makaamassa.
Sovhooseja. Harvoja viljapeltoja, yksi
satapäinen lehmälauma, yksi sikala,
yksi kanala.

Illansuussa saavuimme Sortava-
laan. Pieni kiertoajelu kaupungilla,
majoitus hotelli Sortavalaan, oikein
onnistunut illallinen vasta saneera-
tussa ravintolassa.

18. päivänä tiistaina, satoi aamusta
vettä. Valamon retkipäivä, kello 9
olimme jo rannassa lähtövalmiina.
Laiva oli pitkä ja kapea kuin sukel-
lusvene. Kattoluukusta sisään ja sit-
ten mentiin hurjaa vauhtia sumun
seassa. Pian sumun hälvettyä aurin-
ko paistoi pilvettömältä taivaalta. Ohi
upeiden hiekkarantojen ja saarien,
edessä rannaton ja tyyni Laatokan
ulappa. Kohti Valamoa, vajaan tun-
nin kuluttua alkoivat näkyä Valamon
saari, kirkon kupoli ja sinivalkoinen
kirkko.

Opastetulla kiertokävelyllä saimme
kuulla kuinka kirkka ja muitakin ra-
kennuksia oli käytetty van-kileirinä,
mielisairaalana, hevostal-lina,
hautausmaata kaatopaikkana, usko-
matonta. Nykyisellään on pitkissä
rapistuneissa rakennuksissa taas
munkkien asuntoja, osissa on
“saneerattuja” huoneita, jotka ovat
kesäisin kysyttjä kun ihmiset etsivät
hiljaisuutta ja rauhaa. Saimme kur-
kistaa kirkon kaikkein pyhim-pään,
jonne naiset pukeutuivat mustaan
hameeseen ja huiviin. Kirkko itse oli
rakennustelineiden peitossa ulkoa-
päin. Kierroksen jälkeen jäi vielä ai-
kaa jonka jokainen käytti haluamal-
laan tavalla, katselemalla luostarin
aluetta laajemmin, käydä ostamassa
matkamuistoksi ikoneja tai pieniä he-
leästi soivia Valamon kelloja, käydä
Laatokassa uimassa tai ravintolassa
munkkiliköörillä ja kahvilla.

Paluumatkalla laivalla tuli usealle
haikeuden tunne, olihan Valamo, ja
osa Laatokkaa olleet kerran Suomea.
Päivän retki herkisti tunteet. Piti vä-
lillä pistää lauluksi, “Aavan meren
tuolla puolen” sekä tietysti “Karjalan
kunnaat” sun muut.

Pitkärannassa odotti automme, jolla
matka jatkui kohti aunuksen kaupun-
kia. Vielä pieni pysähdys, jossa
makkaragrilli taas toimi. Innokkaim-
mat uimarit sulkelsivat Laatokkaan.

Illalla saavuimme Aunukseen,
majoituimme Olognaan. Ruokailun
jälkeen meidät muutamat haettiin ky-
lään Ladalla nuoren perheen luokse,
jotka esittelivät rakentamaansa
kotitaloaan. Talon isäntä, Juri, oli
muutama vuosi sitten Otavan
maatalousoppilaitoksessa opiskele-
massa, niiltä ajoilta tämä tuttavuus.

Vielä puolen yön aikaan Jurin äidin
luo lettukesteille ja sajulle. Täytyy
ihmetellä heidän ystävällisyyt-tään ja
vieraanvaraisuuttaan. Äiti ja poika
puhuivat aika sujuvaa Suo-mea. Au-
nuksen yö oli sateinen, mut-ta läm-
min.

19. päivänä keskiviikkona, aamu
alkoi tutustumalla nuorten taide-
kouluun Aunuksessa. Oppaanamme
toimi Nikolai Zaitsev, joka on taiteili-
ja itsekin.

Sen jälkeen suuntana Pietari. Poi-
kettiin saksalaisten sodan aikana ra-
kentamalla lentokentällä, sekä Alek-
santeri Syvärisen luostarissa, jota
myös osin yritetään “saneerata”, osa
toimii mielisairaalana. Pitkiä matalia
rakennuksia, joissa pienet ikku-
nantapaiset rautaristikoineen, sieltä
katseli ilmeettömän näköisiä ihmisiä.

Taas matka jatkui, mutta niinhän
siinä sitten kävi, että auto hajosi. Ei
sitä rumpsutusta kestänyt. Onneksi
sattui huoltoasema kohdalle, ja meil-
lä kyydissä vielä Nikolai-opas. Kun
vihdoin saivat puhelimet pelaamaan
löytyi hitsarikin muuntaji-neen, eivät
kuuluneet huoltamon varusteisiin,
avaimet olivat omasta takaa autossa.
Sattui vielä olemaan baari lähellä, jos-

ta saimme bors-keittoa ja juoma-
puolta. Pieni sadekuuro yllätti, muu-
ten aurinko paistoi ja oli lämmintä.

Pikkutytöt myivät mustikoita ja
metsämansikoita, monta kipollista.
Siinä tärvääntyi kuusi tuntia.

Ja eikun matkaan. Syvärijoen yli
Lotinapellon kaupungin halki, Pak-
sujoen yli, Sääsjoella pysähdyimme
ostamaan savusiikoja ja kello oli sii-
nä 21, ja vielä pitkä matka Kivi-
niemeen edessä.

Ilta-auringon painuessa mailleen
ylitimme Neva-joen. Pietarissa käynti
jäi autoremontin vuoksi, nyt olivat
tietkin onneksi paremmat. Eivät jou-
tuneet venäläisten hitsaus-saumat niin
lujille.

Kiviniemeen saavuimme puolen
yön maissa. Eivät olleet millään lailla
satsanneet myöhästyneisiin mat-
kalaisiin. Kylmät vetiset perunat lisuk-
keineen, ei kehumista. Hyvä kun
kämppä löytyi. Rauhaton yö iti-
koiden kanssa.

20. päivä, torstai. Matkasimme
Rautuun. Päivä oli ainakin rautulai-
sille piste i:in päälle. Tulla tutuille
synnyinseuduille, kävellä kylätietä
entisen kodin paikalle.

Ei se luonto ole miksikään muuttu-
nut. Mäet ja notkelmat ovat entiset,
ja aurinko paistoi kuten ennenkin
“koton Karjalas”.

Nykyiset asukkaat olivat rakenta-
neet tosin omiaan. Ruokakaupat ihan
asiallisia, torikaupatkin pieni-
muotoisena kukoisti. Käynti Palkea-
lanmäelle, jossa metsikössä pitkän
heinän peittämänä vanha ortodoksi-
nen hautausmaa ja Larin Parasken
patsas. Mäeltä näkyi kauas Laa-
tokalle asti, upeita vaaroja ja laak-soja.
Tuttuja paikkoja Metsäpirtti, Rautu,
Hatakanmäki ym. Mieleen tuli laulun-
sanat: “Mä seisoin vaa-ralla paljain
päin ja kauniin Karjalan eessäin näin”.

Vielä kävimme Leinikylän järveä
ihailemassa, jonka rannat on hienoa
hiekkaa. Ja ne ikihongat ovat edel-
leen uhmaamassa aikaa ja antavat tälle
silmiä hivelevälle maisemalle kuin vii-
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meisen silauksen. Tien varrella kaup-
pa, josta kotiinviemiseksi rautulaista
ruisleipää.

Viimeinen kohteemme Viipuri.
Bussiparkkiin pyöreän tornin ku-
peelle ja torille. Ensimmäiset ryöstö-
yritykset jo auton ovella. Ihan hirveä
meininki, sai pussiaan puristaa rys-
tyset valkeina. Kauppiaita pyöri joka
puolella tuuppien ja tönien, osta tätä,
osta tätä. Osta, osta, anna markka.
Helpotuksen huokaus kun päästiin
autoon.

Matkamme lähestyi Venäjän puo-
lella loppuaan. Saavuimme Nuijamaan
tulliasemalle kaikkine pussei-nemme
ja nyytteinemme. Eipä olisi enempää
kyytiin mahtunut. Vielä sitten ihme-
tellään venäläisten “os-tosmatkoja
Suomeen”. Tavarat saivat olla autos-
sa, tullimies kävi vain passit sekä
naamat täsmäämässä. Pieniä normaa-
leja ongelmia kuljettajan kanssa. Sai
jaella jotain vihreitä lappusia tulli-
miehelle. Mitähän lie olleet?

Huumekoira teki vielä työtään
pussiemme seassa. Parin tunnin jäl-
keen pääsimme Rättijärven vero-
vapaan myymälän kautta Suomen

tulliin, josta selvisimme pikavauhtia.
Oltiin Suomessa ja parin tunnin ku-
luttua Mikkelissä.

Tästä matkasta voi sanoa sen ol-
leen eräänlainen “selviytymiskurs-si”.
Ei tarvinnut paksua pussia. Sitäkin
enemmän kärsivällisyyttä, huumorin-
tajua ja sopeutuvaa luonnetta. Erit-
täin antoisa matka. Lai-nataksemme

Kuva Raudun markkinoilta. Kuva: Jaana Anttonen

Kesän 2001 matkoja Rautuun

Sirkiänsaaren koulupiirijuhlamatka
ja Korlie kolinat 6.-8.7.

Reitti I: Jyväskylä-Kangasniemi-Mikkeli
Reitti II: Pieksämäki-Mäntyharju-Kouvola

ilm. Töölön matkatoimisto Mikkeli, puh. (015) 321 500

25.-27.5. Rautu-Metsäpirtti
***

Juhlamatka entistetyn lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkin vihkimistilaisuuteen

Rautu-Sakkola 8.-10.6.
Reitti I: Pieksämäki-Mäntyharju-Vaalimaa

ilm. Töölön matkatoimisto Mikkeli, puh. (015) 321 500
Reitti II: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta

ilm. Töölön matkatoimisto Mikkeli, puh. (015) 321 500
Reitti III: Helsinki-Vaalimaa

ilm. Maija Johansson puh. (09) 823 3032, 050 524 0725
***

Markun sanoja: “Ympyrä sulkeutui”.
Se oli tehty. Laatokka kierretty.

Eeva, Jaakko,
Liisa ja Raimo Pekkanen
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Silloin kun Rautu oli vielä rautaa
Tämä nyt kertomani tapahtumaket-

ju alkoi eräänä joulukuun päivänä
Aunuksessa, Syvärin rannassa ole-
vassa etuvartiopesäkkeessä.

Olimme kaverin kanssa tarkastele-
massa stm, Venäläisen touhuja
virran toisella puolella, elet-
tiin vuotta 1943. Siinä
periskooppia kään-
nellessäni, liekkö
sen peilin heijastus
osunut heidän tu-
l e n j o h t u e e n s a
kiikariin, koska pie-
nen ajan kuluttua
kuuluivat ranu-jen
lähtölaukauk-set.
Ensimmäinen “pa-
ketti” putosi noin 50
metrin päähän pesäk-
keestämme. Toinen tuli
jo aivan lähelle takanamme
olevaan juoksuhautaan. Sen
irrottama iso kivi osui
olkavarteeni tehden kädestäni
liikuntakyvyttömän. Lääkin-tämiehet
hakivat minut J.S.P:hen, jossa patal-
joonan lääkintäkapteeni tutki vamma-
ni, todeten olkapäässä ja käsivarres-
sa pieniä murtumia, siis ei mitään ko-
vin vakavaa. Kuitenkin passitti minut
lähellä olevaan kenttäsairaalaan.

Aloin pikkuhiljaa kuntoutua, var-
maan joulun läheisyyskin vaikutti sii-
hen. Kolme päivää ennen joulua lää-
käri tuli kierrokselle ja ehdotti, että
mitäs tuumaisin toipumislo-masta.
Vastasin tykkääväni kovastikin ja
käsikin rupeaa jo tottelemaan annet-
tuja komentoja.

Iltapäivällä marssin sairaalan toi-
mistoon tekemään lomapapereita.
Papereita kirjoitellut vääpeli kysyi lo-
puksi: “Mikä on pääteasema?” Vas-
tasin, että: “Rautu, ja sen itäisin kylä
Vepsa, josta on rintamalle matkaa
reippaat 20 km.”. Nyt kuului kom-
mentti: “Sitä reissataankin rintamalta
toiselle,” ja jatkoi “Satun tuntemaan
pitäjän ja kyläsikin, sillä olen kotoisin
maapallon kolmannelta navalta, nimit-
täin Kivenna-valta.”.

”Terävämmästä
päästä” junaan

Jouluaatonaattona jo ennen kukon-
laulua lähdimme kuorma-au-

ton lavalla soitten yli johta-
via kapulasiltoja pitkin

kolis-telemaan, ta-
voitteena Mäkrän
rautatieasema, jossa
juna meitä odotti.
Kilvan riensimme
hakemaan junasta
istumapaikkoja. Sa-
tuin nousemaan
vaunuun niin-
sanotusti “teräväm-

mästä päästä” ja
oven avattuani huoma-

sin olevani toisenluokan
osastossa, joka oli siihen

aikaan pyhitetty upseereille,
lotille ja muille armeijan palve-

luksessa oleville naisvirkailijoille.
Hetken aikaa silmäilty-äni aioin

kääntyä takaisin. Viereisessä penkis-
sä istuva upseeri kysyi, nähtyäni kä-
teni olevan siteen kannattamana:
“Toipumislomalleko jääkärillä
on matka ja vaunut ovat täyn-
nä.”. Myönsin näin olevan.
Hämmästyksekseni hän
näytti vapaata paik-
kaa vierellään, ke-
hottaen istumaan.

Istuttuani tein it-
selleni selväksi, että
minun on kunnia is-
tua tosi herrasmie-
hen seurassa. Tar-
kemmin katsottuani
selvisi, että hänhän
on pataljoonamme
lääkintä-kapteeni, sama
joka antoi minulle ensi-
avun.

Kysyin: “Herra kapteeni, saa-
ko puhutella?” Minulle vastattiin, että
saa, eikä herra-sanaakaan tarvita.
Kerroin hänelle missä merkeissä

olimme rintamalla tavanneet pari viik-
koa sitten. Hänkin sanoi muis-tavansa
tapauksen ja tiedusteli nykyistä
vointiani. Vastasin vähän leikkimieli-
sesti, että kyllä tällä kädellä jo lomal-
la ollessa tyttöystävää kaulailee ja sit-
ten kun tulen yk-sikköön, meinaan
voittaa korsumme keskeisen
kädenvääntökilpailun ja silloin tiedän,
jotta tarpeen tullen käsikranukin len-
tää pitkälle ja tarkasti. Vierustoverini
nyökkäsi hymyillen.

Ennen Aunuksen kaupunkia rata oli
pommitettu poikki ja joudumme
autonkuljetuksen siirtymään ko. kau-
pungin rautatieasemalle, jossa pää-
simme Suomeen lähtevään junaan.
Kiitin kapteenia ja toivotin hyvää jou-
lua. Sanoin vielä, että nyt siirryn
sotilasarvoni edellyttämään osastoon.

“Metsäkaartiin”
Pirholanmäellä

Junan saapuessa Elisenvaaraan al-
koivat hälytyssi-reenit soida. Siirryim-
me lähimaas-toon suojaan, eikä ol-
lenkaan turhan takia, sillä pommeja
alkoi putoilla, mutta ne eivät kuiten-

kaan tulleet aivan junamme lä-
helle. Sen sijaan tarkka-am-

pujat koneissa olivat huo-
mioi-neet junamme ja

tikanneet reikiä. Mi-
n u n k i n
is tumapaikkani
kohdalla seinä oli il-
mastoitu hyvin. Hä-
lytyksen loputtua
pääsimme taas tai-
paleelle.

Hiitolaa jouduim-
me lähestymään lä-

hes kävelyvauhtia,
sitä olivat samat koneet

pommittaneet. Pari ra-
kennusta oli viellä liekeis-

sä. Viipuriin menevä rata oli
poikki. Onneksi Raudun rata oli ajo-
kunnossa ja pääsimme jatkamaan
matkaa.
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Ohitettiin Käkisalmi ja Pyhäjärvi,
luulin jo, että pian Rautu on rautaa,
mutta vielä kerran jouduimme vaih-
tamaan kulkuneuvoa. Taas oli vuoro
hypätä kuorma-auton kyytiin, rata oli
jostain Kiviniemen ja Raudun väliltä
katki (e-päiltiin desantteja).

Osuin onneksi autoon, joka oli ha-
kemassa lomalta palaavia so-
tilaita sikäläiselle rintamalle
ja matka jatkui Maaselän
kautta Raasuliin. Kus-
ki kehui muista-
vansa Vepsan
tiehaaran, mutta
pysäytti vasta
Pirholanmäellä.

Jäin pois kyydis-
tä ja sanoin kuljet-
tajalle: “Mie oon
tulossa rintamalta
toipumislomalle ja
sie meinaat viijjä miut
toiselle, mie lähenkii täs-
tä nyt mestäkaartii, älä
vaan usuta kettää perrää.”.
Moikattiin ja lähdin
tallustelemaan “tekokylääni” kohti.

Jouluaattoilta alkoi jo hämärtyä.
Vaikka pimennysmääräykset olivat
voimassa silti Kuusenkannan kylän
läpi marssiessani, monista ikkunois-
ta tuikahteli kynttilän valo. Kaikessa
kiireessä poikkesin erääseen tuttuun
taloon, taloon, josta olen aikaisem-
massa kirjoituksessani kertonut pääl-
le kirjoituksella “Harjoituslähtö evak-
koon 60 vuotta sitten”.

Talossa oli joulukuusen kynttelit
sytytetty ja perhe oli pöydän ympä-
rillä kahvittelun merkeissä. Vanha ta-
van mukaan otin ämpärin reunalta
“koussikan” ja piti alkaa hörppää-
mään vettä, emäntä keskeytti puu-
hani ja komensi pöytään. Totel-
tavahan oli. Kiiteltyäni tarjoilusta läh-
din taas “kilometritehtaalle”.

Partio toi
perille tupaan

Matkaa oli jäljellä enää noin kolme
kilometriä. Väsykin alkoi jo yllättää,
sillä nukkuminen oli jäänyt paremmin

tor-kahteluksi. Vaikka oli jo pimeää,
tunsin tieuran hyvin, sitä oli jo lap-
sesta asti tullut poljettua.

Vanhempani olivat kuolleet jo aikai-
semmin ja kotini tuhkakasana talvi-
sodan jäljiltä. Asuin tätini luona, jon-
ne ajattelin pian pääseväni, mutta vie-
lä tuli mutka matkaan, kolmen soti-

laan ja heitä johtavan vänrikin
muodossa. Olin edennyt

kyläm-me urheilukentän
laitaan, kun he sulkivat

tieni. Sain
tiukkasanaisen käs-
kyn pysähtyä,
tiedusteluun olenko
aseistettu, vastasin
että kun Sy-värin vir-
ran rannalta kenttä-
sairaalasta lasketaan
haavoittunut toipu-
mislomalle, aseistus

ei kuulu kuvaan, ei ole
edes sotamuistoksi na-

kania.
Kysymykseen, mihin olen

matkalla, sanoin että jos olisi
valoisampaa näkyisi määränpääni,
joka on täältä katsoen kylän ensim-
mäinen talo, jossa minua jo varmasti
odotetaan joulun viettoon.

Vänrikki ei oikein pitänyt ylimalkai-
sista vastauksistani, kun en muista-
nut edes herroitella, enkä vetänyt
“luitakaan kasaan”. Kysyttäessä lo-
mapapereita, sanoin jotta repusta
kyllä löytyvät.

Vänrikki käski siirtymään urheilu-
kentän puolelle jossa heidän maas-
toautonsa oli. Tein oman ehdotukse-
ni ja oikein herroitellen: “Jos ajettais
tällä autolla tuonne kotini pihaan ja
mentäis sisälle, eiköhän silloin lopul-
lisesti selviäsi kuka olen.”.
Esitykseeni suostuttiin, ihme kyllä.
Sisään astuttuani sain tuttavallisen
vastaanoton ja nimeni mainittiin. Nyt
saattajatkin uskoivat mitä olin heille
kertonut. Otin repun esille ja sanoin
että nyt sitten voidaan vilkaista näitä
papereitakin, sillä kyllä nämä päivän-
valon kestävät.

Minulle sanottiin että tositteita ei
tarvita, niitä on aivan riittävästi. Kai-

voin repustani työmieslaatikon, sa-
noen: “Tässä pieni joululahja”. Hei-
dän esimiehensä antoi ymmärtää, että
hän ei ole vielä oppinut sitä pahetta,
mutta kyllä nuo pojat sen pian ilmaan
haihduttavat, kiitos. Partio lähti
ajelemaan Anttolan kautta
Kivennavalle, jossa heidän joukko-
osastonsa majaili.

Vihdoin oli monivaiheinen matkani
päättynyt “tuttuun tupaan”, jossa
joulukuusen kynttilät lämpimällä
tuikkeellaan viestittivät siitä ainutker-
taisesta syntymästä, jonka muistoa
nyt alamme viettämään.

Toivotan kaikille tunnelmallista
joulua ja rauhallista vuotta 2001

Valto Virolainen

KARJALASTA

KAJAHTAA-

kasetti

50,-
(sis.postituskulut)

Tilaa Markulta puh.
040 5239 645
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Osote JR 28/MO/8

Rintamalla 18 p:nä jouluk. 1939

Hyvää päivää kotiperheeni. Taas otin kynän käteeni ja rupesin kirjoittamaan muutaman

rivin sinne teille kun kaipuun tunne sinne teitän luoksenne ja saan kysyä oletteko tervee-

nä kaikki ja miten siellä aikanne kuluu?

Minä olen terveenä ja olen saanut olla tähän asti ettei mitään erikoista ole sattunut vielä.

Jumala on antanut minulle vielä armonaikaa ja terveyttä, että voin ajatella mennyttä

entistä aikaani, että jos Jumala armahtaisi vielä meitä syntisiä ihmisparkoja jos me nyt

muistamme häneltä sitä oikein katuvalla mielellä pyytää, sillä olimme kiintyneet tähän

maalliseen omaisuutemme kokoamiseen, että emme muistaneet edes pyhäpäiville arvoa

antaa. Vaan nyt näemme, että jos Jumala ei anna meidän työllemme siunausta, niin ei se

onnistu. Sillä muistathan rakas vaimoni, kun yöllä joskus oltiin työssä eikä oltu

lepäämässä vaikka Jumalan kirjassa sanotaan, että lepää rauhassasi yösi, Herra työtä

siunaapi, mutta me yritimme vaan yöt ja päivät että hermosto oli sekaisin.

Rakas vaimoni muistat kuinka ahersimme sinun kanssasi rinta rinnan ja koetimme

saada kotimme hyvään kuntoon ja johan meillä omiksi tarpeeksi elämisen tarpeita ja

kaikkea yllin kyllin mutta nyt näemme mihin kaikki ovat työmme tulokset menneet. Ne

ovat menneet nyt aivan pirstaleiksi kaikki suunnitelmamme ovat tyhjiksi rauenneet ja

rakkaat työsarkamme ovat nyt siellä kaukana jotka olivat meille kaikki liiankin rakkaita

emme olisi mihinkään hintaan vaihtaneet sillä luulimme rakkailla ja tutuilla kotipelloilla

saavamme tehdä työmme je elää rauhassa kotikonnuilla.

Nyt rakkaat omaiseni, on käynyt elämässämme tällainen arvaamaton käänne, vaan tyyty-

väisenä tämäkin on otettava vastaan sillä ylhäältä se on meille ihmislapsille määrätty.

Jumala on tämän sen rankaistuksen tietysti meille määrännyt. Rukoilkaamme Jumalaa,

rukoilkaa rakas perheeni siellä minunkin puolestani, rukoile sinä rakas puolisoni Selma,

että kerran vielä toisemme tapaisimme.

Hoida sinä niitä lapsia hyvin ja anna hyvä kohtelu siellä ovathan he rakkaitasi ja olet

uhrannut parhaan nuoruutesi heille pieninä ollessa. Opeta heille hyviä sanoja ja anna
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hellää hoivaa kuin kauan

Luoja sallii teitän yhtessä

aikaa viettää sillä aika on

vakava eikä tietä millaiseksi

kohtalomme on määrätty.

Nyt tässä lähetän sinulle

rahaa 180 markkaa sillä minä

en rahalla tee mitään. Osta

vaikka lapsille jouluksi

tuomisia samalla muistavat

kun sanot että isä lähetti

joululahjaksi. Ei tässä paljon

ole kun ei luultu, että se aika

menee tällaiseksi niin ei

osattu asioita järjestää

mihinkään.

Saitko sinä Selma mukaasi

kotonta mitään? Kirjoita

minulle kun saat tämän

kirjeen.

Nyt toivon teille rakkaani

Hauskaa Joulua kaikille

Toivolle, Rauhalle, Viljolle,

Mummolle ja Sinulle

Selmani. Jään otottamaan

kirjettäsi, älkää lähettäkö

minulle evästä kyllä

täällä sitä on.

Tervehtien Isä Toivo

(Oheisen kirjeen on kirjoittanut
Toivo Pietiäinen Raudun Suurpor-
kulta vaimolleen Selmalle.)

Selma ja Toivo Pietäinen

KARJALA-lehden
joululahjatarjous

Lehden kestotilauksen tekeville
Juha Taskisen upea “Laatokan

seitsemän merta” -kirja sekä
loppuvuoden numerot ilmaiseksi.

Soita heti Markulle
puh. 040 523 9645.
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Rautulaisii ruokii

Espuhe: Muista pyhittää lepopäivä
Katekismuksen kolmannen käskyn

takkii ei meil Rauvus’ koskaan kei-
tetty tai paistettu ruokii suntain, eli
pyhän. Lauantain paistettiin ja keitettii
nii paljon ruokii, jot varmas’ piisas
(riitti) vierailkii, vaik niitä ois tult kuin
paljo.

Kirkos’ käytiin pyhän, tultiin kot-
tii, syötii, vanhemmat ihmiset män-
niit päivälevol’ ja meiä lapsii pit olla
hiljaa. Jos ei jaksant olla nauramatta
mäntii pihalt pois metsää leikkimiä.
Vast illansuus tul vieraatkii.

Ruuanlaittoon Rauvus’ käytettii
paljon aikua: jos ei emäntä kerent
päiväl, otettii yö avuks. Juhannus-
ruokii tavallisest ol lihapotti uunii
(karjalanpaisti). Meil koton ei lihhoi
pantu pieniks paloiks, vua kokonai-
sen rautapattua tai tasapohjasie su-
kunua. Siin sivus sit paistettiin peru-
nakakkarat, otrakakkarat, puolpie-
laat, vehnaset, mustikkakakkarat,
rahkakakkarat, vehnaskuoreen riisi-
porkkanapiirakat ja kuakut. Jälk-
ruokan ol riisipuuro ja rusinasoppa.

Joulun pantii suurkinkku uunii ja
tuas se lihapotti. Samoil variloil
paistettii lanttuluatikot, porkkana-
luatikot, otraryynpuuro. Jouluaaton
aatton olj jo paistettu perunakakka-
rat ym. kakkarat, jouluvehnaset ja
kuakut.

Selti (silli) olj myös joulun pöy-
väs’, sit viel rosolii, makialt puolelt
ol puatakkua (siirappi), siin kastettii
vehnast ja syötiin.

Piäsiäisen syötiin lampaanlihhua ja
kanamunnii. Lammaskual, värjä-tyt
kananmunat, porkkanaluatikko ja
rahka, jot syötiin makian tai suo-lasen
ruokan - riippu siit miten se olj tehty.
Rahkakakkara ol aina hyv-viä, kun
se paistettiin vehnaskuoreen mihin olj
pantu paljon rusinoi ja vaniljasokerii
ja munnii.

Muutamii rautulaisii ruokii vielä mitä
ei ole kerrottu: kualsoppa mai-on kans
eli maitokual, lammakual, hapankual,
lihasoppa, hernerokka, papurokka,
uunlohko lihan kans.

Kakkaroi, suurii tai pienii tehtii sekä

vehnas- tai ruisleipätaikina-kuoree
puoloist, omenist ja musti-koist.
Kuassat (vellit) keitettiin kai-
kenlaisist ryynilöist. Perunas tehtii
perunahuttuu (perunamuussi), sit
pantii lihhua pannul, annettiin tulla
ruskiaks, syötiin perunahutun kans.

Rautulainen perunakakkara tehtiin
ain pyöriäks. Sitko otettiin pois uunist,
tassil tai syväl lautasel olj sulatettuu
voita ja siin pyöritettiin kakkaran reu-
nat et niist tul pehmiät. Umpkuoree,
puolkuu muotoo tehtiin sit kaik
ryynpiirakat: hersryyn-, riis-ryyn-,
otraryyn- ja tattarryynpii-rakat.
Ennenko pantii uunii, voieltiin maion
tai jamakan (piimä) kans, kahvelin
kans pistettii reikii ja sit uunii. Uunist
oton jälkeen voieltiin sulan voin kans.
A vot siul, ko ol hyvvää!

Näillä terveisillä,
Hyvää joulua ja uutta vuotta

Irja Rastas
Espoosta

Paketti suomalaista historiaa MTV 3:ssa
MTV 3:ssa nähdään tämän vuoden

lopulla ja ensi vuoden alussa paljon
mielenkiintoista ohjelmaa, joiden taus-
talta löytyy rautulaisjuu-rinen ohjaa-
ja Markku Onttonen.

Dokumenteista voisi mainita esi-
merkiksi 31. joulukuuta klo 11.25-
11.55 nähtävän “Vaaran vuodet 1944-
1948”. Ohjelman esittelyteksti kuu-
luu: “Jatkosota päättyi ja välirauha sol-
mittiin Moskovassa syyskuussa
1944. Tulevat vuodet elettiin Suo-
messa valvontakomission varjossa ja
kommunistien vallankaappauksen
pelossa.”

Markku Onttosen ja Hilkka Viti-

kan dokumentti on vuodelta 1995 ja
siinä kuullaan asiantuntijoina minis-
teri Max Jakobsonia, eversti Vilho
Tervasmäkeä ja tohtori Jukka
Tarkkaa.

1. tammikuuta 2001 nähdään MTV
3:ssa dokumentti “Ne 200 000", joka
kertoo Suomen sodissa pysyvän
vamman saaneista miehistä ja naisis-
ta ja heidän selviytymi-sestään pysy-
vän vamman kanssa. Dokumentin kä-
sikirjoittaja on Hilkka Vitikka ja oh-
jaaja Varpu Kuusela.

Joulukuussa tulee uusintana myös
“Kun taivas repeää”. Draamasarja
kertoo 20-vuotiaan lääkintälotta Ai-

no Mäkelän aikuistumisesta ja kah-
desta suuresta rakkaudesta jatko-
sodan kenttäsairaalassa sodan viimei-
senä vuonna heinäkuusta 1943 ke-
säkuuhun 1944. Käsikirjoitus on
Kirsti Mannisen ja Markku Ontto-
sen, ohjaaja Markku Onttonen.

Taivas sini-
valkoinen

“Taivas sinivalkoinen” on kaivattu
jatkosarja Kun taivas repeää -sarjal-
le. Aino ja Lauri, entinen lotta ja
evakoksi ja sotainvalidiksi muuttunut
sissisankari, joutuivat tässä kurimuk-
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Bongaa Rautu -
kilpailu netissä

Markku Onttosen uuteen sar-
jaan “Taivas sinivalkoinen” liittyy
kilpailu. Kilpailuun voi ottaa osaa
MTV3:en internetsi-vuilla osoit-
teessa: www.mtv3.fi/suomi ja
kilpailukysymys kuuluu: Kuinka
monta kertaa sana Rautu vilahtaa
Markku Onttosen “Taivas sinival-
koinen” -sarjassa.

Pääpalkintona arvotaan Rau-
dun matka. Lisäksi arvotaan kirja-
palkintoja.

sessa etsimään omaa paikkaansa tu-
kenaan vain rakkaus, joka
kuolemankin ylittää.

Pula-aikana, ankarien sotakorvaus-
ten ja poliittisen epävarmuuden aika-
na oman taistelunsa käyvän Aino ja
Laurin tarinan ovat kirjoittaneet Kirsti
Manninen ja Markku Onttonen, joka
myös ohjaa sarjan.

Aino (Eeva Palonen) on löytänyt
Jallun veistämän puumantelin
joulupuurosta sarjassa “Kun

taivas repeää”. Asiaa todistaa
Elli (Katja Peacock).

Kuva: Hannu Puukko/MTV3

Tahvana-ajelulle Prismaan?
Viimepäivien puheenaiheet julkisuudessa ovat ol-

leet ammattiini liittyviä. On ollut yleisönosaston kan-
nanottoja kauppojen vapautuvista aukioloajoista, kaup-
piaita on syytetty rahanahneiksi ym.ta. Gallupin mu-
kaan yli puolet kansasta ei koe tarpeelli-seksi jatkaa
kaupan aukioloaikoja. Nykyiset aukioloajat arkipäivi-
sin ovat allekirjoittaneenkin mielestä riittävät.

Lapsuudessani asuimme lähes kolmenkymmenen
kilometrin päässä kaupungista. Ei ollut jääkaappeja
eikä pakastimia. Kauppa-auto kävi kaksi kertaa vii-
kossa ja kuitenkin meillä syötiin joka päivä.

Kuka vapaita aukioloaikoja on ylipäätään sitten ol-
lut vaatimassa, on minullekin epäselvää. Kolle-goistani
hyvin harvan olen niitä kuullut kannattavan veisihän
se meiltä useimmalta viimeisenkin va-paapäivän. Pie-
nen yksikön myyntituotto ei riitä pal-kattuun henki-
lökuntaan eli sunnuntaityöstä makset-tavaan
korvaukseen. Toki kaunis ajatus, että vapaa aukiolo-
aika suosisi pieniä, alle 400 neliön myymälöitä.

Eräänä päivänä sain faksin keskusjohdolta. “Miksi
et pidä sunnuntaisin kauppaasi auki?” Palautin kyse-
lyn vastaten näin: “Muista pyhittää lepopäivä-si.” Piste.

Olen kasvanut tiettyjä perusarvoja kunnioittavassa
viljelijäperheessä eikä meillä sunnuntaisin pakollisen

karjanhoitoon liittyvien töiden lisäksi tehty muita töitä
vaan pyhäpäivä pyrittiin pitämään sille kuuluvassa ar-
vossaan. Muistan lapsuudestani sanonnan: “Pyhätyöllä
ei ole siunausta.”

Surullista on, että nykyajan ihmisellä ei enää tunnu
olevan vastaavanlaista ajattelua kuin ennen. Ei ole py-
hän eikä arjen eroa. Shoppailu tuntuu olevan ainut au-
tuaaksi tekevä asia. Sosiaalinen seurustelu tapahtuu
nykyisin tänä päivänä kuulemma parhaiten sunnuntai-
sin kaupassa kun perheet yhdessä pyörivät
citimarkettien käytävillä.

Henkisesti köyhää sanoisin. Yhden väittämän mu-
kaan kauppoja täytyi saada olla vapaasti auki siksi, että
Eurooppa yhdentyy ja Suomi sen mukana. Tänne tu-
leva turisti mukamas hämmästelee sitä takapa-juisuutta
jos ei pääse kauppaan. Naurettava peruste sekin. Jos
matkustan esim. Espanjan, ei minua ollenkaan häiritse
tai ihmetytä jos siestan aikaan kauppa on suljettu.
Maassa maan tavalla tai maasta pois.

Vaikkakin hyvästä kaupankäynnistä on minunkin lei-
päni kiinni, niin haluan lepopäivän antaa myös
henkilökunnalleni. En soisi sunnuntairauhan ja etenkin
joulurauhan häiriintyvän liiallisesta markkinahu-mus-
ta.

Toivon, että joulun sanoma toteutuisi kaikkien mei-
dän kohdalla. Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto.

Läheisyyttä, lämpöä ja yhdessäoloa
haluan teille toivottaa jouluna 2000.

Markku
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Oulun Karjalaisten värikkään syksyn
“puuhamiehinä” myös rautulaisia

Tänä syksynä karjalaiset ja karjalaisuus ovat tulleet voimak-
kaasti esille Oulussa. Elokuussa olivat Valtakunnalliset kotiseu-
tupäivät, marraskuun alussa Oulun Karjalaseura täytti 50 vuot-
ta, ja nyt täällä oli Karjalan Liiton valtakunnallinen Talviso-
dan muistopäivän päätilaisuus.

Edellisessä Rautulaisten lehdessä kerroin kotiseutupäivistä ja
siihen liittyen karjalaisten näkyvästä osallistumisesta. Nämä
tilaisuudet muodostuvat minulle eräänlaisiksi “bongaustapahtu-
miksi”, olen utelias tapaamaan niissä rautulaisia, sillä onhan
mukava kohdata syntymäpitäjän ihmisiä ja muistella mennei-
tä.

Talvisodan syttymisen muistohar-
taus pidettiin Oulun entisöidyssä Tuo-
miokirkossa. Sen on piirtänyt arkki-
tehti Karl Magnus Engel.

Juhliin oli saapunut karjalaisia ym-
päri Pohjois-Suomea ja lukuisasti
oululaisia veteraaneja. Oulun Karjala-
seuran puheenjohtaja Teo Sorri lau-
sui osanottajat tervetulleiksi. Voimak-
kaana kaikui harmaapäis-ten veteraa-
nien veisaamana Isänmaan virsi “Sun
kätes Herra voimakkaan suo olla suo-
ja Suomen maan”. Näin varmaankin
sama virsi kaikui Talvisodan vaikei-
na hetkinä. Se kuvasi kansan luotta-
musta Korkemman johdatukseen.

Oulun luterilaisen ja ortodoksisen
hiippakuntien puheenvuorojen jälkeen
kuultiin Sotaveteraanien kuoron
laulamana “Jumalan kunnia luonnos-
sa” ja “Veteraanien iltahuuto”. Vete-
raanien velvoittama pe-rintö mieles-
sä laulettiin loppuvirtenä “Siunaa ja
varjele meitä...”. Har-taustilaisuuden
jälkeen lähti kirkosta kynttiläkulkue
kunnioittaen menneiden polvien työ-
tä ja tuoden valoa syksyn pimeyteen.

Kahvipöydässä
yllättäen tuttuja

Ennen muistotilaisuuden alkamista
oli järjestetty kirkkokahvit. Järjestä-
jien joukossa työskenteli kaksi
rautulaista, jotka kuuluvat Oulun

Karjalaseuran puuhamiehiin, nimittäin
hallituksen jäsen Helena Sidoroff ja
rahastonhoitaja, hänen sulha-sensa
Ahti Loponen (Päiviön poika).

Tällä kertaa Ahti toimi “tam-
puurimajurina” ja Helena myi kah-
vilippuja sekä ohjasi vieraita ravinto-
laan. Kahvikupin saatuani suun-tasin
kohti pöytiä. Huomasin siellä istuvan
kaksi tuttuani, Vapaussoturien perin-
neyhdistyksen paikallisen puheenjoh-
tajan Yrjö Ension ja toisen Pohjois-
Suomessa vielä elossa olevasta kah-
desta vapaussoturista, Valde
Tenhulan. Häntä voidaan sanoa to-
della vanhan kansan tervas-kannoksi,
sain samalla kutsun hänen joulukuun
8. päivänä pidettäviin 100-vuotisjuh-
liinsa.

Rautulainen viimeinen elossa ollut
vapaussoturi oli mahdollisesti Antti
Tonteri. Hän oli syntynyt Raudussa
01.03.1902. Hän kuoli 26.01.1990
Haukivuorella, jossa hänet siunattiin
perinteisesti isänmaan multiin. Hän oli
myöskin viimeinen haukivuorelainen
vapaussoturi.

Siinä jutellessamme pyysi eräs ve-
teraani lupaa istuutua seuraamme.
Tervehdittyämme tulija kysyi, että
olinko Ilmari Tiaisen veli? Hän,
Arvo Ikonen (1919), oli veljeni
kansakoulukaveri Mäkrältä ja asui
nykyisin Vihannissa samoin kuin hä-

nen nuorempi veljensä Eero (1929).
Saimme vielä kahviseuraksi pöytään
Soini Loposen Rovaniemeltä. Hän on
syntynyt 1924 Kas-kaalassa.

Keskustelussa kävimme läpi nykyi-
set kuulumiset, hiihtelimme kilpaa
Raudun palteilla ja muistelimme kou-
lunkäyntiä ja yhteisiä tuttuja. Oli ajat
toiset ja myöskin säät. Raudus-sa
muistelen löytäneeni joka talvi hiih-
tokelejä. Täällä pimeyden ja los-
kakelin vallitessa alkaa uskoa kas-
vihuoneilmiöön.

Lähes tunnin pituinen kahvitauko
tuntui kuluneen liiankin nopeasti, jo-
ten oli aika siirtyä Evakkoiltaan tila-
vaan juhlasaliin.

Liiton tehtävä
muuttunut

Komeasti kajahtaneen Karjalaisten
laulun jälkeen olimme valmiit kuun-
telemaan Karjalan Liiton puheenjoh-
tajan Markku Laukkasen puhetta.
Siinä hän painotti Talvisodan henkis-
tä perintöä, karjalaisten kovaa koh-
taloa sodassa ja karjalaisen kulttuu-
rin elävää voimaa.

Sodassa Suomi taisteli itsensä maa-
ilman tietoisuuteen. Syntyi legenda
suomalaisesta peräänanta-
mattomasta tahdosta itsenäisyyden
säilyttämiseksi. Sodan jälkeen joudut-
tiin poliittisesta syystä vaikenemaan.
Jopa mentiin itsesensuurissa niinkin
pitkälle, että Suomi alkoi valtiona
syyttää itseään tapahtuneesta. Tämä
aika tunnettiin “suomettumisen” ni-
mellä.

Maamme poliittinen johto ymmär-
si tilanteen vaarallisuuden ja pyrki
varovasti irtiottoon Neuvostoliitosta
sekä vahvistamaan 80-luvulla
puolueettomuuttamme. Tämä onnis-
tui Euroopan Turvallisuus- ja Yhteis-
työ Kongressin avulla. Suurvallat tun-
nustivat Suomen puolueettomuuden.
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Suomi alkoi saada tunnustusta itse-
näisenä kansakuntana.

Neuvostoliiton hajoaminen 90-lu-
vun alussa paljasti sen rakenteen
mädännäisyyden ja vapautti meidät
sen siteistä. Nyt voidaan osoittaa re-
hellisesti kunnioitusta niille, jotka uhri-
alttiudellaan lunastivat meille vapau-
den ja kansallisen itsemääräämisoike-
uden. Tämän henkisen perinnön vaa-
liminen on nyt jäänyt nuorisomme
tehtäväksi.

Nuorisomme on saanut isovan-
hemmilta kalliin hyvän perinnön, jon-
ka säilymisen edellytyksenä sen on
tunnettava omat juurensa ja tunnus-
tettava suomalainen omaperäinen
kulttuuri. Karjalaisuudella on siinä
monipuolinen osuus vielä nykyisin-
kin vaikkakin karealismin kulta-aika
olikin 1800-luvulla. Tältä henkisellä
pohjalta nuorisomme tulee rakenta-
maan uutta “maakuntien Eurooppaa”,

joka pyrkii hävittämään valtioiden vä-
liset rajat. Liittyminen Euroopan
Unioniin taloudellisista syistä on
muuttanut valtiollisen asemamme
perusteellisesti.

Karjalan Liiton tehtävänä sodan jäl-
keen oli hoitaa ensisijaisesti siir-
tokarjalaisten taloudelliset asiat. Niistä
tärkein oli siirtoväen asuttaminen.
Jälleenrakentaminen auttoi unohta-

maan menetyksen. Kulttuurien
törmäys oli odottamattoman voima-
kas. Karjalaiset sulautuivat kuitenkin
yllättävän nopeasti toisiin heimoihin
säilyttäen kuitenkin omaleimaisuuten-
sa. Tänään Liiton tärkein tehtävä on
karjalaisen kulttuurin säilyttäminen ja
siirtäminen seuraavalle sukupolvelle.

Musiikkitarjonta
oli runsasta

Juhlapuheessaan eversti Aimo
Niemenkari kertoi Petsamon histo-
riasta ja evakuoinnista. Petsamosta
jouduttiin luopumaan vasta rauhan-
teosta 1944. Alueeltaan se oli pieni ja
väestöä oli vain noin 5 000, mutta se
oli taloudellisesti Suomelle hy-vin
merkittävä. Siellä oli tuottoisa
nikkelikaivos ja jäätön avomeren sa-
tama. Sodanaikana se oli saksalais-
ten joukkojen miehittämä. Sieltä ovat

lähtöisin meidän sodanjälkeiseen kult-
tuuriin voimakkaasti vaikuttaneet tun-
netut Paasilinnan kir-jailijaveljet
Erno, Reino ja Arto.

Juhlaan liittyi voimakkaasti myös-
kin musiikki. Esitysten rungon muo-
dosti Pohjan Sotilassoittokunta, jon-
ka esitys Karjalainen rapsodia osoitti
sen monipuolisen ja korkean tason.
Liisa Lääverin yksinlaulu vei mei-

dät Laatokan karjalaiseen hääta-
pahtumaan ja evakkoon. Häntä säes-
ti pelimannisoittajat Neulapojat. Kuo-
rolaulua esitti Melodos-kuoro. Juhla
päättyi yleisön ja Pohjan So-
tilassoittokunnan yhteisesti esittä-
mään Kymmenen virran maahan.

Illan juontaja Pauli Prinkkilä nitoi
sopivasti ohjelmanumerot toisiinsa
runon, karjalaisten kaskujen ja
sananparsien avulla. Lopuksi hän
pyysi toivomuksestani paikalla olevat
rautulaiset kokoontumaan yhteiseen
valokuvaan. Niinpä meitä löytyi vielä
juhlista edellämainittujen viiden lisäksi
Samuli Lattunen, Terttu Juntu-
nen ja Ella Pääkkö.

Samuli asuu nykyisin Kemijärvel-
lä, Terttu on Helenan äiti ja asuu
Muhoksella, Ella syntyi juuri ennen
Talvisodan syttymistä ja on Armas
Ikosen tytär. Isä oli kotoisin Mäk-
rältä (1912) ja kuollut 1992 Vihan-
nissa.

Me kaikki lähetämme
terveisemme ja toivotamme

Teille Rauhallista Joulua!

Aimo Tiainen

Oulun Karjalaiset viettivät  60-
vuotissyntymäpäivää Karjalaisuu-
den päivänä 5. marraskuuta. Ou-
luun tuli sotien jälkeen
siirtoväkenä toistatuhatta ihmis-
tä. He olivat pääosin Laatokan
Karjalasta mutta myös Viipurista
lähes 300. Tulijoita houkutteli
kaupungin hyvät työmahdol-
lisuudet.

Oulun Karjalaisten perustavaan
kokoukseen osallistui peräti 300
jäsentä. Jäsenmäärä on nyt 350
ja toiminta vilkasta. Yh-distyksen
toiminta näyttää var-mistuvan jat-
kossa, koska toimintaan ollaan
saatu mukaan jo nuorempaa vä-
keä.

Oulun seudulla asustavia rautulaisia.
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Liikkuvat rajat
Talvisodan päättymisestä on kulu-

nut 60 vuotta, kuten myös rautu-
laisten ensimmäisestä evakkona
vietetystä talvesta poikkeusoloissa.
Äitini ja taaperon ikäisen veljeni si-
joituspaikka oli tuolloin Jäppilän kun-
ta. Minä ilmestyin maailmaan talvi-
sodan jälkeisenä kesänä kar-tuttaen
sinä vuonna vähäiseksi jäävää
syntyväisyyttä.

Tilastojen mukaan syntyvyys ko-
ko Suomessa oli tuona vuonna 1940
poikkeuksellisen alhainen. Syntyvyy-
teen vaikutti tietysti sodankäynti.
Miehet eivät silloin ehtineet olla vai-
moväen “riesana”. Sulun laittaminen
Stalinin pohjoisen ulottuvuuden poli-
tiikalle vei miesten ajan.

Kun minua oli kolmisen vuotta yri-
tetty kasvattaa ihmisten tavoille, niin
kasvattajat saivat apua itse isä Aurin-
koiselta. Ollessani kotitanhu-villa
Raudun Palkealassa huomasi isä Au-
rinkoinen, että lapsen hyvään kasva-
tukseen kuuluu rajojen asettelu. Mi-
nulle ja koko Suomelle asetettiin uu-
det rajat. Siperiassa opetet-tavia oli
silloin riittämiin, joten minut siirret-
tiin opetettavaksi supistet-tuun Suo-
meen.

Rajojen asettelun lisäksi tulee lap-
sen toimia valvoa huolellisesti. Parii-
sissa rauhallisesti, henkseleitään
paukuttelevat liittoutuneet länsimaa-
laiset ja paidanhelmuksiaan
heilutteleva viiksekäs isä Aurinkoinen
päättivät asettaa yhteisen valvontako-
mission koko Suomelle ja ryhtyivät
siten leikkimään Tornileikkiä. Komis-
sio suomettui nopeasti, sillä länsimai-
den edustajat myötäilivät täysin veli
venäläisen esityksiä.

Tornissa valvojat huomasivat heti,
että leikkikaluja oli piilotettu. Aseita
oli kätketty kaikkialle Suomeen. Van-
hastaan tiedettiin Suomen ase-
operaatioiden pääsuunnittelijaksi ken-
raali A.F. Airo. Hänet pantiin
häpeämään kalterikoppiin, ja mai-
ritellen kyseltiin piilottelusta. Huonon
suomalaisen kasvatuksen saaneena
Airo istui kopissa vuosikausia
tuppisuuna, kunnes vihdoin vapau-
tettiin. Useat tähän Suomen itsenäi-
syyden turvaamiseksi tehtyyn
asekätkentäoperaatiooon osallistuneet
johtohenkilöt siirtyivät asiansa
osaavina taistelijoina käyttämään op-
pejaan Yhdysvaltain armeijan univor-
muissa edeten siellä urallaan.

Varsin lepsu
rauhansopimus

Suomea valvotaan nyt EU-komis-
sion kera ja valtioiden suhdetta toi-
siinsa muokataan jatkuvsti kokoon-
tumalla Nizzaan tai muualle.

Suomen valtiovallan tulisi kuiten-
kin pitää muistissa Suomen syntymi-
nen. Itsenäistyminen 83 vuotta sit-
ten ei tapahtunut ilman Raudun kun-
taa. Kunnan raja oli samalla valtakun-
nan rajana peräti 40:en kilometrin pi-
tuudelta. Vielä nytkin pitää muistaa,
että vaikka Suvanto voi olla
jäätyneenä, niin Kivisal-messa ja
Vaskelankoskessa kuohuu aina.

Talvisodan päätyttyä 60 vuotta sit-
ten näiden vesien varsilta poistuivat
Suomen itsenäisyyden säilyttäneet
taistelijat mieltä kuohuttavan, lepsun
rauhansopimuksen kuultuaan, sillä
mitään pakkoa ei ollut siirtää valta-
kunnan rajoja sisä-Suomeen kun
hyökkääjäkin oli pysäytetty muualle.

Tämän lepsun rauhansopimuksen
seurauksena minä olen syntynyt Hä-
mäläisen talossa Ruuhilammen-tien
varressa Jäppilässä. Tyylikkäästi pe-
rinteitä kunnioittaen kunnostettuna
seisoo talo vielä paikallaan. Toisin on
kotitanhuvieni tienoo Palkealan kyläs-
sä Raudussa. Rähjäisiä
uudisrakennuksia on pystytetty
tiheäksi kyläksi entiselle isäni omis-
tamalle pellolle ja pihapiiriin.
Vihollisiani en ole kuitenkaan havain-
nut näissä asustavan, ovat varmaan
jo siirtyneet rajajoen toiselle puolelle.

Teksti ja kuva:
Ahti Hänninen

Vuonna 1940 oli tässä Hämäläisen talossa Jäppilässä synnytyspaikka
myös Raudusta evakuoiduille, mm. kirjoittaja on syntynyt tässä talossa

Helena Hännisen synnyttämänä. Kuva viime kesältä.
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Jouluksi äidin ja sisarusten luokse
Elettiin vuoden 1939 viimeisiä päi-

viä. Ilmassa leijui sodan uhka. Neu-
vottelut Neuvostoliiton kanssa olivat
katkenneet ja Mainilan laukaukset
ammuttu. Odoteltiin levot-tomin mie-
lin mitä tuleman pitää.

Orjansaaren kylä oli evakuoitu lo-
kakuussa. Äiti oli nuorempien lasten
kanssa evakossa Pieksämäellä.  Isä
suojeluskuntahommissa asemalla.
Olin asunut yksin koko marraskuun.
Kylään oli majoitettu sotilaita ja mie-
hiä, jotka olivat linnoitustöissä. Olin
samoissa puuhissa. Kai-vomme
tankkiestettä Vepsasta tulevan ojan
varteen.

Nuorempi 12-vuotias veljeni Pent-
ti oli saapunut Pieksämäeltä käymään
kotona. Oli mukava saada seuraa
yksinäisyyteni. Marraskuun viimei-
sen päivän aamuna lähdin tavalliseen
tapaan työmaalle. Pentti jäi vielä nuk-
kumaan. Yöllä oli satanut lunta. Oli
vielä pimeää.

Päästyäni Kilkinmäen korkeimmalle
kohdalle leimahti etelän taivaanrannal-
le kirkas valo ja sitä seurasi laukaus-
ten ääni. Jylisten lensivät kranaatit
kylän yli. Ne räjähtivät jossain Sai-
janjoen seutuvilla. Ajattelin nyt se sota
sitten alkoi.

Menin sekavin tuntein työmaalle.
Siellä ei ollut ketään. Otin lapioni ja
palasin kotiin. Yllätyin kun en
tavannutkaan siellä veljeäni. Huute-
lin häntä ja etsin kaikki paikat. Penttiä
ei löytynyt. Arvelin hänen lähteneen
isän luokse asemalle.

Ulsteri tarakalle
ja menoksi

Katsoin myöskin parhaakseni läh-
teä asemalle. Otin pyörän ja laitoin
tarakalle ulsterin. Olisihan sinne so-
pinut muutakin, mutta enpä silloin
siinä tilanteessa paljon ymmärtänyt.
Panin pönkän oven päälle, niin kuin
silloin oli tapana tehdä kun talo jäi
tyhjäksi. Lähdin polkemaan asemalle
ymmärtämättä välittää suuremmi-ten
tykkitulesta.

Asemalta löysin isäni. Kerroin, et-
tä Pentti oli hävinnyt. Helpotuin kun
isäni kertoi veljeni tulleen jo asemal-
le. Viimeinen juna oli juuri lähtemäs-
sä kun Pentti juoksi asemelle. Hän oli
nostanut pojan junaan ja käskenyt
mennä äidin luokse Pieksämäelle.
Minulle hän sanoi, että on parasta kun
lähdet polkemaan Kivi-niemeä kohti.
Venäläiset koettavat varmasti pom-
mittaa Vuoksen yli johtavat sillat poik-
ki ja silloin on siviilien hankala päästä
täältä pois.

Lähdin polkemaan ja kun tulin
Mäkrälle Petäjäjärven tienhaaraan
putoili kranaatteja tiuhaan rata-
penkkaan. Tiellä oli jo tungosta. Siellä
oli hevosia ja jalankulkijoita kellä
minkäkinlaista nyyttiä kannet-tavan-
aan. Muistan erän vanhan miehen,
joka kantoi saapasparia. Ne olivat kiil-
tävät kovavartiset “putel-ji” saappaat.
Ehkä ne olivat hänen mielestään ar-
vokkain omaisuus, jonka saattoi ot-
taa mukaansa.

Tultiin Kiviniemeen ja päästiin sil-
lan yli kaikessa rauhassa. Juuri sillä
hetkellä ei ollut lentokoneita-kaan nä-
kyvissä ihmisiä vainoamas-sa. Tul-
tiin Sakkolan aseman maisemiin. Ker-
rottiin, että ilmatorjunta oli ampunut
alas yhden lentokoneen. Näin oli ta-
pahtunut. Näin sen koneen myöhem-
män aseman luona. Se oli pudonnut
pieneen metsikköön ja niittänyt puita
poikki alastullessaan kuten
viikatemies heinää. Lentäjä makasi
kuolleena koneen lähellä.  Se oli en-
simmäinen kuollut venäläinen, jonka
näin Talvisodassa.

Polkupyörästä
oli luovuttava

Menin asemalle. Siellä oli paljon
väkeä. Kyselin junan tulosta. Minul-
le kerrottiin, että illalla pitäisi tulla juna
hakemaan rautulaisia. Se saapuikin
myöhemmin illalla. Pääsin junaan,
mutta minun piti luopua vanhasta
“palvelijastani”. Pyörää ei nimittäin

saanut ottaa mukaan. Jätin sen
Sakkolan aseman seinustalle. En
surrut sitä enemmälti. Olihan se huo-
nokuntoinen.

Juna kulki hitaasti ja pysähteli vä-
hän väliä. Yö vaihtui seuraavaksi päi-
väksi. Juna jyräsi eteenpäin saa-puen
iltapäivällä Pieksämäelle. Pentti saa-
pui junalle vastaan. Kertoi käyneen-
sä jo monella junalla. Hän opasti mi-
nut Metsäkoululle, jossa olivat äiti ja
nuoremmat sisarukset.

Koulu oli rautulaisten päämajoi-
tuspaikka. Siellä oli runsaasti väkeä,
varsinkin lapsia. Joulun vietin vielä
perheen parissa mutta sen jälkeen lii-
tyin Raudun suojeluskunta-
komppaniaan, jonka esikunta oli
Kaukolassa Suokkaalan kylässä.

Oiva Junni

Karjalaiset
kesäjuhlat
Mikkelissä

15.-17.6.2001

Päämaja-
kaupungissa

tavataan!
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”Silloin pitää laulaa, kun on laulun aika”
Näin tuumi rautulainen Antero

Määttänen ensikonsertistaan kerto-
vassa lehtiartikkelissa (Länsi-Savo
4.11.2000). Hän konsertoi Erkki
Lyytikäisen kanssa Rantakylän
kunnantalossa 5. marraskuuta.

Antero on jäänyt eläkkeelle päivä-
työstään ja keskittyy nyt täysipainoi-
sesti rakkaaseen harrastukseen-sa,
laulamiseen.  Työssäoloaikanaan hän
lauloi kuorossa, joten verissä on lau-
laminen ollut aina, edustaahan hän
karjalaista laulukansaa.

Antero on muutaman vuoden ajan
opiskellut äänenmuodostusta Mikke-
lin kansalaisopistossa Anna-Ma-ri
Salon ohjauksessa.

- Työkiireiden hellitettyä on tähän-
kin opiskeluun kiinnittänyt enemmän
huomiota.  Ihminen pysyy kunnos-
sa, jos kuntoilee riittävästi ja ää-ni
pysyy kunnossa, kun sitä huoltaa
ammattiohjauksessa.  Tekniikka-

virheiden karsiminen vaatii paljon työ-
tä, kertoo Antero.

Ensikonsertti jännitti – tottakai.
Mutta antoi varmasti rohkeutta ja
varmuutta seuraaviin konsertteihin
olihan yleisöä kertynyt niin runsaasti
kunnantalon valtuustosaliin, että alus-
sa loppuivat tuolit.

Antero tulkitsi Merikantoa. Ohjel-
mistossa oli mm. Itkevä huilu, Kul-
lanmurunen, Soi vienosti murheeni
soitto jne.

Toivotan Anterolle menestystä tä-
män harrastuksen parissa!  Meidän
rautulaisten harras toive olisi nähdä
oman pitäjän poika esiintymässä
kesäjuhlassa vuonna 2002.  Parhaim-
mat onnittelut Sinulle, Antero, onnis-
tuneesta ensikonsertista.  Onneksi
sain olla paikalla tässä tilaisuudessa.

Mauri Maisonen

Erkki Lyytikäinen ja
Antero Määttänen (istuva
mies) pitivät ensimmäisen

konserttinsa marraskuussa.

Kuva: Arja Reinikainen

Jouluglögi mahtuu rautulaisten jouluun

LASTEN GLÖGI

Lapsille sopivan glögin saa kun
maustaa laimennetun mehun samoil-
la mausteilla kuin perinteinen glögi.
Makeutta voi lisätä hunajalla.

LIITAN  IÄRELTÄ

Jouluglögi on kotoisin Ruotsista.
Meillä sitä nautti ensin vain herras-
väki, mutta nykyisin se kuuluu jo lä-
hes jokaisen joulujuhlan tarjoi-luun.
Siis Ruotsista? Jot mil viisii tää sit
niinko liittys tähä karjalaisee
ruokaperinteesee? No ei sit miten-
kää, mut olha se Kannas jo enne sot-
tii nii kansainväline, jot Viipuriskii
haastoit neljäl kielel joist yks ol ruotsi.
Jot männöö kai täs jokkii glö-
gireseptikkii ja perinnehä tää muut-
tuu ylen aikaa.

PERINTEINEN GLÖGI

5 kokonaista neilikkaa
1 kanelitanko

1-2 tl rouhittua kardemummaa
hiukan appelsiininkuorta tai
pomeranssia
1-2 dl makeaa sekamehua
1 pullo punaviiniä
rusinoita
kuorittuja manteleita

Pane mausteet sideharsopussiin.
Kiehauta maustepussia jonkin aikaa
mehussa. Lisää punaviini ja lämmitä
juoma varovasti kuumaksi, älä kui-
tenkaan anna kiehua. Anna maustua
hetki kannen alla. Pane glögimukeihin
tai laseihin lusikka, rusinoita ja
manteleita. Kaada höy-ryävä juoma
niiden päälle, tarjoa välittömästi.



Rautulaisten lehti  6/2000 23

LAKKAGLÖGI

1 pullo valkoviiniä
kanelitanko
1-2 dl lakkalikööriä
2 dl lakkoja

Jaa lakat laseihin, lisää likööri. Kuu-
menna viini ja kanelitanko, kaada la-
seihin marjojen päälle. Tämä glögi
kannattaa muistaa, jos jouluvieraana
on ulkomaalaisia joille la-kat ovat jou-
lupukin maan eksotiikkaa.

Tässä vielä glögi sekä oluen, että
siiderin ystäville

SIIDERIGLÖGI

3 pulloa siideriä
2 kanelitankoa
2 tl kardemumman siemeniä
4 neilikkaa
2 dl omenamehua
hunajaa

Keitä mehua ja mausteita noin 5
minuuttia ja siivilöi. Kuumenna
mausteliemi ja siideri, älä keitä. Maus-
ta hunajalla ja annostele laseihin jois-
sa on mantelirouhetta ja rusinoita.

VAHVA OLUTGLÖGI

1 pullo olutta
2-4 viikunaa
0,5 tl pomeranssin kuorta
2 kanelitankoa
4 kokonaista neilikkaa
1 tl kardemummaa
1 dl rusinoita

Keitä edellä mainittuja aineita puoli
tuntia. Kaada sekaan pullo pu-
naviiniä, hauduttele 10 minuuttia, sii-
vilöi toiseen kattilaan ja lisää 1 dl
fariinisokeria sekä 1 dl madeiraa tai
muuta väkevää viiniä. Kuumenna.
Voit vielä lisätä cayennepippu-ria,
kaada tarjoilulaseihin.

Hyvää joulua lukijoille
Liisa Rouhiainen perheineen

Albumin aarteita

Raudun seurakunnan rippikoululaiset tuomiosunnuntaina vuonna
1942. Koulu oli Karikuusen talossa Keripadassa eli sotatoimialueella,

ja se kesti kolme viikkoa. Ensimmäisen ehtoollisen rippukoululaiset
saivat pahviparakissa Osuuskaupan lähellä, sillä kirkko oli raunioina.

Kuvassa istumassa kanttori Kosonen ja rovasti Paavo Ismael
Salo. Takana keskellä vilttihattu päässä on Urho Pennanen, Jaakko
Loponen ja Antti Meskanen. Lisäksi kuvassa on Irja Huuhka, Lahja
Kiuru, Kerttu Hännikäinen (papin vieressä). Kuvan lähettäjä Selma

Salo o.s. Monto istuu jalat suorina eturivissä.

Palkealan hautausmaa sodan
rauhallisessa vaiheessa. Kuva on

otettu kirkolta päin ja sen ovat
lähettäneet toimituksen käyttöön

Silja ja Keijo Helin.
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Johannes Sappisen muistolle
Johannes Sappinen oli syntynyt 17. elokuuta 1926

Raudun Palkealankylässä. Kuolema kohtasi hänet
8.8.2000 vielä verrattain aktiivisessa elämänvaiheessa,
sillä vaikka ikävuosia olisi pian tullut täyteen 74, oli
hänen elämänsä virkeää ja täynnä toimintaa, eikä sy-
dämen väsymistä voinut vielä aavistaa.

Kesä kului joutuisasti kotona pihatöissä puuhas-tellen,
lastenlasten seurasta nauttien ja matkoja tehden. Hei-
näkuussa hän kävi Raudussa kotiseudullaan ensi ker-
ran sitten sieltä lähdön jälkeen. Kotimökkikin löytyi vielä,
ja sen iloisesti yllättynyt asukas, pikku venäläismummo,
joka otti vieraan ihmeissään vastaan. Vaan haikeus täytti
mielen, ei löytynyt muistoille vastinetta.

Markkinakuva vuodelta 1924 tai 1925. Helena
Sidoroff (o.s. Loponen) kuvassa toisena oikealta,
mutta keitä ovat toiset? Vastausta kaipaa Helenan

tytär Annikki Ahtiainen, os. Brahentie 8 A 1, 52300
Ristiina, puh. (015) 661 110.

Vepsan ja muiden kylien tyttöjä keittokurssilla.
Kuva otettu Kuren Antin rappusilla ja sen

omistaa Ida Tuhkunen.
Kuvassa ovat Lahja Huuhka, Helmi Hipeli,

Maiju Pärssiä (?), Ida Kyyrä, Kerttu Nahkuri,
Tyyne Loponen, Tyyne Huuhka, Lempi Hännikäi-
nen, Helena Kurki, Helena Nahkuri ja Martta-

liiton neuvoja Joel Launiainen.

Albumin aarteita voi lähettää edelleen toimitukseen. Niitä
julkaistaan tällä palstalla tilan salliessa, ja joissakin tapa-
uksissa myös juttujen kuvituksena. Erityisen kaivattuja
ovat maisemat ja tilannekuvat. Laitathan kuvan taakse
lähettäjän yhteystiedot, ja mukaan selityksen kuvasta.
Osoite on: PL 154, 50101 MIKKELI.

Johannes Sappinen eli pidettynä ihmisenä hyvän elä-
män, mihin varmaankin oli perusteena hänen rauhalli-
nen ja myönteinen luoteensa sekä toisaalta välitön ja
iloinen karjalaisuus. Hän eli nuoruutensa ja mie-
huutensa aikana, jolloin piti tehdä kovasti töitä, se oli
ihmisen mitta. Nuorena metsätöissä, jopa poikasena Sa-
von kivisiä peltoja kyntäen, ja myöhemmin auton-
kuljettajana työ oli ankaraa. Sittemmin, ammattikurssin
suoritettuaan hänellä oli 24 vuotta kestänyt ansiokas
työura Valmet Rautpohjan palveluksessa metallimiehenä.
Eläkeaikaa kesti 15 vuotta.

Kun nyt muistelen miestäni ja hänen sopuisaa luon-
nettaan 48 vuotta kestäneen yhteisen elämäntaipaleen
ajalta, tulee hänestä mieleeni Eino Leinon säkeet
Auringonlaulusta:

“Min verran meissä on lempeä,
sen verran meissä on iäistä,
sen verran meistä myös jäljelle jää,
kun päättyvi päivä tää.”

Kaivaten, Maila Sappinen
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Aarne Anton Hännikäinen kuoli Tampereella 30.
huhtikuuta. Hän oli syntynyt Raudun Miettilässä
5.1.1928.

Kalervo Kuoppa nukkui ikiuneen Huittisissa 27. hei-
näkuuta. Hän oli syntynyt 19.3.1915 Raudussa.

Aatu Kimonen kuoli Virtasalmella 9. syyskuuta. Hän
oli syntynyt Raudussa 26.6.1939.

Raudussa, Potkelan Maljamäellä, 26. päivänä kesä-
kuuta 1923 syntynyt Matti Olavi Vanhanen nukkui iki-
uneen Heinolan kaupunginsairaalassa 15. päivänä lo-
kakuuta.

Hänet siunattiin haudan lepoon Heinolan maaseura-
kunnan kirkossa 28. lokakuuta lähiomaisten ja ystävien
läsnäollessa.

90 vuotta

Eliisalla on viisi lasta
ja neljä lastenlasta. Vii-
me vuosina isomum-
moa ovat ilahduttaneet
lisäksi 4,5-vuotiaat
lapsenlapsenlapset,
kolmostytöt Hanna,
Jonna ja Moona.

Eliisan tärkeisiin har-
rastuksiin on vuosikym-
menet kuuluneet Pirtti-
mäen Martat, joiden
puheenjohtajana-kin
hän oli 15 vuotta ja on

Impi Sylvia Lind-
blom, o.s. Ihalainen,
täyttää 22. joulukuu-
ta 90 vuotta Raumal-
la. Hän on syntynyt
Raudun Suvenmäel-
lä.

Aatonaattona juhlitaan Pirttiharjussa Lahdessa Elii-
sa Käen (o.s. Tereska) 90-vuotissyntymäpäivää. Ikä-
vuosistaan huolimatta päivänsankari on pirteä ja hymy
sydämellinen sekä askel edelleen kevyt.

Eliisa Käki kasvoi Raudussa, Mäkrän kylässä Teres-
kan seitsenlapsisen perheen toiseksi nuorimmaisena.
Avioitumisen jälkeen matka kulki Vuoksenrantaan ja
sieltä evakkona Pohjanmaan kautta Lahteen, jossa hän
on asustanut kodikkaalla vanhalla omakotialueella jo
reilut puoli vuosisataa.

edelleenkin aktiivisesti mukana Marttojen toiminnassa.
Myös käsityöt ja runojen kirjoittaminen ovat rakkaita
harrastuksia: Eliisan kronikoista ovat saaneet nauttia
monet kuulijat ja edelleenkin sukkia ja lapasia syntyy
vuoden aikana useampikin.

Lämpimästi päivänsankaria onnitellen
lapset perheineen sekä veljentytär Sirpa

85 vuotta

Tammijärvellä täytti 23. lokakuuta 85 vuotta Ester
Honkanen, o.s. Sorvali. Hän on syntynyt Raudun Sir-
kiänsaarella.

80 vuotta

Ester Isoluoma (s. Sappinen) täytti 80 vuotta viime
elokuun 18. päivänä. Tämä Sappisen suvun vanhin sai
kerättyä joukon omaa ja nuoremman veljensä jälkikas-
vua juhlistamaan tilaisuutta perhelounaalle Haikon kar-
tanoon.

Armas Nalli täytti 80 vuotta Mikkelissä Kyyhkylän
kuntoutussairaalassa 10. syyskuuta. Hän on Raudun
Tokkarin kylästä.
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Väinö Taavetti Loponen täytti 80 vuotta Joroisissa.
Hän on syntynyt Raudun Kuusenkannassa 27.10.1920.

70 vuotta

Edellisessä Rautulaisten lehdessä oli virhe 70 vuotta -
täyttäneitä palstalla. Sievi Petämäki “ristitty uudel-
leen” eli hänestä oli tullut Siiri. Kyse on siis Sievi Petäjä-
mäestä. Pahoittelen tapahtunutta, t: Jaana

Kultahäät

Eino ja Vieno
Marjatta Loponen
viettivät 19. elokuu-
ta erittäin onnistu-
neet kultahääjuhlat
Moilalan erämajal-
la.

Myös heidän tie-
tonsa olivat päässeet
sotkeutumaan pahan
kerran edellisessä
Rautulaisten lehdessä. Pahoitteluni, Jaana.

Vauvauutisia

Juhlassa olivat mukana kaikki Petterin viisi sisarusta
ja tuoreimman tulokkaan kaikki seitsemän vanhempaa
serkkua. Vielä kerran lämpimät onnentoivotukset äidil-
le ja isälle ja pienelle perheenlisälle!

Jari Kuroselle
ja Raisa Kal-
liokoskelle syn-
tynyt poikalapsi
sai 5. marras-
kuuta pidetyssä
kastejuhlassa ni-
men Onni Tuo-
mas Aaro-ni
Kuronen. Isä-
Jarin juuret ovat
Raudun Haapa-
kylässä.

Lokakuun 15. päivä saimme osallistua iloiseen perhe-
juhlaan, kun nuorimman sisaruksemme Petteri Kiesiläi-
sen ja vaimonsa Eijan poika kastettiin Leevi Samuliksi
edesmenneen äijänsä Seemi Samuli Kiesiläisen nimeä
mukaillen. Leevi syntyi äijänsä kanssa samana päivä-
nä, 28. heinäkuuta.

Kahdeksan serkusta: Eero Hänninen (takana vas.),
Eetu Koskelainen, Sami Hänninen, Emmi Koskelainen
(edessä vas.), Suvi Kiesiläinen, jonka sylissä Leevi Sa-
muli, Elina Koskelainen ja Mikko Kiesiläinen.

Viime
hetken vinkit
pukinkonttiin

* RR III historia 230,-
* Kaino Tuokon RAJALLA

RAUHATONTA 100,-
* RAUDUN VIIRI 150,-
(hintoihin lisätään post.kulut)

* RAUTULAISTEN LEHTI
lahjatilauksena 110,- /vuosi

Tiedustelut: Raili Ilvonen
puh. (015) 174 042
tai Markku Paksu

puh. 040 523 9645
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Tilinumero: MERITA MLI 226518-4289
Puheenjohtaja: Markku Paksu,
Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli, puh. (015) 211 588,
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Puheenjohtaja: Osmo Valkonen,
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Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. (015) 176 031

YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

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, GSM 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

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, Karjalantie 13, 50600 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. (015) 573 141
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 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, puh. (015) 174 042
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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ANTTOLAN SEUTU
Maija Väisänen, Hoviraitti 23, 52100 Anttola, puh. (015) 660 223

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

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

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, Karhusuontie 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, Snellmaninkatu 25 as 7, 53100 Lappeenranta,
 puh. (05) 4118 567
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 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,
GSM 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
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

SUUR-HELSINGIN SEUTU
Irja Rastas, Seilinmäki 17 A, 02180 Espoo, puh. (09) 520 040
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426
Marja Johansson, Vehkatie 40, 01300 Vantaa, puh. (09) 8233 032

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

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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:


