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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 kultainen
kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat
rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.

Mikkelissä helmikuussa 2002

Monot on, mutta mitä hittoa minä suksilla?
Niin ne ajat muuttuvat. Sen mi-

näkin olen kuluneen talven aikana
huomannut omasta elämästäni.
Huolestuttavalta näyttävä piirre lä-
hipiirini mielestä on se, että ostaa
paukkasin joulun alla suksipaketin.
Hiihtoa en nimittäin ollut harrasta-
nut sitten 1980-luvun lopun. En edes
yläasteella, jossa silloinen liikunnan-
opettajani, Harri Kirvesniemen sis-
ko muuten, olisi antanut minulle to-
distukseen kympin liikunnasta jos
vain olisin suostunut hiihtämään.
Mutta ei! Minähän en hiihtänyt!

Jälkeenpäin olen miettinyt hiihto-
vihani syytä, sillä lapsena hiihdin
paljonkin. Otin osaa muun muassa
kaupunginosaseuran hiihtokilpailui-
hin ja lusikkasarjasta tuli varsin
näyttävä. Liekö palkintojen tulva johtunut siitä, että
olin yleensä omassa sarjassani ainoa osanottaja, vai sii-
tä, että harjoittelu oli hyvää ja perin huolellista, sitä en
tiedä.

Tänä talvena olen huvittunein mielin muistellut lap-
suuden hiihtointoa. Vanhempani olivat tallanneet suksil-
la perunamaalle ja alametsään ladun, ja sillä tuli lykittyä
niin maan vimmatusti. Huussin kohdalla piti heittää vie-
lä mustikkasoppaa rinnuksille, sillä olin jostain saanut
päähäni, että se on parasta doping-ainetta ja sitähän ne
tosihiihtäjätkin käyttävät.

Henkistä psyykkausta tehtiin siten, että isä soitti Hele-
na-valssia, joka oli tehty sen ajan kuuluisalle hiihtäjä-
rouvalle, Helena Takalolle, ei minulle. “Hienosti Hele-
na hiihtää...” kuului valssin sanat ja minulle se oli kuin
kirous. Henkisistä traumoista minun hiihtovihan koh-
dallani ei kuitenkaan ole kyse, joten isä saakoon vapau-
tuksen tältä osin.

Suurin syy hiihtovihaani on se, että ala-asteikäisenä

piti hiihtää tietty lenkki liikuntatun-
nilla ja joku neropatti oli laittanut
alamäkeen havuja ja hiekkaa. Siinä
kun täydellä vauhdilla rojahti nurin
niin kiitos, minulle riitti.

Lahden viime vuotisten doping-
sotkujen jälkeen uskottavuus hiihto-
urheilua kohtaan on horjunut monil-
la. Kuntoilumuotona hiihtoa on sen
sijaan jaksettu markkinoida kovasti.
Lienenkö minäkin joutunut mainok-
sen uhriksi, sillä vuosien jälkeen
aloin haaveilla, että mikä olisikaan
mukavampaa kuin hiihdellä jäitä pit-
kin kevätauringon killistellessä. Ta-
saisella maalla, niin ei tarvitsisi pelä-
tä kaatumisia. Tosiasiassa ensimmäi-
nen kerta tasamaallakin tuntui ole-
van vuosien tauon jälkeen liikaa. Ja-

lat puutuivat ja joka paikka tuli kipeäksi.
Entisaikaan suksia tarvittiin ihan tosissaan liikkumi-

seen paikasta toiseen ja hiihto oli kansallisurheilulajim-
me. Nyt tämä kaikki on nostalgiaa. Nykyään mennään
autolla ladun ääreen ja lähdetään sivakoimaan - ihan
vain huvin vuoksi. Ja usein valitaan helpompia kunto-
urheilumuotoja, sellaisia, missä ei tarvitse pelata rasvo-
jen ja liistereiden kanssa ennen suoritusta.

Niin vielä niistä meikäläisen tämän talven hiihtolen-
keistä. Neljä kertaa olen ladulle saakka päässyt, vaik-
ka lähin kaupungin ylläpitämä latu on noin 50 metrin
päässä. Ensin ei ollut lunta, sitten tuli pakkaset ja nyt
on liian vetistä. Hyvä kuitenkin, että monot on hankittu
niin pääsen monotansseihin Lappiin. Mutta mitä hittoa
minä noilla suksilla teen?

Luistavia kelejä, mutta ei liian liukkaita,

toivoopi
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Pappa opetti hevostaidot Sannalle
Sanna Reinikaiselle kävi ku-

ten monelle muullekin rautu-
laisjuuriselle. Kiinnostus herä-
si vähän liian myöhään, sillä
isoisä ehti nukkua pois ennen
kuin arvokas perimätieto ehti
siirtyä jälkipolville.

Mutta mitään ei ole vielä täy-
dellisesti menetetty, sillä innos-
tuksen myötä on Sannan su-
kulaisten keskuudessa alettu jo
suunnitella kotiseutumatkaa
Rautuun.

Kangasniemellä syntynyt Sanna
Reinikainen (18 v.) on Arja Reini-
kaisen tyttö. Arjan isä puolestaan
oli viime keväänä 78-vuotiaana
kuollut Janne Rastas Raudun Sir-
kiänsaarelta.

- Aika vähän minä Raudusta tie-
dän, mutta kipinän olen asiaan jo
saanut. Ollaan jopa suunniteltu pa-
pan lasten ja lastenlasten kanssa
matkaa Sirkiänsaarelle. Pappa oli-
si varmasti toivonut, että teemme
sen, uskoo Sanna.

Raudun asioista Janne Rastas ei
juurikaan Sannan muistikuvan mu-
kaan kertoillut. Sen sijaan hevosis-
ta juttua riitti. Nykyään Sannan oma
hevonen on isän puolen mummolas-
sa Kangasniemen Vihavessa.

- Äiti hoitaa hevosta kuin omaan-
sa. Sillä on joulu joka päivä, nau-
raa Sanna.

Pappansa Sanna muistaa huumo-
rintajuisena, rempseänä ja elämän-
myönteisenä ihmisenä. Sanna arve-
lee näiden luonteenpiirteiden kuvaa-
van hyvin karjalaista ihmistä, ja us-
koo perineensä näitä ominaisuuksia
myös itseensä.

Vaikka Sannan äiti on omalla ta-
vallaan kiinnostunut rautulaisuu-
desta, ja on tyypilliseen tapaan pu-
helias karjalainen, ei karjalaisia pe-
rinteitä Reinikaisten kodissa juuri-
kaan ole vaalittu. Ellei sitä lasketa,

että papan hautajaisten jälkeen su-
kulaiset kokoontuivat pienellä poru-
kalla juomaan Karjala-viiniä papan
muistolle.

- Pappa joi sitä aina “mummolta
salaa”, Sanna paljastaa.

Yksin ei tule
lähdettyä

Sanna muutti Mikkeliin viime
syksynä ja asuu nyt poikaystävän-
sä kanssa. Myös nuoren miehen
taustalta löytyy vankat karjalais-
juuret ja mikä hauskinta, tämä on
Eerikäisiä Raudun Sirkiänsaarelta.
Eerikäisessä Sannalle on tullut tu-
tuksi myös Rautulaisten lehti.

- Tavallaan olisi hauska tietää,
ovatko isoisämme olleet kenties tut-
tavia. Ja muutenkin olisi kiva saa-
da selville vähän enemmän papan
elämästä, sanoo Sanna.

Tällä hetkellä Sannalla on työn-
alla yhdistelmäopinnot liiketalouden
ja ylioppilastutkinnon saroilta ja ta-
voitteena on valmistua tämän vuo-
den lopussa. 12 vuotta säännöllisesti
selloa soittaneelle Sannalle voisi

helposti kuvitella muusikon uraa,
mutta näin tuskin käy. Työpuolella
Sanna haaveilee eräoppaan työstä.

- Tai jostain muusta luonnonlähei-
sestä hommasta. Myös viestintä
kiinnostaa, hän kertoo.

Osittain opiskelu-, harjoittelu- ja
kesätöiden takia Sanna ei ole saa-
nut järjestettyä aikaa osallistuak-
seen rautulaisten tapahtumiin. En-
nakkoasenteita hänellä ei tilaisuuk-
sien suhteen ole, vaikka monesti kar-
jalaisten tapaamiset kuvitellaan
nuorten joukossa tylsiksi tarinapii-
reiksi.

- Räiskyvää kuvaa ei herkästi ul-
kopuoliselle tule, mutta tosiasiassa
tilaisuudethan saattavat olla tosi ki-
voja. Lähteminen vain on vaikeaa
jos ei ole tuttua, jonka mukana läh-
teä, sanoo Sanna Reinikainen.

Hänen kohdallaan kimputtajasta
tuskin tulee puutetta, sillä Pirkko-
Liisa Kopakkala, Rouhiaisen Liisan
tytär, on kovasti houkutellut Sannaa
mukaan pitäjäseuran toimintaan.

Teksti ja kuva:
Jaana Matikainen

Sanna Reinikainen.
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Hiivanuuttina kolisteltiin kaljatynnyrit
ja kaavittiin viimeisetkin kinkunrasvat

Joulu on taas takanapäin, se tuli
”makkara, kakkara kainalos-

sa” ja sitten menikin yhtä vikkeläs-
ti, tullakseen sitten taas ajastaan uu-
delleen. Lahjojen saaminen on jou-
lun ajan tärkeä tapahtuma ja lasten
kohdalla varmaankin tärkein.

Tärkeää on myös antaminen;
antaessamme lahjan lähimmäisel-
lemme pyrimme tuottamaan hänel-
le iloa, osoittamaan kiintymystäm-
me tai muistamaan häntä muuten
vain. Arkipäivässä olemme niin
kiinni kiireissämme, että se muista-
minen jää hyvin usein vähiin, tai ole-
mattomiin. Jokapäiväinen ”ruletti”
vie henkiset ja aineelliset voimava-
rat niin kokonaan, että kaikki yli-
määräinen ohjelma on karsittava
pois.

Muistamista eri tavoilla voi kui-
tenkin tehdä arkenakin, ja silloin
pienikin ele voi tuoda iloisen mie-
len toiselle, antaa päivälle ja aher-
tamiselle merkitystä. Luulisin, että
aikaisemmin tämä arkipäivän muis-
taminen olikin yleisempää, eikä sil-
le ladattu niin suuria vaatimuksia
eikä velvoitteita.

Täällä kylällämme eleli kauan sit-
ten erään talon vanha emäntä, joka
sanoi jossain tilaisuudessa kylän
nuorille emännille; ”Muistakaa toi-
sianne leivänlämpöisillä”. Silloin
olikin tapana usein kääräistä vasta
uunista otettu, lämmin leipä vähän
voipaperiin (ehkä jo leipomisessa
käytettyyn) ja pistäytyä naapurissa,
mutta varsinkin silloin, jos naapuri
sattui leivän syntymäpäivänä käy-
mään talossa. Lämmin ruisleipä;
vähän erilainen kuin kotona leivottu,
miten hyvältä se maistuikaan! Sii-
nä oli jotain myös sen leivän tuojasta
itsestään, kuin kädenpuristus, tai
halaus.

Mihin lienee nykyään hävinnyt se

juustomaito? Sitähän oli aina leh-
män poikimisen jälkeen antaa naa-
purillekin. Juustomaidosta tuli sitä
parasta pannukakkua. Kyllä se oli
herkkua, jos vielä sattui kellarista
löytymään hillopurkki, ellei, niin
vähän sokeria päälle ja lasillinen
maitoa, maistuihan se. Ja uunissa
paistettu juustomaito kyllä juhlisti
silloin arkipäivän ruokahetkeä.

Olemmeko nykyään
kriittisempiä kaikelle; tutta-

villemme, itsellemme? Voinko nyt
tällä tavalla lähestyä häntä ilman
mitään syytä, eihän sillä ole edes ni-
mipäiväkään vielä. Mitä se nyt sii-
tä ajattelee? Ymmärtää kenties vää-
rin. Onko tämä jotenkin liian vaati-
maton tuliainen? Kuitenkin, joku ni-
menomaan pieni yllätys voi tuoda
intoa tähän jokapäiväiseen vael-
lukseemme sekä antajalle että saa-
jalle. Myönteinen viesti, tervehdys,
voi olla silta johonkin parempaan.

Miten on, olenko itse antanut?
Liian harvoin. Tuntuu kyllä siltä,
että se on saamisen puolelle jäänyt.
Joku päivä sitten innokas metsä-
miesnaapurini toi jäniksen. Oli am-
punut sen lumisena iltapäivänä ja
sanoi että, ”Siinäpä sulle paistitar-
peet, mulla on pakkasessa kotona
toinen”.

Kyllä tuntui mukavalta saada oi-
keata riistaa ruokatarpeiksi ja vielä
toisen ”vasiten” tuomana. Hän oli
pupun suolistanut ja pannut havut
mahaan. Riiputin sitä pari päivää,
ja elämäntoverini laittoi siitä paistin,
kyllä oli hyvää. Sama tuttavani on
usein muistanut verkoilta tullessaan
järven elävillä. Kiitos naapurille!
Olkoon Ahti ja Tapio antoisia sinul-
lekin, kun retkilläsi käyt. Vaikka
ilma onkin joskus sakeaa ja metsä
vaivalloista kulkea, ja koirakin etsi-

tyttää, niin on niitä kirkkaita, kuu-
laita aamujakin ja vaaran laelta nä-
kee kauas, järven toiselle puolelle,
kauemmaksikin.

Meillä on pieni kesäpaikka ja sen
vieressä korkea mäki. Sieltäkin nä-
kee kauas. Mäki on kallioinen ja sii-
nä kasvaa harvakseltaan vanhoja
petäjiä. Kun kipuaa mäelle ja kat-
soo järvelle päin, näkyy kapeata jär-
ven selkää ja pari pientä saarta ja
tietysti jokunen mökki. Aivan ala-
puolella on mäen juurella kasvavi-
en petäjien latvat. Mäelle on muka-
va nousta hiljalleen ja odotella, mitä
ajatuksia tulee mieleen, istua selkä
petäjän kylkeä vasten ja katsella jär-
velle. Yhtä hyvin sinne voi talvella-
kin nousta, kun pakkanen kiristää
maisemaa ja vesi on hiljaa jäisen
kannen alla. Tällaisessa maisemas-
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sa kummasti rauhoittuu. Kaikenlai-
set äänet häviävät johonkin kauas
ja silmä ja ajatus lepää lempeässä
maisemassa.

Jotenkin sitä on jo juurtunut tän
ne Suomen Savoon; toiset juu-

ret ovat siellä kaukana, mutta toiset
täällä. Juurtumiseen on kyllä minun
kohdallani ollut myötävaikuttamas-
sa tämä mökkimme, joka on tehty
vanhasta riihestä. Se on tuotu tän-
ne järven rantaan vaimoni kotipai-
kalta joskus 70–luvulla.

Kun katselen noita vanhoja riihen
hirsiä ja tummuneita seiniä, mitkä
ovat varmasti nähneet monet ahok-
set ja varstanjytkeet, tuntuu siltä että
ne samat hirret olisivat olleet riihenä
siellä missä isäni isä, Samul-Äijä
viljeli maataan. Tuosta oviaukosta
on vuosikymmenet täälläkin täytet-
ty ahoksia aivan kuten siellä koti-
Karjalassakin tehtiin.

Nyt riiheen ei enää tuoda puita-
vaa, ei ohraa, ei suvikasta, ei pella-
vaa kuivamaan. Nyt se seisoo har-
maana puitten keskellä, tuskin jär-

velle näkyen, mutta tutulla rannalla
kuitenkin. Mutta hyvä sinne on men-
nä. Autollakaan ei pääse aivan oven
eteen; pitää vähän matkaa kävellä
polkua ja kun avaan oven niin tun-
tuu riihen tuoksu, mikä on vanhoi-
hin hirsiin piintynyt, niin silloin tu-
lee vastaan jotain hyvin vanhoista
ajoista, jokin henkäys niistä van-
hoista riihenpuijista, jotka täällä
varstoillaan jyskyttivät jyvät irti
oljista elannokseen ja elivät elämän-
sä kuunnellen luonnon ja ympäris-
tönsä ääntä.

Kun lähden, niin tuntuu että he
antavat potkua taas tähän jokapäi-
väiseen aherrukseen, vaikka se on
siitä riihenpuinnista muuttunutkin,
ja kesällä kun istun laiturilla ja kat-
selen luoteeseen, mihin aurinko hä-
viää vastakkaisen rannan kuusen-
latvojen taakse, tulee usein mielee-
ni säe runosta, mistä en muista kuin
yhden säkeistön, enkä sitä, kenen
kirjoittama se on:

Perinnöksesi poikani annan,
tyhjät taskut ja isänmaan.

Kalasaunan ja välkkyvän rannan,
pyhän uskoni Jumalaan.

Tässä eksyin jo kovin kauas
tuosta otsikon aiheesta, Hii-

vanuutista, mutta toisaalta en; Hii-
vanuuttinahan kierreltiin joukolla
kylän talot tarkistamassa, mitä oli
jäänyt tähteiksi joulun sapuskoista.
Kolisteltiin kaikki hiivapohjat kal-
jatynnyreistä ja kaavittiin viimeiset-
kin kinkunrasvat. Tämäkin on ollut
sellaista  sekalaisten ajatusten ”hoa-
limista” jos vaikka jotain löytyisi.

Nyt myö kuitekii eletää täysijää
jo uuve vuostuhanne kolmatta vuot-
ta; ei sitä uso kukkaa mite sukkelast
se toas männöö teäkii loppuu. Täs
ko tullaa vanhemmiks ni ain vikke-
lämpää viikot ja kuut rientäät, ettei
taho ain olla oikei peril mikä päivä
se on kohal. Mie kyl tahtosi täyvest
syvämest toivottoa teil kaikil rautu-
laisil onnellista ja rauhallista, mut
sellasta elosaa tätä kuluvoa vuotta.
Kyl myö täst selviteä toas vanhal
viisii.

Antsu

Esteiden purkua ja miinoitteiden raivausta itä-rajan takana...

Tehtiin kun käskettiin

Tarina on jatkoa kapteeni
Jalmari Termosen venäläisten
puolelle jääneiden esteiden ja
linnoitusten purkukomennuk-
selta. Ensimmäinen osa on jul-
kaistu Rautulaisten lehdessä 6/
2002 eli numerossa 314.

Joka ilta venäläiset pitivät meille
nimenhuudon varmistaakseen, ettei
kukaan ollut poistunut joukosta.
Nimenhuudossa nimeltä mainittu
mies siirtyi rivistä toiseen. Tämän
jälkeen pidimme iltahartauden ja
veisasimme siihen kuuluvan virren.

Kaikki menikin sääntöjen mu-
kaan, mutta kun rukousta varten ko-
mennettiin lakki päästä, suomalai-
set tekivät niin, mutta venäläinen
majuri ei ottanut lakkiaan päästään
koskaan. Hän seisoa törötti lakki
päässä, joka ei mielestämme näyt-
tänyt kovin kohteliaalta ja asiaan
kuuluvalta.

Eräänä iltana ryhdyimme hieman
lauleskelemaan, sillä eräällä pojal-
la oli haitari mukana. Venäläiset ei-
vät tästä nähtävästi pitäneet, van he
järjestivät meille erikoisen mielen-
osoituksen. Olimme soitelleet ja lau-
leskelleet muutaman kymmenen mi-

nuuttia, kun lähellä olevan suon ta-
kaa alkoi pitkässä tiheässä jonossa
lähestyä venäläisiä sotilaita hatutta
päin, ilman aseita ja melkoista me-
teliä pitäen - laulun tapaista se oli.
Miehiä oli satoja ja satoja. Nämä
etenivät jonossa teltta-alueellemme,
kiertelivät telttojen ympärillä ja
poistuivat sinne mistä olivat saapu-
neet. Katsoimme ihmeessämme ta-
pahtunutta, mutta emme nähneet
joukossa ainoatakaan upseeria. Em-
me jälkeenpäin kyselleet venäläisil-
tä mitä tuo marssi tarkoitti, eivätkä
hekään maininneet siitä halaistua
sanaa.
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Suoritimme purkutyömaalla päi-
vittäin kenttäruokailun edustusmuo-
nastamme, jota venäläiset katselivat
vesi kielellä. Heidän ruokaansa kuu-
lui teetä, leipää ja laardia leivän
päälle. Se oli samanlaista koko siellä
olomme ajan. Mitään keittovälineitä
heillä ei ollut, emmekä nähneet, että
heille olisi kertaakaan minkäänlaista
keittoa tms. mistään tuotu.

Kutsuimme eräänä iltana venäläi-
set upseerit vieraaksemme. Katoim-
me telttaan edustusmuonastamme
kahvipöydän pikkuleipineen ja mui-
ne herkkuineen. Venäläiset tulivat,
mutta he sanoivat juuri ruokail-
leensa, joten he olivat ylen kylläisiä
eikä heille siis maistu mikään. Ai-
noastaan tupakka kelpasi heille. Eh-
dotimme vieraillemme, että he kut-
suvat meidät luokseen vodka-kes-
tiin, sillä tiesimme, että heillä oli
vodkaa. Tähän venäläiset ilmoitti-
vat, että heitä on kielletty antamas-
ta vodkaa suomalaisille. Järjestä-
mämme pidot loppuivat tähän, ei-
vätkä venäläisetkään kutsuneet mei-
tä kesteihinsä. Niitä he kyllä piti-
vät, se kuului metsän keskeltä sil-
loin tällöin kovaäänisenä juhlana.

Piikkilanka-
kerät selässä

Purkutyö edistyi hyvää vauhtia, ja
venäläiset ihmettelivät ahkeruuttam-
me ja kovaa työtahtiamme. He ei-
vät käsittäneet mistä se johtui, mut-
ta meille se oli päivänselvä asia. Pel-
käsimme näet siellä oloa, riehuihan
sota vielä täydellä teholla Euroopas-
sa. Niinpä meidän oli päästävä Loi-
molasta pois niin pian kuin mahdol-
lista.

Piikkilankaesteiden purku alkoi
olla loppuvaiheessa ja ilmoitimme
siitä venäläisille. Mutta he eivät hy-
väksyneetkään, että piikkilanka-
kerät kootaan lohkomme teiden var-
silla olevaan 5-6 paikkaan, vaan
vaativat kerien kokoamista autotien
varteen. Tämä aiheutti meille mel-
koisesti päänvaivaa ja lisätyötä.

Niinpä vaadimme venäläisten näyt-
tävän kartalta paikan, mihin keräka-
sat piti tosiaankin muodostaa. Tätä
tehtävää varten venäläiset antoivat
hevosen käyttöömme.

Kokeilimme rekipelillä kerien siir-
toa, mutta eihän siitä mitään tullut.
Hevoskaakki ei jaksanut vetää kuin
muutaman kymmenen kerää, joten
arvioimme, että siirto tällä tavalla
olisi muodostunut varsin vaivalloi-
seksi ja kestänyt kauan.

Kapteeni Laine antoi tehtäväkse-
ni suunnitella parhaan tavan kerien
siirtämiseksi. Mietin asiaa ja tulin
lopulta siihen tulokseen, että ihmis-
voima on suurella miesmäärällä pa-
ras keino. Tätä varten annoin komp-
panialle käskyn, että jokainen mies
valmistaa itselleen metrin mittaisen
teräväpäisen kepin.

Seuraavana aamuna lähdimme
liikkeelle komppania jonossa. Ka-
soilla miehet tökkäsivät keppinsä
piikkilankakerään ja heittivät kepin
kerineen olalle ja jatkoivat matkaa
autotien varteen käskettyihin paik-
koihin. Tällä tavoin työ tuli tehdyk-
si varsin nopeasti.

Miinakentät
juostiin läpi

Aikanaan urakkamme päättyi,
josta ilmoitimme venäläisille. Koti-
matkaamme varten oli komentajam-
me jo tilannut Suomesta autot nou-
tamaan meitä. Illan neuvottelussa
venäläiset eivät yllätykseksemme
kuitenkaan hyväksyneet suoritettua
työtämme vielä tehdyksi, vaan vaa-
tivat meidän todistavan miinakentät
tosiaankin tyhjiksi. Tästäkös syntyi
pulma.

Komentajamme ilmoitti venäläi-
sille, että taistelujen kranaattitulessa
oli räjähtänyt miinoja ja osa niistä
oli tuhoutunut muutenkin. Näin ol-
len kaikkien löytäminen oli mahdo-
tonta - tuskin niitä siellä oli ollut-
kaan. Lisäksi hän ilmoitti, että au-
tojen tilaus Suomesta oli peruttava.
Tähän venäläinen komentaja vasta-

si, ettei sitä vaivannäköä tarvitse
tehdä, he olivat tehneet peruutuksen
puolestamme.

Pohdimme tilannetta Loimolan
kansakoululla, jonne olimme majoit-
tuneet muutamaa päivää aikaisem-
min. Lopulta päädyimme ratkai-
suun, ettei ole muuta keinoa kuin
muodostaa 2-3 miehen partioita,
jotka juoksevat kentät ristiin rastiin
venäläisten valvonnassa, kunnes
nämä hyväksyvät ne tyhjiksi.

Seuraavana aamuna aloitimme
“näytöksemme”. Pioneeriupseerim-
me vakuutti, että hän oli tehnyt par-
haansa tyhjentääkseen kentät mii-
noista. Mutta ainahan saattoi olla,
että joku miina oli jäänyt sinne va-
hingossa, tai kaikkia ei ollut löy-
tynyt. Joka tapauksessa juoksimme
miinakentän yli ja kun olimme tul-
leet takaisin venäläinen upseeri sa-
noi “harasoo”, ja siirryimme toiseen
paikkaan. Näin kävimme kaikki
kentät läpi eikä vahinkoja sattunut.

Voi vain kuvitella tunteitamme
juostessamme noihin purettuihin
miinakenttiin ja jännityksen pur-
kautuessa tehtävän ilman vahinko-
ja suoritettuamme! Venäläiset olivat
tyytyväisiä ja hyväksyivät työn tul-
leen kunnolla suoritetuksi.

Torniossa takaisin
rykmenttiin

Seuraavana aamuna saapuivat
autot noutamaan meitä. Kuorma-
simme tavaramme ja ajoimme rajal-
le. Olimme varoittaneet miehiämme,
että minkäänlaista naaman ilmet-
täkään ei saa näyttää, vaan olemme
kuin mitään ei olisi tapahtunut ja
kiljahdamme riemusta vasta olles-
samme niin pitkällä Suomessa, et-
tei äänemme varmasti kuulu.

Saavuttuamme ei kenenkään
maalle venäläiset suorittivat saman-
laisen nimenhuudon kuin menomat-
kallakin ja tarkastivat perusteellises-
ti tavaramme ja automme. Nyt ei
sattunut mitään kommelluksia ja
tarkastuksen jälkeen kättelimme ja
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venäläiset toivottivat meille hyvää
onnea ja matkaa.

Saavuimme illalla Hammaslah-
teen, jossa majoituimme telttoihin.
Minä pääsin käymään perheeni luo-
na, joka asui siinä samassa kyläs-
sä.

Oltuamme Hammaslahdessa yön
ja seuraavan päivän, kuormasimme
joukkomme junaan ja matkamme
suuntautui Joensuun, Kajaanin ja
Oulun kautta Tornioon. Tuolloin
suomalaisten ja saksalaisten väliset
taistelut olivat edenneet Muonion
eteläpuolelle, Kihlankiin, jossa 24.
lokakuuta liityimme takaisin ryk-
menttiimme.

Kohdallamme alkoi neljäs kahina
- Lapin sota.

Rauhan tullessa
Loimolassa

Jalmari Termonen kertoo koke-
muksistaan Loimolassa 4. syyskuu-
ta 1944 kello kahdeksan jälkeen.

- Aselevon astuttua voimaan lope-
timme tulen käskyn mukaisesti,
mutta venäläiset jatkoivat kuten en-
nenkin. Tuntui siltä, että tulitus päi-
vän mittaan kiihtyi ja että venäläi-
sillä oli tuollainen koston hurma
mielessä. Olimme pettyneitä ja har-
missamme venäläisten menettelys-
tä, mutta olimme oppineet, etteivät
nämä ikinä olleet sopimuksia pitä-
neet. Me vain kyttäsimme, suoja-
simme päätämme ja henkiriepuam-
me, ettei turhia tappioita tulisi.

- Illalla 10.Komppanian päällik-
kö, kapteeni Toivo Jokinen sanoi,
että hän lähtee ottamaan yhteyttä
venäläisiin ja kysymään näiltä -
venäjän mielen taitoinen kun oli,
mistä syystä he jatkavat ampumis-
ta, vaikka nyt pitäisi vallita asele-
po.

Jokinen lähti asemista valkoinen
rätti kepin nenässä erään upseerin
kanssa ei kenenkään maalle, huute-
li venäläisten puolelle ja sai sieltä
yhden upseerin juttusilleen. Vaihdet-
tuaan kuulumisia venäläinen ilmoit-

ti, etteivät he tiedä rauhan tulosta
yhtään mitään, mutta jos kerran asi-
assa on perää, niin voivathan he sit-
ten tulituksen lopettaakin.

- Tämän jälkeen lohkollamme tuli-
tus loppui, mutta jatkui meistä va-
semmalla ja oikealla kuten ennen-
kin.

- Rykmentin komentaja oli samal-
la tavoin käynyt adjutanttinsa kans-
sa Suojärven tien suunnassa otta-
massa yhteyden venäläisiin. Siellä-
kin nämä kertoivat olevansa tietä-
mättömiä aselevosta. Mutta venä-
läiset lupasivat lopettaa tulituksen
ja ottaa selvää asian todenperäisyy-
destä. Ja niin tulitus lakkasi sillä-
kin suunnalla.

Eläkepäiviä
Kouvolassa

Kapteeni Jalmari Termonen viet-
tää ansaittuja eläkepäiviään Kouvo-
lan Kyllikintiellä. Hän on syntynyt
30.5.1912 Raudussa. Varusmies-
palveluksen Termonen suoritti Sa-
von Jääkäripataljoonan Konekivää-
rikomppaniassa Viipurissa, ja aliup-
seerikoulun hän kävi Käkisalmessa.

- Pyrin ensin ratsuväkeen, sillä mi-
nua kiinnostivat punaiset housut.
Kun sieltä tuli kielteinen vastaus ja
olin täynnä intoa päästä armeijaan,
ajattelin pyrkiä mihin tahansa. Niin-
pä paukkasin hakemukset Savon
Jääkäripataljoonaan Sorvaliin, jon-
ka konekiväärikomppaniassa van-
hin veljeni oli palvellut pari vuotta
aiemmin, ja tulin hyväksytyksi. Pää-
sin siviiliin 1933, mutta en kuiten-
kaan päässyt vakinaiseen palveluk-
seen. Minun piti käydä välillä ker-
tausharjoituksissa, sain ylennyksen
kersantiksi, jonka jälkeen minut
hyväksyttiin 1.6.1936 “kapitulan-
tiksi” Kiviniemeen.

Talvisotaan Termonen osallistui
Jääkäripataljoona 4:n (varusmies-
pataljoona) joukkueenjohtajana
Karjalan Kannaksella, Laatokan
koillispuolella Pukitsanmäessä,
Lemetissä, Koivuselässä. Lavajär-

vellä he katkaisivat venäläisten
huoltotien ensimmäisenä.

Talvisodan jälkeen Termonen pal-
veli aluksi ylikersanttina Kuopios-
sa ja Santahaminassa, jossa hän
haki eroa puolustuslaitoksen palve-
luksesta ja siirtyi Suojeluskuntajär-
jestöön Pyhäselkään, toimipaikkana
Hammaslahti. Parin viikon kulut-
tua, ehdittyään uusia lkp-kortit, hän
aluepäällikön apulaisena suoritti lii-
kekannallepanon ja joutui tätä kaut-
ta JR8:aan Ylämyllylle.

Termonen komennettiin 7.1.-
6.6.1944 Upseerikoulun 58. kurs-
sille ja ylennettiin vänrikiksi 10.

Jalmari Termonen Rautu-
juhlilla 1998.

Kuva: Jaana Matikainen
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kesäkuuta. Jatkosodassa hän oli III
Pataljoonan Konekiväärikomppa-
nian joukkueenjohtajana. Lapin so-
dassa Termonen oli joukkueenjoh-
tajana edelleen Konekiväärikomp-
paniassa 8.12.1944 saakka, jolloin
hänet määrättiin Kaaresuvannosta
JR8:n etukomennuskuntaan Kouvo-
laan valmistelemaan rykmentin seu-
raavana keväänä toteutettavaa siir-
toa.

JR8:ssa Kouvolassa Termonen oli
ns. pitkässä kasarmissa 8.K:n (Ko-
nekiväärikomppania) ja yhden
saapumiserän ajan 6.K:ssa koulut-
tajana. Vuonna 1947 hänet komen-
nettiin upseerien neljän kuukauden
pituiselle moottorikurssille Lahteen
Kukonkoivuun. Kurssin jälkeen hän
palveli vielä kaksi vuotta JR8:ssa
ennen 11.4.1949 tapahtunutta siir-
toa 3. Erilliseen autokomppaniaan.

- Minua ei laskettu pois rykmen-
tistä. Eräänä päivänä divisioonan

komentaja kenraali Autti soitti vi-
haisena eversti Inkiselle ihmetellen,
että Termosta ei ole vieläkään siir-
retty. Niin tuli Inkiselle kiire ja hän
sanoi minulle: nyt ja nopeasti auto-
komppaniaan! Niinpä minun piti
mennä sinne puolijuoksua.

- 11.11.1959 minut siirrettiin Kar-
jalan Tykistörykmenttiin Lappeen-
rantaan. Sieltä minulle löytyi kap-
teenin vakanssi, vaikka en tykistä
tiennyt muuta kuin ettei sitä saanut
rikkoa. Toimin II Hevosvetoisessa
Patteristossa patterin päällikön va-
kanssilla varuskunnan moottori-
upseerina aina 5.10.1961 saakka,
jolloin jäin eläkkeelle.

Pentti Vainikka

(Juttu on julkaistu Kaartilainen-
Vauhtipyörä lehdessä 2/94, väliotsikot
Rautulaisten lehden toimituksen)

Pienyrittäjä äijäni teki puusta
kaikkea mitä tarvittiin

 Kerron äijästäni, neljännen
polven syntyperäisestä rautu-
laisesta. En kerro siksi, että
hän olisi jotenkin erikoinen tai
vaikutusvaltainen henkilö. Äi-
din isä oli aikakautensa pien-
yrittäjä, puuseppä, seppä ja
ihan tavallinen perheen isä.
Kirjoitukseni perustuu suku-
selvitykseen sekä äitini ker-
tomukseen monia vuosikym-
meniä sitten. Kirjoittajakin on
siis äidin puolelta kuudennen
polven syntyperäinen rautu-
lainen.

Äijäni Mikko Lallukka (1861-
1920) syntyi Raudun Maanselällä
(Kuusenkannassa), neljännen pol-
ven kuusenkantalaisena. Hän oli

todella siis paljasjalkainen rautu-
lainen. Sitä aikaisempi sukupolvi oli
tullut Sakkolan kautta Räisälästä.
Tämä Lallukka-suku oli rautulaista
haaraa. Mentyään naimisiin hän
muutti 80-luvulla Haapakylään to-
dennäköiseti vaimonsa kotipaikalle.
Tästä asiasta en ole aivan varma.

Paikka oli pienviljelystila. Äijäni
viihtyi kuulemma enemmän vers-
taassaan ja pajassaan kuin pelloil-
la. Voitaneen kutsua häntä kuiten-
kin nikkariksi, sepäksi ja maanvil-
jelijäksi. Isoisälläni oli aina jokin
puutyö meneillään verstaassa. Hän
teki sarapaaneja (venäjäksi saraban)
l. 4-pyöräisiä ajopelejä (rattaita),
kiesejä l. kaksipyöräisiä kärryjä,
rekejä, vesikelkkoja ja saaveja.
Yleensä kaikkea mitä puusta tarvit-
tiin.

Hän raudoitti pajassaan tekemän-
sä kärrynpyörät ja reen jalakset. Se-
pän kielellä sanottuna hän vannehti
ne. Niitä tehtiin varmaankin jonkin
verran kyläläisille, mutta etupääs-
sä äijäni vei valmiit tuotteet hevo-
sella Pietariin. Hän teki niitä tilaus-
työnä pietarilaisille, sillä hänelle oli
syntynyt puskaradion kautta Pieta-
riin jonkinlainen tilausverkosto.
Pietarilaiset “herrat” pitivät isoisä-
ni  tekemistä laadukkaista tuotteis-
ta. Isoisäni sai tuotteistaan myös-
kin hyvän hinnan ja puhui venäläis-
ten kanssa venäjää, ja kauppa kävi.
Pietariin mennessä hänellä oli äitini
kertoman mukaan aina tilaustöitä
mukanaan.

Kun bisnekset oli hoidettu Pieta-
rissa ja uudet tilaukset saatu, ostet-
tiin kotiin viemisiksi halvalla säkit-
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täin sokurii, kohvii, jauhoja, erilai-
sia ryynejä, väkirehuja ja joskus
pieni tilkkanen miestä väkevämpää,
sekä tytöille kangaspakkoja. Mat-
ka oli pitkä ja rasittava. Kun yöllä
kahden aikaan oli lähdetty Haapa-
kylästä oltiin aamulla yhdentoista,
kahdentoista maissa Pietarissa.

Paluumatkalle päästiin sitten kah-
den, kolmen, neljän aikaan iltapäi-
vällä ja yöllä oltiin sitten taas koto-
na. Joskus vierähti Pietarissa koko-
nainen päiväkin. Tien varrella oli
useita “tsainoita”, jossa matkalaiset
levähtivät ja ruokkivat hevosiaan.
“Tsajun” pullan lisäksi sai näistä
myös ruokaa; lihakeittoa ja leipää.

Maantierosvojen
varalta porukassa

Yleensä suomalaiset ajoivat pie-
nissä ryhmissä peräkkäin, jottei
Vennäänmaalla maantierosvot pääs-
seet yllättämään. Kerran äijäni oli
palaamassa yksin Pietarista, sillä
muita tuttuja suomalaisia ei kai sat-
tunut olemaan tienpäällä. Hän oli
matkan väsymyksestä torkahtanut
ja herännyt siihen, kun vieraan mie-

hen käsi oli menossa hänen takkin-
sa povitaskuun. Havahduttuaan sii-
tä hän oli ohjaksen perillä antanut
kutsumattomalle vieraalle sellaiset
kyydit, että mies oli syöksynyt ul-
voen metsään.

Onneksi tämä varkauskokeilu jäi
tällä kertaa pelkäksi epäonnistu-
neeksi yritykseksi. Mikä kumma sii-
nä on, että naapurilla on näissä hom-
missa pitkät perinteet. Ovatkohan he
äidin maidossa saaneet sellaiset gee-
nit vai onko ne geenit myöhemmin
manipuloitu? Mutta useilla näyttää
olevan tällaisia taipumuksia.

Olikohan sama kerta vai toinen
kerta, kun isoisäni oli tullut Raa-
sulin tullista rajan rehellisemmälle
puolelle. Tämä tapahtui ehkä vuo-
sien 1910-12 paikeilla. Hän oli joko
Raasulin myötäleessä tai Liippuan
vastamäessä nukahtanut jälleen. He-
vonenkin oli kai ajatellut “nukuha
sie isäntä, kun olet niin väsyynt, kyl-
lähän tässä osataan ohjakset löyhäl-
läkkii kottiin, ei tässä ensimmäistä
kertaa olla tällä tiellä viemässä piis-
paa pappilaan” ja jatkoi pysähty-
mättä matkaansa.

Hevonen oli kulkenut isännän

nukkuessa viijen tien ristin kautta
Haapakylään sitä samaa tietä, mitä
kautta aina ennenkin oli kuljettu ja
oli pysähtynyt pihalla olevan van-
han tammen juurelle, mihin aina en-
nenkin oli pysähdytty, kun tultiin
Pietarista. Hevosen pysähdykseen
oli isäntäkin sitten herännyt.

Näin oli tälläkin kertaa onnellises-
ti selviydytty Pietarin matkasta.
Paikka on noin kilometri asemalta
Mäkrälle päin mennessä oikealla
puolen radan vieressä, jossä on ny-
kyisinkin tammi, ei kuitenkaan se
sama tammi. Nykyisen tammen on
enoni istuttanut ehkä noin 1916-17.

Raja sulkeutui sitten vuoden 1917
lopulla niin tarkasti, ettei kukaan
saanut mennä Venäjälle, eikä ku-
kaan saanut sieltä tulla Suomeen.
Pietarin kauppa loppui ja käteen jäi
vain ruplia, jotka olivat sitten arvot-
tomia itsenäisessä Suomessa. Äijäl-
leni ei kovin paljon niitä jäänyt, sil-
lä hän oli varmaankin ennakoinut
tulevia tapuhtumia. Ruplan silloinen
muutos ei kaikilla sujunut yhtä
juohevasti kuin euron muutos nykyi-
sin.

Reino Pekkanen

Viiden tien risteys. Kuva Rautuseuran arkistoista.
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Vielä ehtii ottaa osaa Karjalaisen
miehen elämäkertojen keruukilpailuun

“Karjalainen mies - maantiehen
kirjoitettu elämä” elämäkertojen
keruukilpailu päättyy helmikuun lo-
pussa. Elämäkertojen kilpakeruulla
pyritään tallentamaan niitä moninai-
sia tarinoita, joiden sankareina ovat
kotiseutunsa menettäneet ja uusille
asuinsijoille juurtuneet tavalliset
karjalaiset miehet.

Kertojina ja kirjureina voivat toi-
mia myös puolisot, jälkeläiset ja
muut läheiset. Tavoitteena on saa-
da kuvattua viime vuosikymmenten
myötä muuttunut karjalaismies pe-
rin pohjin. Vai onko hän muuttunut?

Tarinan muoto ja pituus on vapaa,
tärkeintä on aitous ja omakohtai-
suus. Laadi itse otsikko ja väliotsi-

kot. Voit kertoa koko kaaren lapsuu-
desta nykypäivään tai keskittyä vain
tiettyihin vedenjakajiin. Yleisiä his-
toriallisia tulkintoja eikä menneen
kaunistelua toivota, vaan miehen
omaa kokemusta, tapahtumien kul-
kua kertojan kannalta. Elämäkerta
on siihenastisen elämän summa.

Alkuperäiset kilpailuvastaukset
talletetaan Helsinkiin Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran kansanru-
nousarkistoon, missä ne ovat tutki-
joiden käytettävissä. Kilpailun jär-
jestäjillä on oikeus julkaista aineis-
tosta kokoomateos, johon julkaisu-
luvat kysytään kirjoittajilta erikseen.
Erillisiä tekijänpalkkioita ei makse-
ta. Parhaat teokset kuitenkin palki-

taan rahapalkinnoin. Lisäksi on lu-
vassa kirjapalkintoja. Tulokset jul-
kistetaan marraskuussa 2002.

Lähetä vastauksesi 28.2.2002
mennessä osoitteeseen SKS / Kan-
sanrunousarkisto, PL 259, 00171
HELSINKI. Kirjoita kuoreen nime-
si, osoitteesi sekä tunnus “Karjalai-
nen mies”. Kirjoituksia ei palaute-
ta, joten ota itse itsellesi kopio.

Keruukilpailun järjestävät Karja-
lan Liitto ja Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seuran kansanrunousarkis-
to. Lisätietoja: Juha Nirkko, Kan-
sanrunousarkisto, puh. (09) 1312
3238, juha.nirkko@finlit.fi tai He-
lena Valta, Karjalan Liitto, puh.
(09) 728 81711.

Katse tulevaisuuteen
Pitäjäseuralle on tullut sähköpostiviesti, jossa kysel-

lään seuran toiminnan tulevaisuuden näkymiä. Ensin-
näkin kiitos kirjeestä. Palaute ja yhteydenotot ovat
enemmissäkin määrin suotavia jotta pystymme suun-
nittelemaan jäsenistöllemme riittävän laajaa ja kiin-
nostavaa toimintaa.

Pitäjäseuran ja Rautulaisten lehden tärkein tehtävä
on edelleenkin kannakselaisen perinteen vaaliminen ja
siirtäminen tuleville sukupolville. Ei välttämättä ko-
vin helppo tehtävä, koska Karjalassa syntyneiden mää-
rä vähenee auttamattomasti ja vaikka nuoria seuratoi-
minta kiinnostaakin, ei heille aina jää aikaa tällaiseen.

Siitä saamme olla iloisia, että olemme yksi parhai-
ten jäsenmäärään nähden selvinneistä seuroista. Tois-
taiseksi olemme pystyneet, ja jopa kasvattaneet vuosit-
tain jäsenmääräämme, mutta myös me joudumme päh-
käilemään aika tavalla saadaksemme kilpailukykyis-
tä ohjelmaa nykypäivänä. Toivonkin, että ensi kesänä
Joroisissa (29.-30.6.) järjestettävät kesäjuhlat kääntäi-
sivät osallistujamäärät jälleen nousuun.

Kirjoittaja kertoi, ettei häntä juuri kiinnosta venäjän-

matkailu. Matkailu luovutettuun Karjalaan on kuiten-
kin osoittautunut nykyisellään yhdeksi parhaimmak-
si tavaksi siirtää isien perintöä nuorison keskuudes-
sa. Mutta kuka keksisi keinon, millä saada nuorempi
polvi mukaan myös täällä tynkä-Suomessa järjestet-
täviin tapahtumiin? Ja mitä ne tapahtumat voisivat
olla? Vaikka uskon vahvasti karjalaisuuden säilyvän
tulevaisuudessa, toivomme vinkkejä toimintaan.

Meillä on arvostettu pitäjälehti, joka on yhdysside
hajallaan asuvien rautulaisten ja heidän jälkeläisten
kesken. Toivon, että pystymme entistä paremmin tuo-
maan tietoisuuteen lehden olemassaolon sillä tör-
määmme edelleen henkilöihin, jotka eivät ole kuul-
leetkaan lehden ilmestymisestä.

Pitäjäseura on historiansa aikana julkaissut kolme
Raudusta kertovaa historiankirjaa, joista uusinta RR
III:sta on tilattavissa pitäjäseuran hallituksen jäsenil-
tä. Lisäksi hallitus on päättänyt teettää Raudun his-
toriasta uusintapainoksen. Se tulee myyntiin näillä nä-
kymin kesäjuhlille. Myös videotallenteinta on tekeillä
Raudusta.

Kääntäkäämme kaikki yhdessä katseemme Karja-
laan pyrkiäksemme löytämään keinot säilyttää ja siir-
tää Suomen maineikkaimman maakunnan perintö tu-
leville sukupolville.

Terveisin

Markku Paksu
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Raudun luostari on kadonnut jäljettömiin
Kristinusko tuli Rautuun Kons-

tantinopolista Novgorodin kautta
slaavilaisten heimoruhtinaiden suos-
tumuksella. Kiovan suurruhtinas
Vladimir oli ottanut vastaan kasteen
vuonna 988. Kristillinen kirkko ei
vielä silloin ollut jakautunut kahtia
ja slaavilaiset heimoruhtinaat tun-
nustivat tuolloin Kiovan suurruh-
tinaan ylivallan. Nykyisin Kiova on
Ukrainan valtiossa. Maallinen val-
ta tuskin suosi suomensukuisten hei-
mojen alkuperäisuskontoja, vaikka
slaavilaisten heimojen keskuuteen
saarekkeeksi jääneet marilaiset har-
joittavat vielä nytkin omaa alkupe-
räisuskontoaan.

Raudun ensimmäinen seurakunta
oli Novgorodin arkkipiispan valvon-
nassa, kuten Karjalan kannaksen
naapuriseurakunnatkin; Sakkola ja

Äyräpää. Raudun länsi-rajasta tuli
myöhemmin myös kirkollinen raja,
koska Ruotsin vaikutuspiiriin jou-
tuneet Äyräpään ortodoksiset kään-
nytettiin katoliseen uskoon, Novgo-
rodin ja Ruotsin välillä 1323 sol-
mitun Pähkinänsaaren rauhansopi-
muksen jälkeen. Rauhansopimuksen
mukaisesti Karjalan kannas ja Suo-
mi jaettiin kahtia niin, että asutetuin
osa Karjalaa jäi Novgorodille ja
muu Suomi liitettiin Ruotsiin.

Venäjän kirkko itsenäistyi Kons-
tantinopolista, ja mongolien vallas-
ta irtipäässyt Moskovan ruhtinas-
kunta valloitti koko Novgorodin
1400-luvun loppupuolelle. Tämän
jälkeen Ruotsin ja Venäjän välillä
käytiin toistuvasti sotia ja tehtiin hä-
vitysretkiä. Molemmin puolin tuhot-
tiin myös kirkkoja ja rukoushuo-

neita. Raudussa 1500-luvulla ollut
luostari on kadonnut jäljettömiin.
Vuosisadan lopulla (1570-1995) so-
dassa tuhottiin Valamon, Konevit-
san ja Petsamon luostarit.

Maallinen valta Raudussa siirtyi
Stolbovan rauhansopimuksen
(1617) myötä Venäjältä Ruotsille,
mutta ortodoksiset seurakunnat jäi-
vät edelleen Novgorodin metropo-
liitan alaisuuteen. Ruotsin valtaa-
mille alueille luvattu uskonvapaus
ei toteutunut käytännössä. Ortok-
sien oli osallistuttava määräajoin
myös luterilaisiin palveluksiin. Rau-
tuun perustettiin ensimmäinen toi-
miva luterilainen seurakunta 1600-
luvulla.

Tsaari Aleksein tavoite vallata
Kaakkois-Suomi ja Inkeri takaisin
vuosina 1656-58 käydyssä sodassa
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lopetti jo vuosikymmeniä vallinneen
rauhantilan. Tämän sodan ratkaise-
va päätaistelu käytiin Raudussa.
Tsaari ei tällöin onnistunut tavoit-
teessaan, mutta Rautu jäi sotatante-
reena miltei autioksi.

Raudun taistelun muistoksi pys-
tytettiin kaunis muistomerkki Rau-
dun kirkkoaholle Suomen itsenäi-
syyden aikana, ennen talvisotaa.
Muistomerkki on nyt täysin tuhou-
tunut ja uutta ei vielä ole pystytet-
ty.

Kirkkomuseossa
yksi esine Palkealasta

Kaakkois-Suomi jäi Venäjän val-
taan Uudenkaupungin rauhassa
1721, mutta ennen tätä käytiin isovi-
hana tunnettu sota. Luterilaiset kir-
kot ryöstettiin ja julmaa väkivaltaa
kohdistettiin väestöön. Rautu jäi
hiukan syrjään tämän sodan vaiku-
tuksista, sillä sotaväen liikkeet ja

Palkealan ortodoksinen kirkko vuonna 1942. Kuva Rautuseuran arkistoista.

sissitoiminta suuntautuivat Karjalan
kannaksen alueen kautta. Isovihan
kaltaisen, tunteita kuohuttavan toi-
minnan kohteeksi on joutunut Rau-
dun luterilainen hautausmaa vuoden
1944 jälkeisenä aikana.

Palkealaan vuonna 1865 valmis-
tunut Pyhän Andreaksen kirkko sai
toimia hävittämättä talvisotaan
saakka. Nyt paikalla on muistokivi.

Palkealan ortodoksisen seurakun-
nan toiminta-alue ulottui Raudun
kunnan ulkopuolelle rajoittuen Teri-
joen, Kyyrölän ja Käkisalmen orto-
doksisiin seurakuntiin.

Evakuoiduksi saatuja kirkollisia
esineitä luovutettiin Suomeen perus-
tetuilla uusille ortodoksisille seura-
kunnille. Tällöin Palkelan seurakun-
nan kolme käsiristiä ja kaksi evan-
keliumia annettiin Ouluun. Kirkko-
museossa Kuopiossa on vain yksi
esine Palkealasta, arkkipiispa Her-
manin 23.3.1939 Apostoli Andre-
aksen kirkkoon vihkimä suomenkie-
linen antiminssi (pieni liina). Anti-
minssi on painettu siniselle pella-
valle, ja siihen on palanut reikiä.

Haudanryöstöistä
myötämielisyyteen?

Raudussa uudet maallisen vallan
haltijat ovat kohdelleet Palkealan
hautausmaata poikkeuksellisen hel-

Palkealan hautausmaan ristejä
1900-luvun alkupuoliskolla.
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lävaraisesti, ja luonto on saanut rau-
hassa tehdä tehtävänsä. Tehdyt hau-
danryöstöt ja hautarauhan rikkomi-
sen on laskettava yksityishenkilöi-
den iljettäväksi toiminnaksi. Vain
tietämättömyys on voinut olla taus-
talla kun Venäjälle maaorjan tyttä-
reksi syntyneen ja runonlaulannassa
taidoiltaan ylitse muiden varttuneen
Paraskevan (Larin Paraske) kunni-
oittamiseksi pystytetty kivinen
muistomerkki on hävitetty Palkealan
hautausmaalta. Uusi vastaava on to-
sin saanut olla miltei rauhassa.

Palkealan hautausmaan haudoil-
la laitettiin katajasta valmistetut pui-
set ristit. Puuaineksen oma väri jä-
tettiin sellaisenaan näkyviin. Val-
keaksi ja myös mustaksi maalattu-
ja puisia ristejä käytettiin, mutta
valurautaisia oli vähän ja kivisiä
hautamuistomerkkejä ei ollut tapa-
na pystyttää. Tällä sankkaa män-
nikköä kasvavalla hautausmaalla on

Vuonna 1992 paljastettu Larin
Parasken muistomerkki.
Kuva: Jaana Matikainen

vielä nytkin joillakin hautakum-
muilla puisten ristien jäännöksiä ha-
vaittavissa.

Merkityksellisenä osana rautu-
laisten historiaa Palkealan hautaus-
maa voisi toimia luonnontilaisena
hiljentymisen ja sukujuurien tutkis-
kelun paikkana elämänkatsomuk-
sista ja uskonsuunnista riippumat-
ta, jos maallinen valta suo ja ihmi-
set haluavat. Nykyrautulaiset ovat
Rautasäätiön avustuksella edesaut-
taneet venäläisiä uuden kirkon pys-
tyttämisessä Rautuun. Avustuksel-
la ei tietenkään ole ostettavissa myö-
tämielistä suhtautumista meihin en-
tisillä kotikonnuillaan kävijöihin,
mutta minulle oli suuri yllätys, kun
alkukesästä Palkealassa käydessä-
ni sain poislähtiessäni siellä oleval-
ta paikalliselta hyvän matkan toivo-
tuksen ja siunauksen ristinmerkkiä
tehden.

Ahti Hänninen

Elämänkaariseminaari siivittää
Karjalan Liiton hengellisiä päiviä

Karjalan Liiton Hengelliset päivät
järjestetään tänä vuonna Vaasassa
16.–17.3. Hengelliset päivät liitty-
vät pitkän perinteen ketjuun, sillä jo
44. kerran kokoonnutaan yhteisiin
tilaisuuksiin hakemaan rauhaa ja
hengen virkistystä sekä valmistau-
tumaan pääsiäisen viettoon.

Jumalanpalvelusten ja muiden
hengellisten tilaisuuksien lisäksi
Vaasassa on ohjelmassa elämänkaa-
riseminaari, joka käsittelee ihmisen
hengellistä elämää kehdosta hau-
taan. Seminaarissa lähestytään ai-
hetta erityisesti Laatokan Karjalan
näkökulmasta muutakaan Karjalaa
unohtamatta. Syynä Laatokan kar-
jalaisen näkökulman valintaan on
se, että entisen Vaasan läänin alueel-
le asettuneet evakot olivat pääosin
lähtöisin Laatokan Karjalasta. Lu-
vassa on myös näyttelyitä. Päivät

järjestää Vaasan Karjalaseura ry.

Onko kirkko kopio
Käkisalmesta?

Hengellisten päivien keskuspaik-
koina tulevat olemaan Vaasan Py-
hän kolminaisuuden kirkko sekä
Vaasan ortodoksinen kirkko, joista
jälkimmäisellä on mielenkiintoinen,
Karjalaan liittyvä tarina. Vaasan or-
todoksisen seurakunnan historiikin
mukaan kenraalikuvernööri oli kirk-
koa suunniteltaessa 1860-luvulla
pyytänyt Viipurin kuvernööriltä ko-
piot Käkisalmeen rakennetun kirkon
piirustuksista. Ne lähetettiin Vaa-
saan saman vuoden marraskuussa,
ja lääninarkkitehdille annettiin teh-
täväksi laatia kustannusarvio sa-
manlaiselle kirkolle Vaasaan. Ver-
tailua siitä, kuinka samanlaisia näis-

tä kirkoista tuli, ei ole kyetty teke-
mään, koska piirustuksia ei ole löy-
tynyt.

Vaasan ortodoksisella kirkolla on
toinenkin yhteys Laatokan Karja-
laan, sillä sinne on sijoitettu osa luo-
vutetun Valamon luostarin ikoneis-
ta.

Rautulaisten
pitäjäseura ry:n

VUOSIKOKOUS
perjantaina 15.3.02
klo 18.00 Ravintola

Nuijamiehessä
Mikkelissä.

Siinä torin laidalla, bussipysäkkien
tuntumassa. Tervetuloa!
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Kuvassa viiden sukupolven kuva.

Istumassa Anna Anttonen (o.s.
Tihveräinen) ja Anna Alenius

(o.s. Honkasalo) sylissään Elli
Inkeri Alenius (synt. 11.10.2001).

Taustalla Ensio Honkasalo ja
Mirjami Honkasalo (o.s.

Anttonen).

Joutsan Palvelukodissa nykyään
asuva Anna Anttonen on syntynyt

Käkisalmen Pörtsykässä. Hän
täytti 30. tammikuuta 93 vuotta.

Anna vihittiin avioliittoon
Raudun Suurporkulta olevan
Aukusti Anttosen (16.7.1910-
11.8.1984) kanssa 2.7.1933.

Albumin aarteita

Potkelan potrat
tytöt talvelle 1943.
Solttupoika Vilho
Salo on saanut

kainaloonsa
vasemmalta lukien
Selma Salon, Lea
Hännikäisen ja
Anna Hännikäi-

sen.
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Istumassa Kusti Loponen
Kaskaalasta ja seisomassa Matti

Pusa Suurporkulta. Kuva on
otettu Sortavalassa kun pojat

olivat asepalveluksessa

Rautulaisia rakentajia Helsingissä vuonna 1972.
Kuvassa Teuvo Kuparinen (oikealla), Arvo Pyykkö, Raimo Pyykkö,
Aulis Pyykkö, Kaino Ryyppö, Matti Siitonen, Kauko Rastas, Nuuti

Rastas ja vasemmalla Antti Jääskeläinen.
Kuva Rautuseuran arkistoista.

Raasulin koulupiirin alakansakoulun I ja II vuosiluokan oppilaat lukuvuonna 1932-33.
Koulu sijaitsi Raasulissa Myöhäsen talossa. Kuvassa ylärivissä: Emilia Hietalehto, Toini Penttinen,

Helka Kerminen, Olavi Vihko, Pentti Venesjärvi, Toini Orava, Matti Häsänen, Olavi Häsänen,
keskirivissä: Maija Kerminen, Aini Kähäri, ?, Meeri Koppe, Erkki Naumanen, alarivissä: Topi Ossi,

Väinö Mentu, ?, Lempi Mentu, Marjatta Henttinen, Maire Lallukka, Sulo Schuvaloff, Aatos Vaikkinen,
Vilho Huuhka ja Ville Mentu. Kuvan lähetti nykyisin Helsingissä asuva Pentti Venesjärvi.
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Joka härällä kyntää, se härästä haastaa

Raudun maanteistä ennen Talvisotaa
Minua on aina kiinnostanut kaup-

pa ja liikenne. Vanhoissa tilastois-
sakin ne yhdistettiin usein saman ot-
sikon alle. Pikkupoikana haaveilin
aina, että minusta tulee isona auton-
kuljettaja, mutta niin ei kuitenkaan
käynyt, vaan minä jouduin kaupan
palvelukseen.

Pääsin kaupan kanssa tekemisiin
jo 5-6-vuotiaana eli siitä asti kun
alan jotain muistaa. Isäni Matti toi-
mi sivutöinään silloisten Viipurilais-
ten Heikki J. Helkaman ja Suomen
Koneliikkeen asiamiehenä. Välitti
polkupyöriä, separaattoreita ja ak-
kukäyttöisiä radioita. Sain olla mu-
kana kun niitä käytiin Orjansaaren
Osuuskaupan kohdalla vastassa nii-
den tullessa linja-autolla Viipuris-
ta. Isompana toimin sitten 47 vuot-
ta rautakaupassa.

Täytettyäni äskettäin 70 vuotta
sain lahjaksi Suomen Tielaitoksen
200-vuotishistorian. Kolmiosainen
1400 sivuinen opus. Luettuani sen
aloin ajattelemaan Raudun maantie-
liikennettä Suomen itsenäisyyden
aikana, ennen Talvisotaa eli silloin
kun autot tulivat Suomeen. Milloin
autot tulivat Rautuun?

Rautulaiset eivät
asuneet syrjäkylässä

Raudussahan oli suhteellisen tiheä
tieverkosto. Niin sanottuja yleisiä
maanteitä oli noin 70 kilometriä. Ki-
viniemestä viidentien ristin ohi Raa-
suliin johtava tie, kirkonkylästä Or-
jansaaren kautta Kivennavalle joh-
tava tie, Kirkonkylä-Sirkiänsaaren
tie ja Sirkiänsaarelta Metsäpirttiin
johtava tie, jotka kaikki oli raken-
nettu jo 1800-luvulla.

Edellisten lisäksi oli armeijan vaa-
timuksesta 1920-luvun alkupuolel-
la rakennettu uusi tie Viipuri-Tali-
Heinjoki-Mälkölä-Nurmijärvi-Rau-

tu-Metsäpirtti. Tästä tiestä pääosa
oli uutta tietä, mutta osa peruskor-
jattuja vanhoja teitä.

Muut Raudun tiet olivat niinsa-
nottuja kunnan-, kylä- tai yksityis-
teitä. Käkisalmi-Kiviniemi-Raasuli
tie oli luokiteltu jo vuonna 1899 val-
takunnan päätieksi. Missään syrjä-
kylässä rautulaiset eivät siis asu-
neet. Lähimmät muut päätiet olivat
Viipuri-Andrea-Käkisalmi ja Viipu-
ri-Uusikirkko-Terijoki.

Itsenäisessä Suomessa maantiet
luokiteltiin ensimmäisen kerran
vuonna 1938. Viipuri-Heinjoki-
Rautu-Metsäpirtti tie kuului kanta-
tie A-luokkaan ja sai numeron 62.
Loput olivat tavallisia maanteitä.

Vuoteen 1921 saakka maanteiden
kunnossapito oli jaettu talollisten
kesken siten, että jokaisella oli mää-
rätty pätkä jonka kunnossapidosta
hän vastasi. Edellä mainittuna
vuonna kaikki yleiset tiet siirtyivät
valtion hoidettaviksi.

Talviauraukset alkoivat
yleistyä 30-luvun alussa

Vuonna 1925 perustettiin Tie- ja
vesirakennushallitus, Tee-Vee-Hoo,
mutta sen vaikutus ei Raudussa nä-
kynyt talviaurauksia lukuun otta-
matta missään. Kaikki Raudun
maantiet kuuluivat talvisotaan asti
niin sanottuihin  nimismiehen teihin,
joiden kunnossapitoa nimismies hoi-
ti ja lääninhallitus rahoitti.

Talviauraukset autoliikenteelle al-
koivat Suomessa yleistyä vasta 30-
luvun alussa. Koko Suomessa au-
rattiin valtion toimesta talvella
1930-31 noin 2500 kilometriä, jois-
ta Viipurin läänissä noin 400 kilo-
metriä. Mainittakoon, että Mikke-
lin läänissä aurattiin vain Mikkeli-
Juva välinen tie. Rautuun saakka ei
tuolloin vielä talvella päässyt autol-

la. Viipurista Valkjärvelle kylläkin.
Koko 20- ja 30-luvuilla teitten kun-
nossapito ja auraus olivat hyvin ha-
janaista. Tieasioita hoitivat TVH,
lääninhallitukset, Postihallitus. Puo-
lustuslaitos, Rautatiehallitus sekä
yksityiset liikennöitsijät.

Talvelta 1936-37 on ensimmäinen
luotettava tilasto maanteiden au-
rauksesta Suomessa ja silloin aina-
kin pääsi jo Rautuunkin talvella au-
tolla, todennäköisesti tämä oli mah-
dollista jo aiemminkin. TVH aurasi
tien Viipuri-Heinjoki-Valkjärvi ja
edelleen Kiviniemeen ja sieltä vii-
dentienristille. Yllätyksenä Rauta-
tiehallitus aurasi tien Valkjärveltä
Mäkrälle ja edelleen Raasuliin.
Myöskin Metsäpirttiin menevän tien
aurasi Rautatiehallitus.

Tuntuu äkkiseltään yllättävältä,
että VR:n toimesta aurattiin maan-
teitä, mutta VR harrasti itsekin lin-
ja-autoliikennettä ja aikataulut sat-
tuivat hyvin yhteen Raudusta ja
Valkjärveltä lähteviin ja saapuviin
juniin.

Seuraavana talvena auraukset li-
sääntyivät ainakin Kivennavalle ja
todennäköisesti myöskin Sirkiän-
saarelle. Viipurin tiepiirissä käytet-
tiin paljon niin sanottua suurura-
kointia. Lääninhallitus tai TVH an-
toivat teitä joillekin yrityksille kun-
nossapidettäväksi joko urakalla tai
laskutustyönä. Valtion kustannuk-
sella aurattiin Viipurin tiepiirissä
talvella 1937-38 noin 1500 kilomet-
riä, joista yli 700 oli annettu valkjär-
veläisen liikennöitsijä Matti Rupo-
sen hoidettavaksi, todennäköisesti
myöskin Raudun maantiet.

Hieman yllättävää on, että monis-
ta tienpitäjistä Puolustuslaitos ei
millään tavoin osallistunut tai suo-
sinut Raudun, Metsäpirtin, Kiven-
navan eikä myöskään Valkjärven
teiden kunnossapitoa ja aurauksia,
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pikemminkin päinvastoin.
Esimerkiksi keväällä 1937 tehty

auraussuunnitelma seuraaviksi tal-
viksi edellytti, että armeijan toimesta
aurattiin Vuoksen eteläpuolelta vain
Koivisto-Terijoki-rantatie, mutta
kaikki ne Vuoksen yläpuoliset tiet
joita ei TVH:n tai lääninhallituksen
toimesta aurata, aina Lappeenran-
ta-Imatra-Hiitola korkeudelle saak-
ka.

Raudun liikenneyhteyksistä voi-
daan todeta, että jo ainakin vuonna
1938 oli Raudusta päivittäin kaksi
linja-autovuoroa Viipuriin Valkjär-
ven kautta, samoin Kivennavan
kautta. Lisäksi oli kolme päivittäis-
tä junavuoroa Käkisalmeen.

Yleisesti voidaan todeta, että Rau-
dussa olivat tie- ja liikenneasiat ko-
ko maatakin ajatellen suhteellisen
hyvässä kunnossa. Mutta milloin tu-
livat ensimmäiset autot Rautuun?
Jos joku lukija tietää, olisi mielen-

Kerttu Ilosen lähettämässä kuvassa Raudun ajokalupaja.
Tietääkö kuka sen toiminnasta enemmän? Ja muutenkin auto-
liikenteestä Raudussa - kirjoituksia odotellaan toimituksessa.

kiintoista ja toivottavaa, että hän
kertoisi esimerkiksi tässä Rautulais-
ten lehdessä. Kenellä oli autoja, mil-

loin ja kuinka monta autoa Raudus-
sa oli ennen Talvisotaa.

Valto Jantunen

Paksuin Suomalainen Matkaopas
tuli tähän mennessä Karjalasta

Kaikkien aikojen laajin Suomalai-
nen Matkaopas valmistui tammi-
kuussa. Karjala Suomalainen Mat-
kaopaskirjassa on 736 sivua. Kart-
toja on yli 50 ja valokuvia noin 1450
kappaletta.

- Karjala on suomalaisille ylivoi-
maisesti tärkein alue ulkomailla. Ar-
violta 1-2 miljoonalla Suomen kan-
salaisella on historialliset juuret
Karjalassa: Suomen, Aunuksen tai
Vienan Karjalassa. Nyt ilmestyvä
Karjala-kirja tarjoaa kaikkien aiko-
jen laajimman tuoreen tietopaketin.
Kirja on täynnä ainutlaatuisia tie-
toja, kuvia ja karttoja sekä doku-
mentteja, jotka julkaistaan ilman mi-
tään sensuuria, kertoo kirjan tekijä
Markus Lehtipuu.

Hän kävi vuonna 2001 yhteensä
16 kertaa Karjalassa ja oleskeli siel-
lä noin 65 vuorokautta. Tuloksena

oli yli viisi tuntia sanelukoneen mai-
nintoja ja täydellinen “ajopäiväkir-
ja” noin 20 000 kilometrin matkal-
ta.

Lehtipuun mukana oli avustajina
joukko Karjalan asiantuntijoita, joi-
den kanssa hän tutki Laatokan, Ää-
nisen, Jänisjärven ja Säämäjärven
ympäristöt ja yli 200 Karjalan kan-
naksen kylää ja kaikki Karjalan ta-
savallan tärkeimmät maantiet. Tu-
loksena on empiirisesti tutkittuja
kaupunki- ja aluekarttoja, eksakteja
ajo-ohjeita ja tietoja kylistä ja kau-
pungeista sekä yli 1450 julkaistua,
tuoretta valokuvaa niin hotelleista
ja rakennuksista kuin matkailuun tai
yhteiskunnallisiin olosuhteisiin liit-
tyvistä dokumenttiaiheista.

Matkailijoille
ja tutkijoille

736 sivua käsittää “kaiken” oleel-
lisen, jotta matka Karjalaan olisi
turvallinen, antoisa ja palkitseva.
Periaate “jokaisesta hotellista kuva”
on täydentynyt kattamaan syrjäisim-
mätkin hotellirakennukset ja sellai-
set kalastusmajat, jotka ovat toistai-
seksi vain venäläisten käytössä.

Samalla kirjan tarkka kartoitus
antaa tuoretta, ainutlaatuista tietoa
Karjalan nykyolosuhteista sekä
Karjalasta kiinnostuneille että Kar-
jalaa tutkiville akateemisille. Kirjan
kyläluettelot, kuvakokoelmat itäisen
Karjalan perinnearkkitehtuurista tai
asiantuntijoiden artikkelit sekä mo-
net suorat sitaatit vanhoista kirjois-
ta tai erilaiset listaukset ovat sellai-
senaan työkaluja tutkijoiden käyt-
töön.

Ensimmäinen Karjala Suomalai-
nen matkaopas ilmestyi joulukuus-
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sa 2000, ja sen toinen painos maa-
liskuussa 2001. Näitä kahta painos-
ta myytiin yli 6150 kappaletta.

Nyt ilmestynyttä kolmatta painos-
ta, Karjala Suomalainen Matkaopas

- Karjalatilaisuus “Pakkoluovu-
tettu Viipurin lääni” Hyvinkäällä
Veteraanitalossa os. Asemakatu 42
A, lauantaina 23. helmikuuta klo
14.00.

Tilaisuuden avaa prof. Maire
Honkanen.Tilaisuudessa puhuvat
erik.tutkija VT Ilmari Susiluoto,
toimitusjoht. Markus Lehtipuu, ar-
keologi FL Hannu Takala. Asian-
tuntijana myös toimitusjoht. Mauri
Lepola. Lisäksi musiikkia ja muu-
takin ohjelmaa sekä mahdollisuus
keskusteluun ja kysymyksiin.

Kahvinmyynti alkaa klo 13. Ti-
laisuuteen on vapaa pääsy. Järj. Uu-
denmaan Karjalaisseurojen Piiri ry.
Ja Hyvinkään Karjalaiset ry.

- Miten järjestetään onnistunut
Karjalan matka? Mistä löytyvät
kiinnostavat kohteet ja parhaimmat
kartat? Miten vältetään vastoinkäy-
miset? Mitä rajalla tapahtuu?

Muun muassa näihin kysymyksiin
vastataan Karjalatalolla (os. Käpy-
länkuja 1, Helsinki) lauantaina 23.
helmikuuta järjestettävässä Matka-
taan Karjalaan -tilaisuudessa. Li-
säksi kuullaan matkakonkareiden
kokemukset ja saadaan tulevan ke-
sän kuumat matkavinkit.

Esitelmöimässä on mm. Suomen
rajatoimiston edustaja, Venäjän
suurlähetystön edustaja, matkailu-
yrittäjä Kari Hämäläinen, viipuri-
laisen matkanjärjestäjän edustaja
Ludmila Diadlova Sortavalasta.
Vienan Karjalaa tekee tutuksi Petri
Niikko ja liikenneyhteyksiä toimi-
tusjohtaja Kari-Pekka Hietala. Kon-

ran tiedotuskanavana, mm. miten
sähköposti hyödyttää seuroja. Li-
säksi kurssilla käydään läpi sivujen
ylläpitoa ja perustamista sekä palve-
luntarjoajia. Kurssilla käydään läpi,
millaisia lähteitä on olemassa ja mi-
tä tietoa kiinnostuneille on saatavil-
la. Lisäksi selvitetään miten voi
osallistua karjalaisen heimopuun ra-
kentamiseen ja miten kartat hyödyn-
tävät suvusta ja pitäjistä kiinnostu-
nutta.

Kurssi sopii kaikille pitäjä- ja su-
kuseurojen kuin muidenkin karja-
laisseurojen jäsenille, jotka ovat
kiinnostuneita kotisivujen käyttö-
mahdollisuuksista. Kurssia vetävät
alan asiantuntijat, mm. sukuseuro-
jen kotisivuihin erikoistunut DI
Kalevi Hyytiä, luovutettu karjala -
sivujen luoja Seppo Rapo ja verkko-
päätoimittaja Aira Saloniemi.

Hinta 68 euroa jäsenille ja muille
76 euroa sisältää lounaan, kahvin,
opetuksen ja materiaalit. Ilmoittau-
tumiset 4.3.2002 mennessä Karja-
lan Liittoon Sinikka Niemiselle (09)
7288 1713. Kysy lisätietoja ja tar-
kempi kurssiohjelma liitosta, (09)
7288 170.

- Rautulaisten pitäjäseura ry:n
vuosikokous Ravintola Nuijamie-
hessä perjantaina 15. maaliskuuta
klo 18.00.

- Karjalan Liiton Hengelliset
päivät Vaasassa 16.- 17.3.2002.

Päivät järjestää Vaasan Karjala-
seura ry. Ennakkotiedustelut Kari
Rapo p. (06) 3168 572. Lisätietoja
saa myös internet-osoitteesta
www.luovutettukarjala.org.

- Karjalaisten kesäjuhlat Poris-
sa  14.-16.6.2002

- Rautulaisten kesäjuhlat Joroi-
sissa 29.-30.6.2002.

karikotiseutumatkaajan kommentte-
ja esittävät Aino Rantasalo ja Martti
I. Jaatinen. Lauantain aikana esit-
täytyy myös Viipuri-keskus.

Karjalan matkailun -teemapäivä
on avoin kaikille asiasta kiinnostu-
neille. Tapahtuma alkaa klo 10.00
ja päättyy klo 18.00. Pääsymaksy
tapahtumaan on kuusi euroa.

Lisätietoja Karjalan Liitosta puh.
(09) 7288 170.

- Kalevalan päivää vietetään
Karjalan tutkijan ja runojen tallen-
tajan Elias Lönnrotin sekä karjalai-
sen miehen merkeissä Karjalatalolla
torstaina 28. helmikuuta klo 18.
Juhlassa erikoistutkija Raija Maja-
maa esittelee mm. kokoamansa Eli-
as Lönnrotin syntymän 200-vuotis-
näyttelyn, joka on esillä Karjala-
talon aulassa 18.- 28.2.

Tilaisuuden järjestää Karjalan
Liitto yhteistyössä Lions Club Hel-
sinki /Käpylän kanssa ja sinne on
vapaa pääsy.

- Rautuseuran kevätkokous kes-
kiviikkona 6.3.2002 klo 18.00
Karjalatalon Sortavala-salissa (os.
Käpylän-kuja 1, Helsinki).

- Internet ja seuran kotisivut -
kurssi Helsingin Karjalatalolla (os.
Käpylänkuja 1) 9.-10. maaliskuu-
ta. Kurssilla tutustutaan mitä kaik-
kea internet tarjoaa ja millaista tie-
toa sinne voi ja kannattaa laittaa
esille, millaisia keskustelupalstoja
on karjalaisuudesta, mm. pitäjistä ja
suvusta kiinnostuneille. Kurssilla
kuullaan kotisivujen käytöstä seu-

TAPAHTUMA-
KALENTERI

(ISBN 952-9715-17-X) myydään
kirjakaupoissa kautta maan ja Kar-
jala-myymälässä Lappeenrannassa,
josta sitä voi ostaa myös postimyyn-
nin kautta. Kirjan ovh. 29,90 euroa.

Kirjaa voi tilata myös suoraan
kustantajalta osoitteesta Suomalai-
nen Matkaopas, PL 287, 00531
Helsinki, puh & fax (09) 7733 246.
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Paukkujen sukuseura koolla Huittisissa
Paukut kokoontuivat 30. kesäkuu-

ta Pauli Paukun omistamalla Sut-
tilan vanhalla koululla Huittisissa.
Kokoukseen osallistui 53 sukuun
kuuluvaa. Kokouksen puheenjoh-
tajakasi valittiin Hannu J. Paukku,
sihteeriksi Jaakko Korpisaari sekä
pöytäkirjan tarkastajiksi Kyllikki
Pitkänen sekä Pauli Paukku.

Lupauduin itse hoitamaan matkan
järjestelyjä. Jo itse kokouksessa
matkalle ilmoittautui yli 20 lähtijää.
Päätettiin, että jatkossa teemme joka
toinen vuosi sukumatkan suvun
synnyinsijoille Karjalan kannaksel-
le. Joka toinen vuosi pyrimme jär-
jestämään sukukokouksen nykyisen
Suomen puolella.

dessä, koska suvun juuret Karjalas-
sa ovat pääasiassa Sakkolassa, Met-
säpirtissä ja Raudussa. Jotkut suku-
haarat ovat tosin ehtineet levittäy-
tyä jo ennen sotia muuallekin Kaj-
alan kannakselle kuten Pyhäjärvelle,
Vuokselaan, Valkjärvelle, Muolaa-
seen, Kirvuun, Käkisalmeen ja Vii-
puriin.

Sukukirja työn alla
Olen kokoamassa Paukkujen su-

kukirjaa varten tiedostoa. Tähän tie-
dostoon olen saanut jo yhteensä yli
1 400 sukuun kuuluvan nimeä. Hy-
vin paljon on vielä aineistoa syöttä-
mättäkin.

Sukututkimus, sukumatkojen jär-
jestäminen ja muu sukuseuratoi-
minta ovat varsin hyviä tapoja kar-
jalaisen kulttuurin ja sukuperinnön
siirtämiseksi seuraaville sukupolvil-
le. Mikä voisi sen läheisemmin ja
aidommin tuoda menetetyn kotiseu-
dun asiat sellaisten sukulaisten tie-
toisuuteen, jotka eivät ole kyseisiä
alueita koskaan aitoina nähneet kuin
se, että joku siellä asunut ja kasva-
nut vanhemman polven sukulainen
niistä kertoo ja henkilökohtaisesti
esittelee?

Hyvää kevään odotusta kaikille
Paukkujen sukutoimikunnan pj.
Hannu J. Paukku
Harjatie 4
32210 LOIMAA KK.
puh. (02) 762 8152
0500-741296
hannu.paukku@punkalaidun.fi

Paukkuja ryhmäkuvassa.

Hannu Paukku selvitti kokous-
väelle Paukku -suvun historiaa, su-
kututkimuksen nykyvaihetta ja su-
vun edellisiä kokoontumisia. Suku-
seuran perustava kokous pidettiin
kesällä 1999 Sakkolan Paukkulas-
sa, jota virallisesti kutsutaan Kaar-
najoeksi. Tänne on ensimmäinen
Paukku -niminen esi-isä, Petter
Paukku, tullut ilmeisesti jostain
Ruotsin vallan alla pidempään ol-
leesta Suomen kolkasta joskus 1600
-luvun puolivälin tienoilla.

Sukumatka
kesäkuussa

Ensimmäisen sukumatkan lisäksi
vuonna 2000 tehtiin Sakkolaan,
Metsäpirttiin ja Rautuun peräti kol-
me eri Paukkujen sukumatkaa.
Sukumatkaperinnettä päätettiin jat-
kaa. Seuraava sukumatka tehdään
kesäkuun 14.-17. päivinä 2002.

Sukupostin kustannusten peittä-
miseksi päätettiin kerätä suvun tilil-
le pieni jäsenmaksu. Tähän mennes-
sä maksaneita jäseniä on ilmaantu-
nut peräti 74. Tilin seurantaa ja seu-
ran juoksevia asioita hoitamaan
vahvistettiin jo ensimmäisessä suku-
kokouksessa valittu sukutoimikun-
ta. Todettiin, että sukuseuran rekis-
teröinnillä ei toistaiseksi ole kiiret-
tä.

Sukukirjeiden lisäksi päätettiin il-
moittaa sukuseuran asioista Suvan-
non Seudussa ja Rautulaisten leh-

Löytyisikö valokuvia kirjaan?
Olen tekemässä parhaillaan
Siirtokarjalaisten muutto Joroisiin
-kirjaa, joka on itse asiassa aika
lailla valmis. Tarvitsisin kuitenkin
lainaksi muutamia yleiskuvia
evakkotaipaleelta. Mikäli sinulta

löytyy tällaisia kuvia, niin otathan
yhteyttä.

Armas Komi
Kisakuja 7,  79600 Joroinen
puh. (017) 572 446
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Hyvää kuluvaa vuotta Hyvät Rautulaiset. On kulu-
nutkin jo aikaa muutaman lehden verran, kun viimek-
si kirjoittelin tähän palstalleni. Nyt, kun olen saanut
kiireimmät asiat järjestykseen, ensimmäisen eläke-
vuoden aikana, on aika kertoa seuran toiminnasta.

Syyskokouksessa valitsivat minut vielä puheenjoh-
tajakseen, vaikka olin ajatellut siirtää vetovastuun toi-
sille. Ilmeisesti jäsenet ovat niin tottuneet meikäläisen
ohjailuun, että halukkaita ei vain ollut tyrkyllä. Vaka-
vasti oli aikonut luopua puheenjohtajuudesta, sillä asus-
telen nykyään suurimman osan ajasta Hartolan maise-
missa noin 180 kilometrin päässä Helsingistä.

Seuramme toiminnan painopiste on ollut edelleenkin
tarinaillat kuukauden ensimmäisen viikon keskiviikko-
na Karjalatalon Sortavala-salissa. Jäseniä on kokoontu-
nut tarinoimaan keskimäärin 30 henkeä. Puheenjohta-
jan vetovastuuta on helpottanut, että hallituksen jäsenet
ovat vuorotellen toimineet tarinailtojen vetäjinä.

Virkistystoimikunnan jäsenet ovat olleet korvaamatto-
mia järjestäessään kahvituksia ja arpajaisia illoissam-
me, heidän toimestaan olemme pystyneet taloudellises-
ti toimimaan jäsenistön hyväksi. Jäsenmaksut olemme
pitäneet samana, paitsi että muutimme markat euroiksi.
Jäsenmaksu on nyt sitten seitsemän euroa. Jäsenistölle
on lähetetty alkuvuodesta tiedote, jossa kerromme vuo-
den toimintasuunnitelmasta tarkemmin.

Kevätkesällä seuralaiset tekivät kesäretken Bengtsää-
riin onnistuneesti. Seuramme otti osaa matkakustan-
nuksiin ja retkellä oli mukana parikymmentä osanotta-
jaa. Kihumatkasta ja Konevitsan reissuista kertoilin jo
aiemmin.

Vuoden 2002 kotiseutumatka on suunniteltu 7.-9. ke-
säkuuta, mutta siitä tarkemmin seuraavassa numeros-
sa. Matkan järjestelyt ovat jo hyvässä vauhdissa. Tar-
koitus on vielä kevään kuluessa käydä Sosnovin kau-
pungin johtajan luona neuvottelemassa, josko saisim-
me matkaohjelmaan sopimaan yritysvierailuja nykyises-
sä Raudussa. Kesäretkeä olemme suunnitelleet touko-
tai elokuulle Fiskarssin käsityöyhteisöön.

Mennyt vuosi oli tapahtumarikas monellakin taval-
la. Olimme mukana Karjalaisilla kesäjuhlilla Mikkelis-
sä lipuin ja kyltein kulkueessa ja muissakin osatapah-
tumissa. Olemme olleet mukana saattamassa monia rak-
kaita jäseniämme haudanlepoon niin viime vuonna, kuin
tänäkin vuonna.

Viimeksi, kun olimme saattamassa Lempi Kiesiä hä-
nen viimeiselle matkalleen, tapasin Markku Paksun, ja

keskustelimme tulevasta yhteisestä toiminnastamme
rautulaisten hyväksi. Päätimme kehitellä yhdistettyä
marjastus-, kalastus- ja kotiseutumatkaa Suvannolle tai
Laatokalle syyskesällä. Matkasta tiedustellaan haluk-
kuutta rautulaistapahtumissa, jotta selviää olisiko osan-
ottajia pikkubussin verran.

Toivotan heimorakkaille rautulaisille aktiivista vuot-
ta. Vaikka markka meni niin jäihän leijona.

Osmo Valkonen

Rautuseuran puheenjohtajan palsta

Laulu lastenlapsille
Syntymäkehtona Karjalan Kannas
vuosisatoja ollut on,
Laatokan rannoilta Suomenlahteen,
kansalle kovan kohtalon.

Lapsillemme Karjalan kunnaat
- vieras, outo ja runneltu maa,
josta on maksettu raskaat lunnaat,
josta ei puhua saa,
“voi tonttu tulla ikkunan taa”.

Kenties joskus lastemme lapset
kysyvät “Missä on maa,
mistä vaarimme, mummomme kertoi
- sitä mekin tahdomme puolustaa.”

Sinulle kirjoitan pilttini pieni,
että löytäisit tien,
Karjalan soittojen, laulujen maille,
muistojen maille se vie.

Yhdessä istuimme keinussa kiikun
ja lauloimme laulua maan,
jolla on nimenä “Karjalan kunnaat”
- milloin, milloin ne nähdä saan?

Milloin Karjalan mieron taival
vihdoinkin loppua saa,
ruhjotun, raadellun syntymäseudun
vapaus sarastaa.

Silloin kuljen vierelläsi
- vaikka et ehkä nää...
suojelen pienoista pilttiäni
ilman ikävää.

Anja (o.s. Mentu) Raudun Vehmaisista

RUNO-
NURKKA
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Tattari on  tunnettu ruuanvalmistuksessa ja viljelykasvina lähinnä vain
Itä-Suomessa. Yllä oleva sananparsi kuvaa tattarin oikullisuutta kasvat-
tajan näkökulmasta. Tattari  saattoi tuottaa runsaankin sadon hyvin vaati-
mattomassa kasvualustassa, mutta sateisena kesänä ei satoa saatu lain-
kaan.

Lapsuudestani muistan että tattaria pidettiin jotenkin kummallisena
koulutovereideni keskuudessa, aikuisena ymmärsin sen lukeutuvan niihin
outoihin karjalaisten tapoihin. Itse söin tattaripuuroni mukisematta.
Tattarista voi valmistaa paljon muutakin kuin puuroa, tässä kaksi ohjetta.

LIITAN  IÄRELTÄ

Tattari talon tekevi, tattari talon hävittää

TATTARI-
KASVISPIHVIT

50 g tattari suurimoita
2,5 dl vettä
50 g lantturaastetta
50 g raastettua perunaa
50 g porkkanaraastetta
50 g sipulikuutioita
1-1/2 tl suolaa
2 kananmunaa
mustapippuria, rakuunaa
75 g vehnäjauhoja
yrttisuolaa
öljyä

Huuhdo suurimot huolellisesti sii-
vilässä ja keitä veden kanssa puu-
roksi. Sekoita raasteet ja sipuli puu-
roon. Lisää munat, jauhot ja maus-
teet. Muotoile pihveiksi ja paista
pannulla öljyssä. Ohjeesta tulee viisi
annosta.

KOIVISTOLAINEN
TATTARRIETSINÄ

1 l piimää (tai 9 dl piimää ja 1 dl
kermaviiliä)
½ kg rikottuja tattarisuurimoita
2 dl vehnäjauhoja
2 rkl voita
1 tl suolaa

Sekoita tattariryynit piimän jouk-
koon puuromaiseksi seokseksi. An-
na turvota yön yli tai vähintään 2-3
tuntia. Vatkaa loput aineet taiki-
naan, kaada uunipellille ja paista
+250 asteessa noin 30 minuuttia.
Annoksesta tulee uunipellillinen.

Tattarrietsinää syötiin lauantai-il-
tana saunan jälkeen palasiksi leikat-
tuna voin kanssa.

Molemmista ohjeista saat glutee-
nittoman korvaamalla vehnäjauhot
gluteenittomalla leipäjauhoseoksel-
la.

Maukkaita hetkiä,

toivoopi Liisa
GLUTEENITON

VAIHTOEHTO

RAUTUSEURAN  kevätkokous
keskiviikkona 6.3.2002 klo 18.00
Karjalatalolla (os. Käpylänkuja 1, Helsinki).

Kokouksessa käsitellaan mm. tilinpäätösasiat vuodelta 2001.
Tervetuloa kokoustamaan ja tarinoimaan joukolla.

Rautu ja Suvenmäki
Jos vanhat merkit pitävät paikkansa,
valkovuokot kukkivat Karjalassa ja
Raudussa 25.-26.05.
Majoitus Valkjärvellä / Raduga
Varmista paikkasi kotiseutumatkalle
Ilmarilta 015-482 096.

Rautu ja Mäkrä
Elma odottelee Mäkrän koulupiiriläisten
puhelinsoittoja. Matkavalmistelut ovat
kunnossa. Matka toteutetaan 25.-
26.05.2002.
Esko on luvannut tulla kokkailemaan
kahvit ja maastoruokailun.
Lisät. ja varaukset 015-614 454.

Rautu ja Sirkiänsaari
Huuhtin kyläläiset on jo pakkailemassa
laukkujaan kotiseutumatkalle Karjalaan
ja Rautuun.
 Ajoreitti: Pieksämäki-Mikkeli ja matka
toteutetaan valkkovuokkojen kukinta-
aikaan 23.-24.05.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset Pentille
015-177 760.

Laatokan Valamoon
05.-07.07. bussiretki Kannaksen
Karjalan kautta Laatokan Valamoon.
Reitti: Äänekoski-Tikka-Jyväskylä-
Pieksämäki-Mikkeli
Meno Viipurin kautta: Käkisalmi-Hiitola-
Kurkijoki-Lahdenpohja-Sortavala. Paluu
Värtsilä-Kitee.
Lisätietoa matkasta ja matkaohjelman
saat 05-4117 655

Matkasuunnitelmat ryhmille toiveiden
pohjalta (8-50 henkilöä).

Valmismatka
1) Uhtualle ja Paanajärvelle
2) Laatokan Valamoon
3) Äänisen Aalloille - Kizhi
4) Aunuksen Karjala - Syväri

Karjalan Matkatuotanto
MKK Matkapalvelut 05-4117 655

TIEDUSTELU
Tietääkö kukaan

mistä nimi Orjansaari
on tullut? Liittyykö

nimeen oikeasti orjia?
Jos jollain on tietoa, olisi mukava

saada se julkaistavaksi Rautulaisten
lehdessä. Toimituksen osoitehan on
PL 154, 50101 MIKKELI tai sähkö-
posti: rautulaistenlehti@kolumbus.fi.
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Avainsana on tänään. Nyt.
Terveyttä ja pitkää ikää! Jämeräl-

lä kädenpuristuksella saatteli Jal-
mari Termonen meikäläisen koti-
matkalle viime kesän kihujuhlilta.
Oli sellainen tuntu, että rautulainen
veteraani halusi jakaa toisellekin itse
saamastaan. Vuosia oli kertynyt jo
yhdeksänkymmeneen, mutta mies
on vireä ja hyvillä mielin koko ajan,
odottamattomissakin käänteissä.
Pää paljaana hän seuraa vakaalta
jalalta kymmenet ohjelmanumerot
kirkkoaholla kulttuuritalon lavallta
heinäkuun lopun poutataivaan alla.

Valo on taas lisääntymässä, päi-
vä päivältä. Helmikuun hanget hou-
kuttelevat virkistäytymään, kuntoa
ja terveyttä huoltamaan. Saatuun
päivään on tarpeen toivoa ja toivot-
taa myös elämää. Erityisesti silloin
kun edellytykset suunnitelmiin ja
luvatunkin toteuttamiseen ovat käy-
neet aikaisempaa rajallisemmiksi.

- Minulla on jo matkat tehty, kul-
lallani on vielä jokunen paikka maa-
ilmassa näkemättä, totesi ystävä.
Myös hän oli valmis suomaan itse
saamaansa samoin toiselle.

Matka nojatuolissakin voi antaa
sisältöä hetkiin, kun toteutus on hy-
vä. Itse odotan lehtemme ilmesty-

misen aikaan alkavaa tv-matkaa
Paavalin jalanjäljissä. Ensimmäi-
sestä paastonajan sunnuntaista se
alkaa ja vie mukanaan pyhä pyhältä
koko seitsemän viikon keston paas-
ton päättymiseen asti pääsiäisenä
31.3.

Puolen tunnin pituisissa jaksois-
sa tarkastellaan Paavalin, Saul Tar-
solaisen historiaa ja paneudutaan
ihmisen peruskysymyksiin hänen
opetustensa valossa. Oppaana on
piispa Wille Riekkinen. Häneltä se
käy, selkeästi, syvällisesti ja aina
väliin pienellä heimonsa pilkkeellä.
Moni muistanee, miten tämä oppi-
nut, kansanomainen viiksiniekka
onnistui aikaisemmissa sarjoissa
Raamatun monet kasvot ja Ilmes-
tyskirja.

Paavali kuuluu Augustinuksen,
Lutherin ja Paavo Ruotsalaisen
kanssa neljän suuren koplaan, joi-
hin kaikkiin kannattaa Riekkisen
mielestä tutustua. Piikikäs ja innos-
tava mies ajattelukaveriksi. Paava-
li on nähnyt olennaisimpaan. Hänel-
lä armo ja yhteys Kristukseen syn-
nyttävät vapautunutta, vastuullista
ja toisesta ihmisestä välittävää elä-
mää. Uskonnosta ei tule vieraannut-

tavaa ja muita tuomitsevaa uskon-
nollisuutta, mistä ajassamme on su-
rullisia näyttöjä.

- Hyväksykää siis toinen toisenne,
niin kuin Kristuskin on hyväksynyt
omikseen teidät, Jumalan kunniak-
si. Kirjeessään roomalaisille Paavali
sanoo myös:

- Älkää maksako kenellekään pa-
haa pahalla, vaan pyrkikää siihen,
mikä on hyvää kaikkien silmissä.
Jos on mahdollista ja jos teistä riip-
puu, eläkää rauhassa kaikkien kans-
sa. Älkää pitäkö itseänne muita pa-
rempina, vaan asettukaa vähäosais-
ten rinnalle.

Avainsana on tänään, nyt. Siinä
kohtaamme toisemme, heikkoina ja
vahvoina, nuorina ja vanhoina, luo-
tuina ja lunastettuina. Ei tarvitse ta-
kertua menneeseen, ei jäädä tiety-
mättömiin tulevasta. Nyt on uusi ai-
ka. Tänään on pelastuksen päivä:

- Kasteessa olemme haudatut
Kristuksen kanssa, jotta myös nou-
sisimme hänen kanssaan joka päi-
vä uuteen elämään niin kuin Kris-
tus Isän kirkkauden voimalla herä-
tettiin kuolleista. (Rm 5)

Simo Salo

Rautulaisten kesäjuhlat
Joroisissa

29.-30.6.2002
(Lauantaista sunnuntaihin. Edellisessä

Rautulaisten lehdessä virheelliset päivämäärät.)

Hyväntuulista vuotta 2002 kaikille
Rautulaisten lehden lukijoille!

Tapaamisiin viimeistään kesäjuhlilla.

Katri Komi
kansanedustaja
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Aino Matilaisen muistolle
Karkkilassa asunut Aino Matilainen, o.s. Leppä-

nen kuoli 23. marraskuuta Meilahden sairaalassa Hel-
singissä. Hän oli syntynyt Raudun Suurporkulla
27.4.1924.

Suru tuntuu nyt erityisen raskaalta, sillä suruviesti
saavutti meidät juuri silloin, kun Ainolla oli toiveita
saada lisäaikaa elämäänsä ja helpotusta sairauteensa.
Voimia ja elämänhalua olisi vielä ollut.

Aino oli niitä ihmisiä, jotka itsestään numeroa teke-
mättä antoi paljon läheisilleen. Se vahvuus, jolla hän
leskeksi jäätyään kasvatti ja koulutti lapsensa, hoiti
vanhempansa ja joka meille sisarusten lapsille oli Täti
isolla kirjaimilla, oli ainutlaatuista. Jokainen meistä
tuntee kiitollisuutta siitä tuesta ja avusta, jota saim-
me kokea monin eri tavoin.

Käden taidot, joilla Aino itsensä elätti, ja vei per-
heensä eteenpäin, oli vertaansa vailla. Lukemattomat
ovat ne mekot, takit, matot ja villapuserot, ne ovat
muistutuksia siitä luovuudesta ja periksiantamatto-
masta tahdosta, jolla hän teki mitä tarvittiin, tai iloksi
muille, niistä juuri laskuja esittämättä.

Aito karjalaisuus, jota Aino ylläpiti ja vei omalta
osaltaan eteenpäin, tuli esiin hänen vieraanvaraisuu-
dessaan. Ei ole vähäisiä ne piirakkamäärät, joita hän
paistoi meidän nuorempienkin juhlapöytiin. Hyviltä
maistuivat. Aina oli lämpimäisiä tarjolla, jopa evääk-
si asti. Hänen kaltaisiaan tätejä me tarvitsemme, opiksi
omille polvillemme.

Aino-tätiä kiittäen, muistaen ja kaivaten
Ritva

Olavi Pyykön muistolle

Aloittaessamme joulun
odotuksen saimme yllättäen
lukea, että koulupiirimme
vanhin, oltermanni, Onni
Olavi Pyykkö on siirtynyt
ajasta ikuisuuteen marras-
kuun viimeisenä päivänä.

Olavi syntyi 7.9.1915 Rau-
dun Leinikylässä. Hänen
vanhempansa olivat liike-
mies Martti ja Milja Pyykkö.
Perheeseen kuului hänen li-
säksi sisaret Saimi ja Kerttu.

Olavi kuului niihin harvoihin ikäluokkansa nuoriin,
joilla oli mahdollisuus oppikouluun ja opiskeluun yli-
opistossa. Oppikouluaikana hän kuului Käkisalmen
suojeluskuntaan ja 1937-39 Raudun. Tuona aikana
suojeluskuntatyö muodostui vapaa-aikojen keskeisim-
mäksi harrastukseksi. Varsinainen sotilaskoulutus an-
nettiin puolustusvoimissa.

Asevelvollisuutensa Olavi suoritti Viipurin Kenttä-
rykmentti 2:ssa. Tämän jälkeen olikin aika uran va-
lintaan. Isän, Martti Pyykön toiminta sahan omista-
jana ja puutavaraliikemiehenä vaikuttivat todennäköi-
sesti siihen, että Olavi aloitti opiskelunsa Helsingin
yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa
vuonna 1939.

Kovin kauan hän ei ennättänyt nauttia opiskelijan
vapaudesta kun sai kutsun jälleen armeijan harmaisiin,
tällä kertaa Raudun suojeluskunnan perustamaan 1.
Er Ptr:iin. Tässä Vuoksen aluepäällikön, kapteeni
Mauno Metsolan johtamassa patterissa hän soti tal-
visodan.

Sota muutti Olavin kohdalta, kuten monen muunkin
karjalaisen osalta, elämisen perusteet. Se ei ollut ko-
vinkaan yllättävää, että “forsti” opiskelijasta tuli ka-
detti sotien välisen rauhan ajaksi 1940-41. Seuraava
sota, jatkosota, oli jo odottamassa miestä sekä vastuul-
liset patterin päällikön ja patteristoupseerin tehtävät.
Alussa sotiminen tapahtui tutuissa maisemissa Kan-
naksella, myöhemmin itä-Karjalassa ja Aunuksessa.

Sota ei mennyt Olavinkaan kohdalta ilman ulkoisia
arpia. Kaksi kertaa vihollisen kranaattien sirpaleet
haavoittivat häntä. Ansioituneena miehenä Olavi pal-
kittiin useilla kunniamerkeillä, joista mainittakoon VR3
miekkojen kanssa.

Rauhan tultua Olavi oli koulutustehtävissä Ylämyl-
lyllä KTR1. ja Oulussa PohmTR:ssä sekä esikunta-
tehtävissä Savonlinnan ja Seinäjoen sotilaspiireissä.
Näihin työpaikkoihin liittyen hän osallistui eri maan-
puolustusyhdistysten toimintoihin sekä harrasti ampu-
maurheilua ja kalastusta. Eläkkeelle hän jäi Oulussa
vuonna 1967, jonka jälkeen toimi usean vuoden liike-
elämän palveluksessa mm. Ruotsissa ja Helsingissä.

Sotien jälkeen Olavi avioitui Aura Ilona Pohjolan
kanssa. Perheeseen syntyi kolme tytärtä: Hilkka, Kai-
ja ja Liisa. Äidin poistuminen muutama vuosi sitten
oli perheelle raskas koettelemus. Niinpä saatoimme
lukea Olavin kuolinilmoituksesta:

“Soi kappelin kellot hiljaa
yli talvisen kirkkomaan,
sinne saatoimme isän rakkaan
äidin vierelle nukkumaan”.

Me aseman koulupiiriläiset
voimme yhtyä omaisten suruun.

Aimo Tiainen
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Ester Issal, omaasukua Loponen, kuoli 30. joulu-
kuuta Ruotsissa Värnämon sairaalassa 78-vuoden ikäi-
senä. Hän oli Albert ja Elin Loposen tytär Raudun
Vehmaisten kylästä.

Sisareni Ester lähti evakkomatkalla talvisodan toise-
na päivänä lehmiä edellään ajaen, pieni pellavakankai-
nen reppu selässä. Matka päättyi silloin Lapualle.
Toinen vakavampi lähtö tuli Esterille jatkosodan pää-
tyttyä Ruotsiin, kun talvi- ja jatkosodassa haavoittu-
nutta aviomiestä vainottiin syntymäpaikkansa vuoksi.

Nyt heitä ei vainolaisen viikate tavoita, vaan kum-
pikin lepäävät ikiunessa Värnämon hautausmaassa.
Korkein Herra on johtanut heidän tietä ja antanut
heille levon.

Tuomas

Lempi Kiesin muistolle
Saatoimme äitimme

Lempi Tellervo Kiesin o.s.
Koirasen viimeiselle mat-
kalleen Mikkelin Harjun
kappelissa 19. tammikuu-
ta. Äiti, joka oli syntynyt
25.4.1909 Keuruulla, viet-
ti lapsuutensa ja nuoruu-
tensa Raudun Leinikyläs-
sä, jossa hänen vanhem-
millaan oli kauppa ja kä-
räjätalo.

Mentyään naimisiin matkapostiljooni Kalle Kiesin
kanssa, vaihdoimme asuinpaikkaa isän työn takia use-
asti, ennen sotaa päädyimme Viipuriin. Talvisodan jäl-
keen muutimme Helsinkiin, jossa äiti asuikin 56 vuot-
ta. Isänsä varhaisen kuoleman takia, äidin koulunkäyn-
ti oli jäänyt, mutta hänelle oli tärkeää kouluttaa tyttä-
rensä ammatteihin. Varsinaisen työrupeaman äiti teki
Postisäästöpankin virkailijana jääden eläkkeelle 1972.
Viimeiset viisi vuotta hän asui Mikkelissä.

Äidin rakas harrastus Helsingissä oli Rautuseura.
Mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä useammin hän muis-
toissaan palasi Rautuun.

”Kiitos äiti, että elit näin kauan,
melkein kokonaisen vuosisadan.
Viivyit luonamme, et kiirehtinyt pois.
Lapsuutemme rukous toteutui.”  (Eeva Kilpi)

Tyttäresi Raili ja Rauni

Helmi Hännikäisen muistolle
Helmi Sofia Hännikäinen kuoli Ristiinassa kolmas

tammikuuta 2002. Hän oli syntynyt Keisarivallan ai-
kana Raudun Sirkiänsaaressa 11.3.1908. Parinkym-

menen ikäisenä hän muutti
Raudun Räiskylään miniä-
ksi.

Helmi sai neljä lasta mie-
hensä Jalmari Hännikäisen
kanssa, ja jäi leskeksi 5.8.
1941. Sodan melskeet vei-
vät hänet evakkoon Karja-
lasta kahteen eri otteeseen.
Sotien jälkeen muuttotiet
veivät Mäntyharjun kautta
Ristiinaan. Viimeiset vuo-
tensa hän vietti Ristiinan Vaarinsaaressa.

Kotiseuduilleen Karjalaan Helmi ei koskaan halun-
nut tehdä kotiseuturetkeä, mutta sai milloin minkäkin-
laisia tuliaisia ja terveisiä siellä käyneiltä sukulaisil-
taan. Karjalan merkitys Helmille oli aina hyvin tär-
keä rautulaisten kautta.

Helmi-mummo muistetaan hyvin tuttavallisena. Hän
oli kova reissaamaan niin sukulaisten kuin muidenkin
tuttujen luona. Reissut saattoivat kestää viikkojakin.
Helmi oli paitsi tuttavallinen, myös auttavainen ja
erittäin ymmärtäväinen. Hän katsoi aina eteenpäin ei-
kä jäänyt koskaan voivottelemaan tai valittamaan vai-
vojaan. Uskon, että se juuri olikin hänen pitkän elä-
mänsä salaisuus.

Helmi oli kansanperinteisen käsityötaidon taitaja.
Hän kutoi elämänsä aikana satoja metrejä mattoja,
eläkeläisenäkin kymmeniä raanuja ja kuultokudoksia.
Vielä 90-vuotiaana hän opetti Vaarinsaaressa neula-
kintaan tekoa nuorimmille.

Neljä lasta, 17 lastenlasta, 29 lastenlastenlasta ja
viisi lastenlastenlastenlasta olivat hänelle hyvin tär-
keitä, joiden  kaikkien nimet hän muisti ja pystyi tun-
nistamaan viimeiseen saakka.

Kohtalokas kaatuminen ja sitä seuranneet kuumeet
sammuttivat elämänliekin rauhallisesti.

Heikki Määttäsen muistolle

Näyttelijä Heikki
Määttänen kuoli Hel-
singissä 26. tammi-
kuuta pitkäaikaiseen
sairauteen. Hän oli
syntynyt Jyväskylässä
21.11.1949 ja oli rau-
tulaisen kaukopartio-
mies Heikki Määttä-
sen poika.

Teatterikorkeakoulun käytyään Määttänen kiinnitet-
tiin Kotkaan, jossa hän näytteli Jouko Turkan johdol-
la. Määttänen toimi myös freelancer-näyttelijänä Hel-
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singissä kunnes hänet kiinnitettiin Radioteatteriin
vuonna 1982.

Hämmästyttävän monialainen ja oivaltava Heikki
Määttänen tuli tutuksi mm. Pikkukakkosen Nalle Lup-
pakorvana ja 1990-luvun lopussa TV1:n Iltalypsyn re-
portteri Mika Wirtana. Lisäksi hän oli koko ajan mu-
kana radion puolella Kantolan perhe -kuunnelmasar-
jassa, joka alkoi jo 1970-luvulla. Määttäsellä oli luke-
maton määrä myös muita kuunnelmarooleja ja hän
teki paljon lastenohjelmien dubbauksia.

Kuunnelmatöistään Määttäsen ehti palkita mm. So-
keiden raati. Lisäksi vuonna 1996 radio- ja tv-ohjel-
mista vuosittain parhaimmat valitseva sivistysrahasto
Koura myösi hänelle palkintonsa.

Määttänen sairasti syöpää ja toi sairautensa avoi-
mesti esiin. Hän työskenteli elämänsä loppuun asti
niin, että oli aina välillä sairaalassa ja palasi taas
töihin.

Anna Matilda Paukku, o.s. Koukonen, kuoli Nasto-
lassa 4. syyskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
24.2.1911.

Raudun Palkealassa 18. elokuuta 1920 syntynyt
Anna Ester Isoluoma o.s. Sappinen nukkui pois 7.
marraskuuta 2001 kotonaan Vantaalla. Lähiomaiset
saattoivat hänet haudan lepoon Lapualle 2. joulukuu-
ta.

Kaino Johannes Monto, Raudun Potkelasta, kuoli
Hollolassa 27. marraskuuta.

Mauri Tapani Venesjärvi kuoli Helsingissä 1. jou-
lukuuta. Hän oli syntynyt Raudun Raasulissa 28.8.
1922.

Anna Elina Perälä, o.s. Honkanen kuoli 9. joulu-
kuuta Turussa. Hän oli syntynyt Raudussa 2.9.1916.

Toini Kyllikki Okkonen nukkui ikiuneen Helsingis-
sä 21. joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 3. huh-
tikuuta 1918.

Mirjam Monto, o.s. Loponen kuoli 9. tammikuuta
Ruukissa. Hän oli syntynyt Raudussa 30.1.1915.

Väinö Palvi nukkui pois Kouvolassa 15. tammikuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudussa 17.2.1925.

Toivo Tuomas Naappi kuoli Pieksämäellä 23. tam-
mikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 25.4.1917.

Väinö Vanhanen kuoli Lahdessa 23. tammikuuta.
Hän oli syntynyt 28.5.1924 Raudussa.

90 vuotta

Eeva Valmisalmi vietti 90-
vuotispäiviään sukulaisten ja
ystävien kanssa Joroisissa
marraskuussa.

Eeva Valmisalmi syntyi
Äyräpään Kaukilassa kym-
menlapsisen perheen neljän-
neksi vanhimmaksi lapseksi
30.11.1911. Viisi vuotta myö-
hemmin perhe muutti Raudun
Vehmaisiin.

Nuorisoseuran talolla perheiltamissa Eeva tapasi ai-
kanaan miehensä Pekan. Sodan tultua perhe, johon
kuului jo Mirja-tytär, joutui lähtemään evakkoon. Tie
vei Hämeeseen, Somerolle, jossa perhe nukkui ison
talon kylmässä kammarissa. Hämeestä perhe siirret-
tiin Kangasniemelle. Eeva palasi lyhyeksi ajaksi vielä
Rautuun kunnes oli taas lähtö edessä, tällä kertaa
Rantasalmelle.

Rantasalmelta perhe, johon oli syntynyt jo toinen-
kin tytär, Irja, muutti Kerisaloon vanhaan muonamie-
hen asuntoon. Siellä asuttiin jo pidempään. Pekka kuoli
yllättäen tyttöjen ollessa parikymppisiä. Tyttäristä
vanhemman, Mirjan, Eeva menetti toissa jouluna.

Eeva on käynyt useamman kerran vanhoilla kotiseu-
duillaan Raudun Vehmaisissa. Silti hän viihtyy hyvin
Joroisissa, jossa asuu myös Lempi-sisko.

Pitkän elämän salaisuudeksi Eeva sanoo uskon Ju-
malaan ja terveet elämäntavat. Listaan voi lisätä vie-
lä iloisen mielen ja myönteisen elämänasenteen.

80 vuotta

Kerttu Onttosen syntymäpäiviä vietettiin Mikkelis-
sä 3. joulukuuta. Ilta alkoi tutustumalla Mikkelin Seu-
dun Matkailupalvelun toimitusjohtaja Kari Halmeen
johdolla Viestikeskus Lokkiin, jonka uumenissa päi-
vänsankarikin oli ollut jatkosodan aikana lukuisia ker-
toja ilmapommituksia paossa.

Sen jälkeen oli vuorossa uusittu tyylikäs Päämajamu-
seo, jossa seurue pääsi aistimaan sodan aikaista tun-
nelmaa. Täältä siirryttiin Kari Halmeen johdolla Mik-
kelin Klubille. Kunnianarvoisa vanha Klubi tunnet-
tiin jatkosodan aikana nimellä Marskin Klubi, sillä
Mikkelin Klubin ravintola, Hotelli Kaleva, toimitti klu-
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bin tiloista eristettyyn tilaan Suomen Marsalkka Man-
nerheimille, hänen esikunnalleen ja vierailleen ruoat
ja juomat. Tällöin siellä palveli kylmäkkönä liki kol-
me vuotta Raudun Huuhdissa syntynyt evakkotyttö
Kerttu Onttonen, o.s. Ivanoff.

Työpäivä alkoi sadan hapanleivän viipaloimisella.
Hotelli Kaleva toimitti ateriat myös muille upseereille
“suureen saliin”. Usein Kerttu-rouva näki keittiön
ovenraosta vilahduksen, kun pitkä ja ryhdikäs Man-
nerheim saapui Marskin Klubiin ruokailemaan.

Tänään oli
juhlapäivä, ei-
kä leipiä tarvin-
nut viipaloida.
Kun kello oli ta-
san 19.30 il-
mestyi Kerttu-
rouvan ja hä-
nen seurueensa
hämmästyksek-
si “itse Man-
nerheim” eli
näyttelijä Timo
N ä r h i n s a l o
M a n n e r h e i -
miksi naamioi-
tuneena juhla-
huoneistoon.
Hän toivotti
vieraille hyvää
iltaa ja istutti
syntymäpäivän kunniaksi järjestetyille päivällisille oi-
kealle puolelleen kunniapaikalle nimikkopöytäänsä
Kerttu-rouvan, jossa mm. Ruotsin nykyisen kuninkaan
isä, perintöprinssi Gustav Adolf oli istunut vuosina
1941 ja 1942 Marskin vieraana. Alkoi ikimuistoinen
Marskin Päivällinen.

Ilta kului rattoisasti seurustellen ja maukkaasta ruo-
asta nauttien. “Mannerheim” tarjosi Kerttu Onttoselle
ja hänen seurueelleen alkupalaksi Vorschmackia ja hän
kertoi tarinan, kuinka hän toi Suomeen tämän ruoan
ja kuinka hotelli Kämp ei sitä huolinut listoilleen. Man-
nerheim tarjosi reseptiä Hotelli Seurahuoneelle ja siitä
lähtien se on ollut Hotelli Seurahuoneen mainio herk-
ku ja on sitä yhä edelleen. Pääruoaksi oli Kuha Wa-
lewska ja jälkiruokana jäätelöä suklaakastikkeella.

Luonnollisesti kaksi Marskin piripintaista ryyppyä
“taitettuna kolmeen kulaukseen” kuului päivällisen oh-
jelmaan. Syntymäpäiväerikoisuutena nautittiin kuhan
kanssa lasilliset valkoviiniä. Marskin klubilla tarjot-
tiin erittäin harvoin viiniä ruokailun yhteydessä. Päi-
vällinen päättyi kahvi aveciin, jolloin seurue sai kuul-
la jännittävän tarinan siitä, miten Marski piti eräälle

upseerilleen “konjakkisulkeiset”.
Kuten sodankin aikana “Mannerheim” meni jatka-

maan päivällisen jälkeen töitään vielä muutamaksi tun-
niksi Päämajaan ja seurue poistui tyytyväisin mielin
omaan suuntaansa Hotelli Vaakunaan, jossa heitä
odotti seuraavana aamuna vastapaistetut ihanat Mars-
kin arinaleivät kotiin viemisinä Kerttu Onttosen 80-
vuotispäiviltä.

MO

80 vuotta täytti 31. joulukuuta Alli Keskinen, o.s.
Kallio, Orivedellä. Hän on syntynyt Viipurissa ja käy-
nyt kansakoulun Raudun kirkonkylässä.

Lahja Ojala, o.s. Sorvali täytti Ruotsissa 80 vuotta
26. tammikuuta. Hän on syntynyt Raudun Maanselän
kylässä.

75 vuotta

Paula Peltola, o.s. Orlow täytti 17. joulukuuta 75
vuotta Mikkelissä. Hän on lähtöisin Raudun Mäkrältä.

Hugo Vaikkinen Raudun Liippualta täytti 75 vuot-
ta 17. tammikuuta Helsingissä.

Jari Litmasen pappa, Onni
Litmanen täyttää 75 vuotta
27. helmikuuta. Hän on kotoi-
sin Raudun Vakkilan kylästä
ja asuu nykyisin Oslossa.

Onnea paljon Onnille!
T. Selma Salo,

koulutoverisi

70 vuotta

Elsa Hämäläinen täytti 4. tammikuuta 70 vuotta.
Hän on Anna ja Martti Kokon tyttäriä ja lähtöisin
Raudun Orjansaaresta.

Reino “Reka” Myöhänen täytti pyöreät 70 vuotta
30. tammikuuta. Merkkipäivänsä hän vietti matkoilla.

TIEDOKSI TIEDOKSI TIEDOKSI
Perheuutiset-palstalla julkaistaan onnitteluja (synty-

mäpäivät, häät, vauvauutiset, valmistuneet) ja surun-
viestejä ILMAISEKSI. Aineistoa tulee ystäviltä, suku-
laisilta, tuttavilta ja asianosaisilta itseltään. Lähetä siis
Sinäkin Perheuutiset-palstan aineistoa toimitukseen.
MIKÄLI ET HALUA merkkipäivääsi julkaistavan
palstalla, toimita KIRJALLINEN kielto toimitukseen
hyvissä ajoin.
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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 Matikainen, Karjalantie 13, 50600 Mikkeli, puh. (015) 177144
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,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
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
Raili Ilvonen, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli, puh. 050 362 6573
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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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, Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
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, Ruotimaankuja 6, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
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, Kyytimiehentie 4 A 1, 90310 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, Hovioikeudenpuistikko 5 a as 16, 65100 Vaasa
puh. (06) 3152 865

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

LEHDEN ASIAMIEHET JA
YHDYSHENKILÖT:


