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RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

45. VUOSIKERTA 4/2002 (318)
ELOKUU 2002

Rautulaisten pitäjäjuhlat kokosivat Joroisiin ennätysyleisön.
Rautulaisuus siis säilyy vaikka vuodet vierivät.
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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 elokuussa 2002

Lämmin tervehdys Teille Hyvät Lukijat
Kesäjuhlat ovat takanapäin ja pikkujoulukautta jo odo-

tellaan. Heti alkuun haluan välittää vielä kerran omat ja
muualta korviini tulleet kiitokset Joroisiin, jossa talkoo-
porukka teki ihmeitä Rautulaisten pitäjäjuhlien järjeste-
lyissä. Ohjelmansuorittajista puhumattakaan. Kiitos
Teille Kaikille!

Tulemme mielellämme toistekin kesäjuhliin, vaikka
Komin Milja ei luvannut meitä ihan heti satapäisenä
joukkona passattavaksi ottakaan. Ja sitä ennen lienee
syytä miettiä puhutaanko kesäjuhlista vai pitäjäjuhlista.
Vaikka tähän asiaan voisitte ottaa kantaa Rautulaisten
lehden mielipidepalstalla ja herättää keskustelua puo-
leen jos toiseenkin. Itse olisin kernaasti vaihtamassa ni-
men, sillä oletan, että kesäjuhliin on matalampi kynnys
lähteä mukaan myös ensikertalaisten.

Jotenkin tuntuu, että tämän kesän helteet eivät ole ol-
leet kovin terveellisiä suomalaisille. Loman jälkeen luin
urakalla kolmen viikon aikana tulleita sanomalehtiä ja
kuinka ollakaan; ei päivääkään ilman väkivaltauutista.
Ja mikä hulluinta, moni oli turvautunut aseeseen ihan
kylmän rauhallisesti.

Johtukoon se helteistä tai kylmistä ilmoista, mistä vain,
on Suomen vankiluku lähtenyt viime vuosina huimaan
nousuun ja suljettujen laitosten täyttöaste on jo pitkään
ollut reilusti yli 100 prosenttia. Väkivaltarikolliset ovat
edelleen Suomen suurin vankiryhmä. Henkirikoksesta
tai pahoinpitelystä on tuomittu noin kolmannes van-
geista.

Suurimmat yksittäiset syyt vankiluvun kasvuun on
kuitenkin ulkomaalaisten ja huumerikollisten määrän
kasvu. Ulkomailla asuvien vankien määrä on kasvanut
tutkimusten mukaan parissa vuodessa lähes puolella ja
ulkomaalaisia on viime aikoina ollut vankiloissamme
lähes 300. Ja yllätys yllätys, suurimmat ryhmät ovat
virolaiset ja venäläiset.

Sitä meikäläinen on ihmetellyt, miksi ulkomaalaisia
vankeja ei passiteta lusimaan kotimaihinsa. On mieles-

täni väärin, että Suomessa rötöstelleet ulkomaalaiset saa-
vat jäädä suomalaisten elätettäviksi. He ovat aiheutta-
neet meille veronmaksajille kuluja jo rikoksen tehdes-
säänkin niin eikö olisi oikeudenmukaisempaa palauttaa
heitä sinne, mistä ovat tulleetkin.

Viranomaiset sanovat, että vankimäärän kasvu aiheut-
taa vankeinhoidolle monenlaisia ongelmia. “Lisäänty-
vällä vankimäärällä on yhä enemmän erilaisia sosiaali-
sia ongelmia, päihdeongelmia ja elämänhallinnan puut-
teita. Määrärahatilanteen tiukentuessa erilaisiin kuntout-
taviin toimintoihin ja esimerkiksi päihdekuntoutukseen
ei kuitenkaan riitä resursseja. Päihteettömiin avolaitoksiin
sijoitettujen vankien määrä alenee vuosi vuodelta ja ti-
lanahtaus puolestaan kiristää vankien hermoja ja hei-
kentää turvallisuutta.” No voi hyvänen aika. Jotenkin
tämmöisenä työtätekevänä tuntuu, että entäs me rehel-
liset kansalaiset? Ei meillekään paapontaa ja tukea järin
ole tulossa joka suunnasta.

Seikkailin internetissä vankeinhuoltoasian tiimoilta ja
löysin vankila-aiheisia vitsejä. Yhdessä verrattiin työnte-
koa ja vankilaa sangen osuvasti. Tässä muutamia poi-
mintoja: Vankilassa saat kolme ilmaista ateriaa päivässä
- Töissä on palkaton ruokatunti ja lounas on maksetta-
va itse. Vankilassa hyvällä käytöksellä voi saada lomaa.
- Töissä sinut palkitaan hyvin suoritetusta työstä lisää-
mällä työtä. Vankilassa veronmaksajat hoitavat kaikki
kulusi täysin. - Töissä maksat itse kaikki kulusi ja lisäk-
si palkastasi vähennetään veroja esim. vankiloiden yl-
läpitämiseksi. Miettikääpä näitä.

Yritteliästä syksyä kaikille,
tavalla jos toisellakin.

T.
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Kansanedustaja Katri Komi Rautulaisten pitäjäjuhlassa:

“Karjalan tulisi kuulua pysyvästi
maamme ulkopoliittiselle asialistalle”

Kansanedustaja, Karjalan Liiton
liittovaltuuston varapuheenjohtaja
Katri Komi (kesk.) näkee, että Suo-
men tulisi luoda Karjalalle käytän-
nön lähiyhteistyöhankkeissa erityis-
asema.

- Niille suomalaisille, joita luovu-
tettu Karjala koskettaa sukujuurien
tai perhesiteiden kautta, ei ole sa-
mantekevää missä kunnossa entinen
Suomen Karjala on. Karjalan kehi-
tystä tulisi vahvistaa ja kanssakäyn-
tiä rajan yli lisätä niin kulttuurin,
matkailun, järjestöelämän kuin ta-
loudenkin saralla, totesi Komi Rau-
tulaisten pitäjäjuhlilla pitämässä juh-
lapuheessaan.

Itsekin rautulaisjuurinen kansan-
edustaja harmitteli, että harva vain
uskaltaa tällä hetkellä investoida
raunioituneeseen Karjalaan

- Syiksi voisi listata häilyväisen
lainsäädännön, rikollisuuden ja kor-
ruption sekä epävarman valuutan.
Tähän kun lisätään ympäristöongel-
mat, maatalouden alasajo ja yleinen
välinpitämättömyys, on surullinen
kuva valmis nyky-Karjalasta, Komi
sanoi.

Komi muistutti, että Karjalan tuli-
si kuulua pysyvästi maamme ulko-
poliittiselle asialistalle.

- Vaikka välillä tuntuu siltä, että
Suomen ulkopoliittinen johto kokee
Karjalan vain palautusasiana ja siitä
puhuvat häirikköinä, Karjalan tulisi
kuulua pysyvästi maamme ulkopo-
liittiselle asialistalle. Se voi olla osa
Venäjän ja Suomen välistä sekä Ve-
näjän ja EU:n välistä yhteistyötä.

Kaikista ei tule
“karjalafriikkejä”

Vaikka pitäjäseuralla meneekin täl-

lä hetkellä hyvin ja väkeä on riittä-
nyt erilaisiin tilaisuuksiin, muistutti
Komi, että Rautulaisten pitäjäseu-
ralla on edessään samat ongelmat
kuin useilla muillakin järjestöillä: jä-
senistö ja luottamushenkilöt ikään-
tyvät, osallistuminen ja aktiivisuus
vähenevät, talous tiukkenee ja niin
edelleen.

- Tällöin on muistettava, että koti-
seutumatkat, suvut ja ruokaperinne
ovat tärkeimpiä karjalaisuudessa
kiinnostavia asioita, listasi Komi.

Hän muistutti juhlayleisöä myös
historian ylöskirjaamisen tärkeydes-
tä.

- Tällä hetkellä Rautulaisten pitä-
jäseuran toiminnassa kohtaa kolme
sukupolvea. Merkittävä osa jäsenistä
lienee edelleen siirtokarjalaisia, jot-

ka ovat kuuluneet seuraan jo pit-
kään. Niin sanotuille suurille ikäluo-
kille kiinnostavimpia tuntuvat olevan
sukututkimus ja matkat. Nyt olisi oi-
kea aika kuulostella evakkomatkoilla
ja Karjalaan takaisinmenomatkalla
olleiden lasten kokemuksia, ja saat-
taa niitä kansien väliin, Komi toi-
voi.

Nuoremmalle sukupolvelle saattaa
kiinnostuksen Karjalaan herättää
Komin mukaan kotiseutumatka.

- Se on myönnettävä, että jokai-
sesta suvun jäsenestä ei tule “karja-
lafriikkiä” tai edes karjalaisuudesta
kiinnostunutta immeistä. Mutta sal-
littakoon erilaisuus.

Komi on tyytyväinen siihen, että
niille nuorille, joita omat juuret kiin-
nostavat on Rautulaisten pitäjäseu-

Todennäköiseti pitäjäjuhlien nuorin osanottaja, Miika Meskanen,
vuosi ja kaksi kuukautta. Häntä pitää sylissään Heikki Meskanen,

jonka molemmat vanhemmat, Matti ja Hanna Meskanen ovat Raudusta.
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raan perustettu oma nuorisojaos jolla
halutaan korostaa myös karjalaisen
perinteen jatkumisen merkitystä.

- Karjalainen perinne ja mieli elää
siellä missä karjalaiset asustavat,
maasta tai paikkakunnasta riippu-
matta, Komi totesi.

Aika lailla ovat
kasvot muuttuneet

Iltajuhlassa pienen puheen pitänyt
Rautulaisten pitäjäseuran puheen-
johtaja Markku Paksu totesi, että
siitä ei kannata olla huolissaan jos
nuoret eivät juuri nyt ole kiinnostu-
neita rautulaisuudesta, into voi he-
rätä myöhemmin.

- Kaksi vuotta sitten pelkäsin jo
kadon käyvän, mutta ei. Tämä
osoitti taas sen, että rautulaisuus elää
ainakin seuraavat sata vuotta, tuu-
mi Paksu, jonka puheesta ei tosin
suurin osa juhlayleisöstä kuullut mi-
tään. Tai: “Kuuluu, mutta puheesta
ei saa mitään selvää.”, kuten joku
lohkaisi Joronjäljessä iltajuhlassa.

Joroisiin monisatapäisenä saapu-
nut juhlakansa osoitti Paksun mie-
lestä sen, että rautulaisissa on vielä

voimaa panna Karjalan kunnaat soi-
maan.

- Yleisömenestys yllätti meidät jär-
jestäjät. Mahtaako tuo menestys an-
taa meille voimaa tehdä entistä

enemmän ja entistä paremmin työ-
tä Karjalaisen kulttuurin säilyttämi-
seksi ja myös Karjala-kysymyksen
eteenpäin viemiseksi, pohti Paksu
juhlien jälkeen.

Myös juhlien järjestelyistä vastan-
nut Armas Komi oli silminnähden
tyytyväinen väen paljouteen.

- Edellisen kerran juhlat olivat Jo-
roisissa vuonna 1951 ja täytyy sa-
noa, että aika lailla ovat kasvot
muuttuneet niistä juhlista, sanoi
Komi.

Siirtokarjalaiset
kuin matkalaisia

Komi lainasi juonto-osuudessaan
Eemil Pyöttiötä. Hänen toteamus
vuonna 1970 järjestetyissä Jorois-
ten Karjalaisten 25-vuotisjuhlissa
kuvaa hyvin siirtokarjalaisia ja hei-
dän sopeutumistaan uusille asuin-
sijoille:

“Me olemme kuin matkalaisia, jot-
ka olemme nousseet ylävälle paikal-
le, josta voidaan nähdä sinne josta
läksimme, voimme silmäillä tarkem-

Ohjelma oli pääosin toteutettu rautulaisvoimin. Yksinlaulua esitti
Antero Määttänen ja sellomusiikkia Sanna Reinikainen.

Terveyhdyssanat lausui Kauko Olkkonen ja loppusanat Markku Paksu.
Välissä esiintyi Rantasalmen Karjalaisten tanhuryhmä.

Viime hetkellä päiväjuhlaan tulleet saivat etsiä paikkaansa vaikka
juhlasali iso olikin. Kuvassa tilannetta katsastamassa Hannes

Ihalaisen tytär Sinikka Häyrinen.
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min paikkaa ympärillämme ja kos-
ka olemme korkealla paikkaa tarkas-
tella millaista maastoa on edessäm-
me. Läksimme Karjalasta, olemme
olosuhteiden pakosta kotiutuneet
tänne Joroisiin.

Tämän päivän elämänmeno puhutti

Suomen lippu hulmuaa tuossa
puhtaana ilman lisävärejä ja -kuvi-
oita. Niitä yritti tulla siihen, mutta
kun voimat ja sisu eivät riittäneet
vastustamaan annoimme Karjalan
pantiksi. Tuossa toisessa karjalais-

ten lipussa olevat värit, punainen ja
musta kuvastavat heimomme koh-
taloita kautta aikojen.”

Näin 90 vuotta 3. toukokuuta täyt-
tänyt Eemil Pyöttiö vuonna 1970.

J.M

Tämän päivän elämänmeno pu-
hutti saarnassa ja sankarivainajien
muistomerkillä.

- Tänä päivänä saa vähän huoles-
tuneena seurata nykyistä elämänme-
noa. Sitä vaivaa kaikesta hyvinvoin-
nista huolimatta juurettomuus, itse-
keskeisyys ja vastuuttomuus. Miten
syntyy kestäviä ihmissuhteita, jotka
antavat voimaa elämään kun ihmi-
set siirtyvät yhä enemmän elämän-
tilanteiden takia paikkakunnalta toi-
selle, kysyi Joroisten kirkkomaalla
Karjalaan jääneiden vainajien muis-
tomerkillä puhunut Sakari Meska-
nen Rautulaisten pitäjäjuhlilla kesä-
kuun viimeisenä viikonloppuna.

Hän oli huolissaan siitä, että ihmi-
set vain tavoittelevat aineellisesti
parempaa toimeentuloa ja elintasoa.
Myös rovasti Martta Anttonen
nosti pitäjäjuhlien jumalanpalveluk-
sen saarnassa esiin “kaikki heti nyt
mulle” -ajatusmaailman, joka eten-
kin nuorten joukossa on kovin ylei-
nen.

Anttosen mukaan elämän perus-
remontti alkaa perusteista, sisältäpäin
ja se on melkoinen muutos joka nä-
kyy päälle päin vasta viimeisenä.

- Pelkällä pintasilauksella ei kor-
jata mitään, se on vain hämäystä,
muistutti Anttonen saarnassaan.

J.M

Miten syntyy pysyviä ihmissuhteita kun ihmiset muuttavat koko ajan,
kysyi Sakari Meskanen Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkillä.

Airueina Päivi Romo, Martti Huuhkan tytär ja Juha Intke, jonka
molemmat vanhemmat Aini ja Stepan ovat Raudusta.

Martta Anttonen otti saarnassaan
esiin nuorten “Mulle kaikki heti
ja nyt” -ajatusmaailman. Lisäksi

hän oli huolissaan siitä, että
ihmiset, jopa koululaiset, alkavat

uupua toivottomuuteensa ja
moniin taakkoihinsa ja elämässä

ei näy mieltä.

Juhlajutut ja kuvat:
Jaana Matikainen
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Joroisten Osuuspankin
sponsoroimat täytekakkukahvit

maistui juhlavieraille.
Talkoovoimin toteutettu

kahvitus oli melkoinen urakka
ja täytekakkuja tehtiin Milja

Komin mukaan pitkin kyliä  vielä
siinä vaiheessa, kun ihmiset

olivat kirkossa.

“Juhlat oli niin lähellä”
Juhlien ensikertalaisia: Aleksanteri (oik.) ja Arvo Salovainio.

Rautulaiset osoittivat jälleen voi-
mansa kun Joroisissa järjestettyihin
pitäjäjuhliin kokoontui yli 800 ihmis-
tä. Määrä oli huimasti enemmän
kuin mitä ennalta osattiin odottaa ja
mikä ilahduttavinta, juhlissa oli pal-
jon ensikertalaisia.

Muun muassa Aleksanteri Salo-
vainio Jäppilästä ja Arvo Salovai-
nio Pieksämäen maalaiskunnas-
ta olivat Rautulaisten pitäjäjuhlilla
ensimmäistä kertaa.

- Elämän kiireet ovat olleet aiem-
min sellaisia, että ei ole tullut lähdet-
yksi, he sanoivat.

- Nyt nämä juhlat ovat niin lähel-
lä, sillä kotiin ei ole kuin 300 metrin
tai 500 metrin matka. Riippuen siitä
meneekö tuosta suoraan vai tietä pit-
kin, veisteli Aleksanteri Salovainio.

- Se olisi varmasti ihan hyvä, että
näitä juhlia heiteltäisiin paikkakun-
nalta toiselle, Arvo Salovainio arve-
li.

Entisillä kotikonnuillaan Raudun
Huuhdissa he ovat vierailleet useita
kertoja. Arvo Salovainio on käynyt
vuodesta 1993 saakka joka kesä ja
hänen setänsä Aleksanteri Salovai-
niokin useamman kerran.

Tänä vuonna Rautulaisten
pitäjäjuhlilla oli varattu aikaa

myös haasteluun.
Monilla kuulumisten vaihtoa
ja kuvien katselua vuosien

jälkeen riittikin kiitettävästi.
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Lehtiseminaarissa
putkahteli uusia ideoita

Pitäjäjuhlien yhteydessä järjestet-
tyyn Rautulaisten lehden lehtisemi-
naariin osallistui miltei 40 lehden te-
osta kiinnostunutta henkilöä. Vilkas-
ta keskustelua johti Rautulaisten leh-
teäkin aikoinaan toimittanut Raimo
Naumanen Savon Sanomista.

- Lehden tulee aina houkutella lu-
kemaan ja tilaamaan. Mitä kiinnos-
tavampi lehti on, sitä enemmän sitä
tilataan, kiteytti Naumanen.

Seminaarin aikana putkahti esiin
useita juttuaiheita ja markkinointi-
kikkoja, jotka vielä ovat käyttämät-
tä, mutta joihin varmasti palataan
vielä. Yksi jutunaihe, josta kaivattai-
siin tarinoita liittyy paikannimiin. Jos
mieleesi siis tulee vaikka lyhytkin
tarina siitä, mistä joku Raudun pai-
kannimi on saanut nimensä, tai miksi
sitä leikkisästi kutsuttiin vaikka
“Ukon päälaeksi tai Ämmän pers-
koloksi” niin kirjoita ihmeessä tie-
tosi lehteen.

Lisäksi keskusteltiin myös esimer-
kiksi lisävärin käytöstä lehden elä-
vöittämiseksi entisestään ja asiaa lu-
vattiin selvittää kirjapainon kanssa.

Perheuutisia ei
tule kootusti

Seminaariväki kaipasi myös mie-
lipidepalstaa.

- Se toimii yhä, kunhan vain kär-
keviä tai yleensäkin selkeitä mielipi-
dekirjoituksia tulisi toimitukseen.
Nyt niitä ei ole tullut, vastasi aihee-
seen toimittaja Jaana Matikainen.

Myös hakupaikka-palsta toimii
edelleen. Siinä voi hakea ystäviä,
selityksiä valokuviin tai lähestulkoon
mitä nyt ikinä keksii etsiäkin.

Tämä palsta on perheuutisten ja
tapahtumakalenterin ohella ilmainen
palvelu. Ilmoitushinnat koskevat lä-
hinnä matkailmoituksia tai muita nii-
hin verrattavissa olevia ilmoituksia.

- Perheuutisia, kuten syntymäpäi-
vätietoja, ei tule mistään kootusti tai
keskitetysti vaan niitä lähettävät
avustajat eri puolilta maailmaa, sel-
vesi Jaana Matikainen perheuutiset-
palstan toimintaa eräälle lukijalle,
joka ihmetteli miksei hänen synty-
mäpäiväänsä ole ollut lehdessä.

-  Mikäli et halua merkkipäivääsi
julkaistavan lehdessä, kannattaa sii-
tä lähettää kirjallinen kielto hyvissä
ajoin ennen merkkipäivää siltä va-
ralta, että joku tuttavasi tai suku-
laisesi lähettää tietosi ilman sinun tie-
tämättä toimitukseen, hän jatkoi.

Hieman tuli
kritiikkiäkin

Naumanen kiitti seminaarissa sitä,
että juttujen aihepiirit on löydetty
monilta aloilta: Raudusta, nykypäi-
västä, tapahtuvista ja tapahtuvasta.

- Niissä on löydetty ihminen, rau-
tulainen ihminen uusilla asuinsijoilla,
rautulaista sukujuurta oleva ihminen
Raudun ulkopuolella syntyneenä,
hän listasi.

Naumasen mukaan lehden luetta-
vuus ja kiinnostavuus riippuu pal-
jolti siitä, minkälaisia juttuja lehden
avustajat tuottavat.

- Luettavuus taas koostuu siitä,
kuinka juttu on muotoiltu ja kuinka
se on taitettu. Kiinnostavuus riippuu
puolestaan siitä, mistä aiheesta jut-
tu on tehty. Jos molemmat ovat on-
nistuneet, juttu on hyvä, totesi Nau-
manen.

Ulkoasu on hänen mukaansa koh-
ta, jossa lehti voisi kehittyä.

- Myös kuvat ovat tärkeitä ja ku-
vien laatuun tulee kiinnittää huomio-
ta. Erikoisesti minua ilahdutti se, kun
Jaana hyllytti viime lehteen lähettä-
mäni kuvan, jossa ihmiset olivat ku-
vaajaan päin selin. Ei sellainen pal-
vele hyvää lehteä, sanoi Naumanen.

Neuvostoliittolaisilla
monta mielipidettä
Kannaksesta

“Alueelle muuttavien asuttami-
nen 15 kylään. 285 talosta vain 185
taloa on täysin kunnostettu. 100:ssa
muussa talossa ei ole ikkunoita la-
sitettu eikä korjattu muutoin lasi-
en puuttumisen takia. Tarvitaan ik-
kunalasia ja uunihelloja 200 kap-
paletta”.

Oheinen lainaus on uunituoreesta
“Karjalan Kannas sotien jälkeen”
(ISBN 5-8392-0217-7) kirjasta, jon-
ka ovat tehneet Boris Tikka, Jev-
geni Balasov ja Viktor Stepakov.
Kirja kuvaa sitä, mitä sattui Karja-
lan kannakselle ja muillekin luovute-
tuille alueille sen jälkeen, kun ne oli
liitetty Neuvostoliittoon.

Kirjassa kerrotaan talvisotaa seu-
raavista tapahtumista ja käsitellään
toisen maailmansodan jälkeisiä vuo-
sia. Lisäksi siinä on luovutetulle Koi-

Marja Johansson esitteli lehti-
seminaarissa uutta “Karjalan
kannas sotien jälkeen kirjaa”.

Kuulolla edessä nykyään Ruotsis-
sa asuva Teuvo Loponen

Vehmaisista ja taustalla Hugo
Vaikkinen.
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vistolle muuttaneen asukkaan muis-
telmat. Kirjasta selviää muun muas-
sa se, että Neuvostoliiton johto ja
väestö olivat eri mieltä kannaksen
käyttöönoton merkityksestä ja kei-

noista.
Aineisto kirjaan on koottu arkis-

tojen ja muistelmien perusteella ja
tekijät toivovat kirjan olevan mah-
dollisimman puolueeton.

Kirja maksaa kymmenen euroa ja
sitä voi tiedustella Marja Johans-
sonilta puh. (09) 823 3032 tai 040
577 8064.

J.M

Armas Komilta esikoisteos

Siirtokarjalaisten vaikutus oli merkittävä
Joroisille monellakin tapaa

 Armas Komi sai kirjoittaa monet omistuskirjoitukset
tekemänsä “Siirtokarjalaiset Joroisissa” kirjan etulehdille.

Kolmisen vuotta sitten kansan-
edustajana ja kunnan luottamus-
miehenä nuoremmilleen tilaa anta-
nut joroislainen Armas Komi heit-
täytyi eläkkeelle siirryttyään teke-
mään sitä, mitä oli pitkään mietti-
nyt: tutkimaan siirtokarjalaisuutta
Joroisissa. Pontimena kaksi vuotta
kestäneeseen materiaalin ja haastat-
telujen keräämiseen oli Raudussa
syntyneen miehen huono omatun-
to.

- Kun olin työelämässä, minulla
ei riittänyt aikaa tehdä mitään kar-
jalaisten eteen. Silti asia on aina kiin-
nostanut ja väikkynyt mielessäni.
Eläkkeelle päästyäni ajattelin, että
nyt on aikaa, sanoo Armas Komi.

Kun Komi aloitti työnsä, ei mate-
riaalin työstämistapa ollut heti itses-
täänselvyys. Mutta mitä pidemmäl-
le työ ja tietous eteni, sitä selkeäm-
mäksi kävi tavoite kirjan tekemises-
tä. Juuri pitäjäjuhlien alla valmistu-
neessa painotuotteessa on noin 260
sivua ja monta monituista evakko-
tarinaa.

Kirjan alkuun Komi on koonnut
historiallisen tietopaketin sodasta,
Karjalan Liiton merkityksestä, Jo-
roisten kunnan roolista siirtolaisten
asuttamisessa ja siirtolaisten merki-
tyksestä koko kunnan kehitykselle.
Tarinat eivät alueellisesti kosketa
pelkästään Joroisten kuntaa, sillä
useimpien kirjassa haastateltujen tie
kiersi Joroisiin monen mutkan, ku-
ten Haukivuoren, Pieksämäen ja

Jäppilän kautta.

Ei lainkaan
katkeruutta

Pääpaino kirjassa on kuitenkin
elävillä tarinoilla ja runsaalla mää-
rällä aikakauteen liittyviä valokuvia.
Haastateltuja on kolmisenkymmen-
tä ja loppuun Komi on kirjoittanut
kappaleen omasta poliittisesta elä-
mästään. Se onkin ainoa julkisesti
luettavaksi tuleva painotuote hänen
omasta elämästään.

 - Omaelämänkerrankin aion kir-
joittaa, mutta sen teen vain sukua
varten, toteaa esikoiskirjailija.

- Haastattelun aloitin muutamista
tuntemistani ihmisistä. Lisäksi py-
rin hakemaan sellaisia henkilöitä,
joita ei aiemmin ole haastateltu esi-
merkiksi Raudun historiassa. Yritin
lisäksi käyttää kriteerinä sitä, että
haastateltavat olisivat vaikuttaneet
laajemminkin yhteiskunnassa. - Kun
tieto kirjasta levisi, minulle alkoi lo-
puttomasti tulla ohjeita siitä, että
haastattele sitä ja sitä, Komi nau-

Kuva: Jaana Matikainen
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rahtaa.
Kaikkien kirjan kertomusten pu-

nainen lanka purkaantuu siitä het-
kestä, missä kukakin oli talvisodan
alkaessa ja päättyy siihen, kun siir-
tolaiset ovat lopullisesti vakiintuneet
Joroisiin. Komin mielestä silmiinpis-
tävin yhtäläisyys muuten täysin eri-
laisten haastateltavien kesken oli
heidän elämänmyönteisyytensä.

- Oikeastaan yhtään katkeraa ih-
mistä en tavannut. Ihmiset löysivät
asioista positiivisia puolia, vaikka ne
olivat koskettaneet heitä syvältäkin.

Kuten Martti Huuhka kirjassa sa-
noo Anjalankoskelta Joroista kohti
lähdettäessä: “Me panimme kevääl-
lä 1947 hynttyyt kasaan ja tilasim-
me kolme rautatievaunua. Yhteen
tuli lehmät ja toisiin muita tavaroita.
Elämä tuntui luontuvan jo niin hy-
vin, että osasimme nauraa lähdölle.
Hevoskyydillä Karjalasta lähdettiin
ja nyt oli kertynyt tavaraa kolmen
rautatievaunun verran!”

Kirjan puhtaaksikirjoittajana toi-
mi Varkauden lehden toimittaja Sir-
pa Hytönen.

Pitäjäjuhlilla järjestettyyn Rautulaisten lehden kilpailuun tuli yli 20
vastausta. Suurin osa kiitteli edellisessä lehdessä ollutta juttua rautulais-
naisista neljässä polvessa. Myös mukavia juttuvinkkejä saatiin ja uusia
tilauksiakin jonkin verran, joten tervetuloa joukkoon uudet lukijat.

Juhlien aikana lehden tilanneiden tai lukijakilpailuun vastanneiden kes-
ken arvotut palkinnot menivät seuraaville:

Rautu ja rautulaiset III -kirja
Raimo Tuimala, Palokka

Rautu-kello
Tellervo Turunen, Joroinen

Rautu-standardi
Kerttu Hänninen, Mikkeli

Rautu-lippis
Irma Tyrväinen, Anttola
Laila Kiuru, Kiuruvesi

Arvonnan suorittivat Mikkelin Toi-
mistopalvelusta Riitta Pulkkinen
ja Paula Onttonen. Onnettarena
toimineen Riitan molemmat van-
hemmat ovat Viipurista ja Paulan
juuret ovat isän, Jalmari Onttosen
kautta Raudun Palkealassa. Onnea
voittajille. Palkinnot ovat matkal-
la.

Kuva: Jaana Matikainen

Sukututkijat toivovat apua toinen toisiltaan
Rautulaisten pitäjäjuhlien yhtey-

dessä kokoontui ensimmäisen ker-
ran joukko sukututkijoita Käkisal-
men Karjalan eteläisen läänin alueel-
ta. Paikalla oli kymmenkunta suku-
tutkimisesta kiinnostunutta. Heidän
kaikkien toive oli, että he saavat tie-
toa toisistaan ja voivat näin hakea
apua joltakulta jo aiemmin samaa
sukua tutkineelta.

- Samoja ihmisiähän näissä tutki-
muksissa seikkailee. Tietoja yhdis-
tämällä säästyisi ainakin vähän ar-
kistossa istumiselta, tuumi Ilmi Pe-
sonen.

Väen koolle kutsunut Eeva Mal-
kamäki uskoo, että sukututkimuk-
sen kautta saadaan lisäpohjaa kar-
jalaisuuteen.

- Meilläkään serkut eivät oikeinSukututkimuksesta kiinnostuneet Raimo Tuimala ja Irja Jantunen.

Kuva: Jaana Matikainen
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tienneet keitä sukuun kuuluu joten
siitä se innostus meillä alkoi, kertoi
Juho ja Maria Meskasen jälkeläi-
siä kirjannut Eeva Malkamäki.

Vähän samanlainen on Raimo
Tuimalan tarinakin.

- Kysyin äidiltä tietääkö hän mitä
sukulaisistamme ja kun tiedot pal-
jastuivat melko rajallisiksi aloin tut-
kia Kalle Loposen sukua vuonna
1999, Tuimala kertoo.

Tarkoituksena on, että sukututki-
jat kokoontuvat vast’edeskin pitäjä-
juhlien yhteydessä ennen iltajuhlaa.

Rautulaisia sukuja
tutkineita:
Falinien suku Raudun Palkealasta
tutkinut Pekka Hovilainen
Uomatie 15 E 81
01600 Vantaa
puh. (09) 566 1912
pekka.hovilainen@kolumbus.fi

Tuomas Anttosen suku
tutkinut Veikko Hokkanen
Sudenkatu 8
50190 Mikkeli
puh. (015) 172 262

Raudun Borovikoff-suku, Ontrosen suku, Je-
lisejeffin suku, Sidoroffin suku, Orlovin suku
ja Vaskelaisen suku (Borovikoffista juontuu
suoraan Ahtilinnoja, Arvosia ja Puolakankaita)
ja Raudun Mentuja, Jäskejä, Liuksia, Trofimof-
feja ja Hämeen Salmisia
tutkinut Harri Puolakangas (Borovikoff)
Lintukorventie 2 A 7
02660 Espoo
puh. gsm 050 371 1874
harri.puolakangas@evitech.fi
htapioh@netscape.net

Lallukan, Hipelin ja Karhun suku
tutkinut Kalevi Lallukka
Puolikuu 3 F 58
02210 ESPOO
puh. (09) 884 0536

Raudun ja Sakkolan Meskasta, Soikkelia,
Siitosta, Sojakkaa ja Loposta
tutkinut Eeva Malkamäki
Valurintie 40
05200 RAJAMÄKI
puh/fax (09) 290 3330
eeva.malkamaki@visido.fi

Raudun ja Metsäpirtin Oravan suku,
Kiurun suku, Nuijan suku
tutkinut Jussi Orava
Kurjentie 5
49220 Siltakylä
puh. (05) 343 1116
jorava@nettilinja.fi

Raudun Rastaan ja Mennun suku
tutkinut Maire Uosukainen
Vehaksentie 44
02330 Espoo
puh./fax (09) 801 4004

Mikko Paavonpoika Paukun ja Anna Adamin-
tytär Rännälin sukuhaara Raudun Korleen ky-
lästä sekä Simo Antinpoika Paksun ja Saara
Heikintytär Kitusen sukuhaara
tutkinut Keijo Siltanen
Lumpperinmäki 2
01900 Nurmijärvi

Kalle Loposen suku
tutkinut Raimo Tuimala
Pajulantie 15 A
40270 Palokka
puh. (014) 378 1608, gsm 050 370 4381
raimo.tuimala@pp.inet.fi

(yhteystietoja saa lähettää edelleen
toimitukseen listan päivittämistä varten)

Lehdistön uusi asenne
Tuo edellä mainittu tuli selkeästi esille upeissa Rautu-

laisten juhlissa. Kun aiemmin Karjala kysymykseen sekä
kotiseutumatkailuun suhtauduttiin useastikin aika lailla jo-
pa ivallisesti, tuntuu nyt vallitsevan uusi, uteliaasti ja jopa
aidosti kiinnostunut ilmapiiri.

Luovutettu Karjala on todennäköisesti tullut tutummaksi
koko Suomen kansalle. Hyvä niin, sillä Karjalan ja Karja-
la-kysymyksen täytyy olla koko Suomen asia ei vain Kar-
jalan heimon. Mielipiteen muutokseen on todennäköisesti
vaikuttanut useatkin seikat, joista yhtenä ehkä matkailu
luovutetulle alueelle jonne ovat uskaltautuneet matkusta-
maan jopa tynkäsuomalaiset. On omin silmin nähty, mitä
Suomi on menettänyt. Valitettavasti nuo menetykset eivät
ole vielä tulleet tutuiksi Suomen ulkopoliittiselle johdolle.
Olisinkin valmis sponsoroimaan kotiseuturetken Lippo-
selle, Haloselle ja Tuomiojalle!

Karjala oli tuhannen taalan paikka silloin kun Baltian
maat itsenäistyivät. Voisi olla vieläkin mikäli ymmärret-
täisiin Karjalan merkitys EU:n porttina Venäjälle. Mutta
kun ei niin ei.

Kadehdin, ihailen ja kunnioitan Viron kansaa ja sen päät-
täjiä, joilla on rohkeutta neuvotella. Viro on omaksunut
selkeät toimintalinjat ulkopolitiikassaan. Ensinnäkin heil-

lä oli rohkeutta irrottautua miehittäjänsä ikeen alta. Nyt
virolaiset haluavat maansa liittyvän Euroopan unionin jä-
seneksi sekä myöskin Natoon. Ja mikä parasta. Tätä kehi-
tystä ei voi Putinkaan estää koska hän nimenomaan on
osoittanut pyrkimystään lähentää Venäjän federaatiota
Länsi-Euroopan, EU:n ja Naton yhteyteen.

Silloin kun Virosta tulee EU:n jäsen, tulee siitä myös
portti Venäjän ja EU:n välille. Se taas tarkoittaa sitä, että
rekkaliikenne Suomen rajoilla vähenee, Kotkan satama
hiljenee ja työpaikat katoavat, sillä onhan tavara yksinker-
taisempaa ja halvempaa rahdata Via Baltikaa pitkin kuin
Suomen kautta. Viro oikeutetusti saa kaiken hyödyn, kos-
ka se pelaa eikä pelkää. Mutta mitä jää meille? Rohkeuden-
puutteessa meille jää mahdollisuus maksella vaan Pieta-
rin jätevesiongelmia ja muita ympäristöongelmia.

Putin ei allekirjoittanut lakia, joka olisi oikeuttanut
maanostoon Karjalasta. Todennäköisesti Putin pelkästi,
että jos nää hurjat karjalaiset vie sen häneltä ostamalla.
Toimittajat kyselivät juhlien alla kuinka pettyneitä rautu-
laiset ovat, kun maanostolupaa ei tullutkaan. Vastasin, jot-
tei pettymys niin järinsuuri ollut koska emme me venä-
läisten sanaan ja lupaukseen koskaan ole tottuneet luotta-
maan. Todellista tuskaa tunsi Karjalan kansa silloin kun
Karjala jouduttiin luovuttamaan, toki olisihan se ollut
mielenkiintoista nähdä kuinka moni olisi kauppoja ruven-
nut hieromaan. Toisaalta Karjala on meidän, huolimatta
siitä, missä raja on ja kuka siellä nyt asustaa. Karjala on
sydämissämme!

Lämmin kiitos vielä kaikille pitäjäjuhliin Joroisissa osal-
listuneille sekä juhlien talkooväelle.

 Markku
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Koukoset tekevät kukkia allergikoille
Huuhdin kylästä lähtöisin oleva

Veikko Koukonen aloitti työuransa
tekemällä puutöitä kuten ovia ja ik-
kunoita. Sitten metalliala vei miehen
noin kolmeksikymmeneksi vuodeksi
ja eläkkeelle pääsyn myötä häntä
alkoi jälleen kiinnostaa puutyöt. Täl-
lä kertaa vain vähän pienempikokoi-
set.

- Idea puukukkien tekoon lähti sii-
tä, että vaimoni Leilan lähipiirissä
on paljon allergisia, jotka eivät saa-
neet kukkia. Niinpä päätimme kor-
jata tilanteen, kuvaa nykyisin Jäppi-
lässä asuva Veikko Koukonen.

Materiaalit erilaisiin puukukka-
kimppuihin ja seinätauluihin Kouko-
sen keräävät luonnosta, jopa pienen-
pienet havunneulaset. Osa kukista
hehkuu värikkäimpinä ja osa on
luonnollisen puun väreissä.

Koukoset kiertävät itse myymäs-
sä kukkia erilaisissa tapahtumissa,
kuten Rautulaisten pitäjäjuhlien yh-
teydessä. Lisäksi kukkia on myyn-
nissä Pertunmaalla olevan Kuortin
ABC-myymälän lahjatavaraliikkees-
sä ja Pieksämäellä Aseman kukas-
sa.

Veikko Koukonen tekee
ihastuttavia puukukkia yhdessä

vaimonsa Leilan kanssa.
Kuva: Jaana Matikainen

Syysmatka Rautuun
6.-8.9.2002

mahdollisuus kalastukseen Kiviniemessä tai Laatokalla
yöpyminen motelli Losevskajassa Kiviniemessä

Hinta 149 euroa
Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Tuomas Rastas (015) 150 461
Osmo Valkonen 040 5920 507
Markku Paksu 040 5239 645
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Yli neljäsosa Meskasten sukuseuran
jäsenistä koolla Joroisissa

 Sukulaisia kunniakäynnillä Joroisten hautausmaalla.

Raudun Meskaset -sukuseura ry.
kokoontui sukukokoukseensa Rau-
tulaisten kesäjuhlien yhteydessä 29.
kesäkuuta Joroisissa.

Viime vuonna virallisesti peruste-
tun sukuseuran ensimmäinen suku-
kokous haluttiin pitää Kesäjuhlien
yhteydessä niin, että sukulaisilla oli
samalla mahdollisuus osallistua
myös kotiseutujuhliin. Ainakin osa
kokousedustajista näin tekikin ja oli-
vat siten mukana runsaasti osanot-
tajia keränneillä juhlilla.

Sukuseuran jäseniä oli kokoukses-
sa läsnä yli neljäsosa jäsenmääräs-
tä, joka yllätyksellisesti on jo ensim-
mäisenä vuonna 45 varsinaista jä-
sentä sekä äänivallattomina nuoriso-
jäseninä 14 henkeä suvun jälkikas-
vusta. Virallisen vuosikokouksen
evästyksenä hallitukselle olikin tie-
dottaminen koko suvulle sukuseuran
kokouksen päätöksistä, että toiset-
kin innostuisivat tulemaan mukaan
toimintaan.

Seura saamassa
internetsivut

Sukuseuran hallitukseen valittiin
uudelleen erovuoroiset Kaarina

Hartikainen Imatralta sekä Eeva
Malkamäki Nurmijärveltä. Halli-
tuksessa jatkavat Sakari Meskanen
Joroisista, Eino Naskali Mikkelis-
tä, Toimi Meskanen Espoosta sekä
Mervi Lampi Hämeenlinnasta.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi
sovittiin lapsettoman sedän haudan
hoitamisesta sukuseuran varoilla.
Tiedottamisen laajentamiseksi pää-
tettiin lähettää kirje kaikille suvun
jäsenille ja perustaa seuran internet-
sivut.

Sukutunnuksen suunnittelu aloite-
taan julistamalla aiheesta sukulais-
ten kesken kilpailu. Valitun tunnuk-
sen pohjalta valmistetaan tuotteita
sukulaisille myytäväksi.

Seuraava sukujuhla vietetään ke-
sällä 2003 pääkaupunkiseudulla ja
samassa yhteydessä on seuraava su-
kuseuran vuosikokous.

Kokouksen jälkeen tehtiin kunnia-
käynnit suvun esiäidin ja muiden Jo-
roisiin haudattujen jäsentensä hau-
doille.

Helsinkiin Karjalamyymälä
Helsingin Kallioon on avattu pää-

kaupunkiseudun ensimmäinen Kar-
jalaan erikoistunut myymälä. Se tuo
jokaisen ulottuville kirjat, kartat ja
muut tuotteet, joita ei aikaisemmin
ole ollut saatavilla pääkaupunkiseu-
dulla.

Vaikka Karjala-kirjojen lukumää-
rä on hämmästyttävän suuri niitä ei
juuri löydy kirjakaupoista. Tämä
selittyy sillä, että useimmat pitäjiä
ja kyliä esittelevät kirjat myydään
pitäjäseurojen toimesta, eivätkä ne

koskaan päädy kirjakauppojen vali-
koimiin. Näin merkittävä osa Suo-
men historiaa katoaa suurelta ylei-
söltä.

Karjalamyymälä
- Suomalainen matkaopas
Kolmas Linja 14, HELSINKI,
puh. (09) 2722 327

Avoinna:
ma klo 12-18, ti-pe 10-18
la 10-14.

Nyt sitä
taas saa!

Raudun
historian
2. painos

on myynnissä

Maurilla, Markulla ja
Raililla. Yhteystiedot

löytyvät tämän lehden
viimeiseltä sivulta.

Kuva: Heikki Malkamäki



Rautulaisten lehti  4/2002 13

Sodassa, rakkaudessa ja sukujuurien
etsinnässä kaikki keinot ovat sallittuja

Kalteriportin lukon kolistelu,
siisti virkapuku, koppalakki ja
näkyvästi olkapäällä roikkuva
rynnäkkökonepistooli loivat
tunteen, että olemme selityk-
sen velkaa.

Paluumatkalla Raudusta Aki
Keskinen oli kalteriportilla sul-
jettavalla poliisilaitoksen sisä-
pihalla kuvaamassa videoka-
meralla ensimmäisen kerrok-
sen ikkunoita. Tavaroista va-
paa, siistitty sisäpiha käy Viipu-
rin poliisilaitoksen suuresta ul-
koilmasellistä. Aki oli veljensä
Arin kanssa kaivannut tälle pi-
halle, ja nyt kauniina kesäkuun
9. päivänä 2002 tuo toive toteu-
tui.

Silloin kun Suomi oli Suomen ko-
koinen, asui Akin äiti Alli pikkutyt-
tönä tässä vieläkin ryhdikkäässä

tyylitalossa Karjalankatu 13:ssa, en-
simmäisen kerroksen asunnossa.
Pikkutytön turvallinen leikkipaikka
oli silloin tämä piha. Sukujuuriensa
tutkiminen on nyt saanut veljekset
liikkeelle ensimatkalle Rautuun ja
Viipuriin.

Raudussa olivat monihaaraisina
Rastaan suvun juuret, ja äitinsä su-
kujuurien selvittämiseen veljekset
olivat saaneet kipinän isältään, joka
on aikanaan tutkinut perihämäläistä
Keskisen sukua. Varustautuminen
tälle ensimmäiselle matkalle Rau-
tuun oli ollut seikkaperäistä. Muis-
tiin painuneiden vanhempiensa ker-
tomusten lisäksi paikkakunnan his-
toriaan oli perehdytty. Havainnollisia
kyläkarttoja talvisotaa edeltäneeltä
ajalta asukasluetteloineen oli otettu
matkakassiin sekä lisäksi tulosteita
tietokonelevykkeellä olleista kartois-
ta. Tärkein matkalla etsittävä koh-
de on Rastaan talon paikka Pienpor-

kun kylässä, joka sijaitsee palan
matkaa kirkonkylän hautausmaalta
Leinnkylän järveä kohti. Mukana
olevassa valokuvasuurennoksessa
näkyi ehkäpä satavuotias tammipuu,
jonka avulla toivottiin kotipihan löy-
tyvän.

Melkein kuin
Itämaan tietäjiä

Sodassa, rakkaudessa ja sukujuu-
rien etsinnässä kaikki keinot ovat sal-
littuja. Akin matkavarustukseen
kuuluikin satelliitteja apuna käyttä-
vä, kädessä kannettava GPS-paikan-
ninlaite. Koska venäläiset eivät häi-
rinneet satelliitteja, Raudusta tallen-
tui tarkkoja tunnistinpisteitä kartta-
vertailua varten. Lienee vanha konsti
nuo satelliitit, sillä jo ajanlaskumme
alussa tähti kertoi paikan Itämaan
tietäjille.

Aidoimman elämyksen sukujuu-
riinsa perehtyjälle antaa henkilökoh-
tainen käynti suvun entisillä asuin-
paikoilla. Palkealan mäellä, entisten
Tyynysten talon kohdalle jäi koti-
seutumatkaajia linja-autosta. Samal-
la Aki kävi, osviitan saatuaan, videoi-
massa nyt pelkkänä heinäpeltona
olevan Rastaiden asuinpaikan, Tyy-
nysten naapurin. Lähellä oli aikoi-
naan myös Ronnun talo, jossa
emännöi Rastaan sukua.

Keskisten veljesten tärkein matka-
kohde Pienporkun kylässä löytyi
perin tuskallisen etsinnän tuloksena.
Ilman valokuvaa sekä sinnikkääksi
oppaaksi taipunutta kylän nykyistä
nuorukaista tavoite olisi jäänyt nä-
kemättä. Hautausmaa, varma maa-
merkki, oli sekin saanut väistyä ve-
näläisen “uusklassisen” kerrostalon
tieltä. Vanhoista kartoista ei ollut
hyötyä tässä täyteen venäläisten
loma-asumuksia rakennetussa kyläs-
sä. Pelkkiä sokkelokujia, joita

Aki Keskisen ensiaskeleet sukujuurille Palkealaan.
Kädessä satellittipaikannin.

Kuva: Ahti Hänninen
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kierrellessä veljeksillä sekosivat il-
mansuunnatkin. Vielä illalla Kivinie-
men koskikin näytti virtaavan vää-
rään suuntaan, vaikka sitä tarkas-
teltiin sillan pieleen Raudun puolelle
koskea avatulta uudelta terassilta.

Pikainen kielikylpy
ei kelvannut

Alvar Aallon suunnitelmiin ei lie-
ne kuulunut Viipurin kirjaston ala-

kerran ikkunaseinän peittäminen
vanerilevyin. Näin on nyt kuitenkin
tehty. Samalla tyylillä on peitetty
kadun toisella puolella olevat polii-
silaitoksen oviaukot. Muuten raken-
nus on tyylikäs talo rautaisine piha-
portteineen.

Kun saavuimme paikalle niin rau-
taportti oli sopivasti avonaisena il-
man vartiointia. Pihalta poistuttaessa
paikalle ilmestyi viranomainen.

EU-maita paljon kierrellyt Aki ryh-

tyi pihalle menoa selittääkseen eh-
dottamaan puhekieleksi muutamia
tunnettuja eurooppalaisia kieliä. Vir-
kapukuinen ei kuitenkaan hyväksy-
nyt pikaista kielikylpyä näillä kielil-
lä, mutta kuullessaan muutaman sa-
nan mongerruksen omalla kielellään,
sanoi sujuvasti venäjäksi “ponima-
ju”.

Ahti Hänninen

Tullin nopea toiminta yllätti
Rautuseuran kotiseutumatkalla

Jokavuotinen Rautuseuran koti-
seutumatka tutuille poluille Rautuun
tehtiin kesäkuussa. Aamuvarhaisel-
la iloinen porukka suuntasi kohti Vaa-
limaata ja kas kummaa kun tullikin
heitti meidät läpi 15 minuutissa.
Kummastelun jälkeen jatkoimme
matkaa kohti majapaikkaamme
Valkjärvelle.

Majoitukseen kaikki olivat tyyty-

väisiä. Yövyimme uudessa lomaky-
lässä laskettelurinteellä Punajärvellä.
Illallinen nautittiin uudessa kahvila-
ravintolassa korkealla vaaralla Pun-
nusjärven yläpuolella. Ilta kului seu-
rustelun ja laulun merkeissä.

Heti aamiaisen jälkeen lähdimme
Rautuun kotikylille ja iltapäivällä
ajoimme Sakkolan kautta Taipaleen-
joelle. Matkassa oli sotahistorioitsi-

ja, eversti Anssi Vuorenmaa, joka
kertoi talvisodan ankarista taisteluis-
ta Taipaleella. Kävimme myös muis-
tomerkillä, jonka Suomen valtiovalta
on pystyttänyt muistoksi puolustajille
sekä sinne haudatuille 126 tuntemat-
tomalle suomalaiselle sotilaalle. Lau-
loimme siellä Suvivirren ja laskim-
me muistomerkille kesäisen kukka-
kimpun.

Ensi kesänä
kihujen vuoro

Matkamme takaisin hotelliin su-
jui leppoisasti tarinoiden ja laulun
siivin. Illallinen syötiin lomakylän
ravintolassa ja yhteinen illanvietto
sujui kuohuviinin ja laulun merkeis-
sä, olihan meillä mukana laulujen
vetäjänä upeaääninen nuori tenori
Seppo Holttinen, Lilja Sappisen
pojanpoika Monnonmäeltä.

Aamiaisen jälkeen olikin jo lähtö
kohti Viipuria, jossa oli ostosaikaa
ja kotimatka sujui tarinoiden ja muis-
teloiden merkeissä. Lupasimme san-
koin joukoin taas lähteä ensi kesänä
kihumatkalle Rautuun, jolloin taas
tapaamme ystäviä ja naapureita.

Marja Johansson
Sotahistorioitsija, eversti, Anssi Vuorenmaa kertoi  matkalaisille

talvisodan ankarista taisteluista Taipaleella.

Kuva: Marja Johansson
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Kun kaksi saman aikakauden ihmistä
tapaa toisensa ei haastattelua kaivata

Damskin Elin hyvästeli vieraitaan; olimme lähdössä äitini, Irja
Määttäsen kanssa kotimatkalle. Vietimme Elinin luona Joroisis-
sa iltapäivän muistellen menneitä aikoja ja tapoja.

Olin ajatellut, että voisin haastatella emäntäämme, mutta haas-
tattelua sananmukaisesti ei tarvinnut tehdä. Kun alkuun pääs-
tiin, niin muisteluksia riitti. Niistä ovat nämä hajanaiset muis-
tiinpanot erilaisista elämäntilanteista sepän huushollissa Rau-
dussa ja vähän Joroisissakin.

Antero Määttänen jäi kuunteluoppilaaksi

Heitä oli kaksi saman aikakauden
ihmistä, Elin ja Irja, naapuruksia joil-
la oli yhteisiä kokemuksia ja muisti-
kuvia, muuta ei tarvittu. Kuuntelija
ei vaan aina tahtonut pysyä peräs-
sä.

- Elin, sinun miehesi Kainohan oli
seppänä Raudussa ja myöhemmin

sitten täällä Joroisissa, missä koh-
din pitäjää hänen, tai teidän pajanne
oli?

- Rauvusha meil ol oikiastaa kaks
pajjaa, Orjasuares Ryönön notkos,
iha siel Saijajoen varres ja Kirkol.
Orjasuares meil ol maanviljelystäkii
ja sit se paja. Se ol sillokii nii et kyl

maanviljelykses pit olla joku sivu-
ammatti mist sit sai rahhaa, niiko
nytkii. Sen tautta hyö tekkiit sen toise
pajankii sin Kirkol. Usjast käikii nii
jot sillo ko rahat oolliit lopus ni miu
appein sano jot nyt pitteä lähtii
Kirkol. Sit ko hyö illal tulliit kottii
sielt ni jo ol rahhaa taas kukkaros.

- Kirkol meiä paja ol iha siin Pal-
keala tien alus, lähel Pappilaa. Olha
siel toinekii paja Jäskel. Työtä ol kyl
kumpaselkii. Etekii kevvääl ja syksyl
ko hevosil pit saaha toisenlaisii
kenkii. Ainha sitä ol; isännät tekkiit
rekkii ja kärrilöi tuvas kaike talvii ja
millo mitäkii tarvekallui. Niihi pit ain
jokkaisee takkoo omat rautansa.
Mikkää kappale ei olt samanlainen,

Irja Määttäsellä (vas.) ja Elin Damskilla muistelemista riitti kun he tapasivat alkukeväällä.

Kuva: Antero Määttänen
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ja vahvikkeet laitettii ain käyttö-
tarpeen mukkaa. Sai siin olla kyyrys
aamust iltaa. Kyl se selkää koittel.
Tästhä mie muistankii ko mie käin
kerra siel lumipalloi heittelemäs.
Oikei naurattaa... Eihä myö oltu viel
sillo naimisiskaa, mut siinthä se sit
tais alkoa, se seurustelemine.

- Se ol yhten kevättalven ko myö
tultii tyttölöihe kans Kuninkaaselält
sielt Kotiteollisuuskoulult, myö
taiettii ollakii pyöril ko kevät ol jo
nii pitkäl. Myöko tultii siihe pajan
kohtoa ni mie näi ko Kaino siel ol
hevose kengitykses takapuol yllää
päi.

A mieko teinkii oikei kovan lumi-
pallon ja heitin suoroa koht ni mite
liekii osunt just oikioa paikkoa. Kai-
no ko peäst hevose jala allaa ja
ärähtkii, jot mikä kumma nyt on ko
ei soa rauhas kavioo vuolla. Myö
tytöt kyl lähettii vällee  niilt sijoiltaa.
Ei heä viel sillo peräst lähtent tule-
maa, vaik sit myöhemmi käi kyl nii-
kii. Enkä miekeä sit enneä niit lum-
palloi heitelt.

Elin kertoo, että Kaino oli hyvä
laulamaan.

- Siel ol toinekii poika mil ol hyvä
laulueän, hää ol Valkjärven puolelt
oikiastaa, mut käi kuitenkii usjast
Rauvu kirkos, lieks hänel olt siel
kaverloi tai mitä. Mie hyväst muis-
tan ko myö tytöt oltii kirkos toisel
parvel ja pojat toisel. Nää kaks ko
olliit asettuunniet iha etummaisee
penkkii ja alkoit laulaa virttä, ni kyl
myös sit hartaast kuunneltii.

Hevosviesti voitti
veden kannon

- Onha siin olt sit sen jälkee mo-
nenlaisii vaiheita. Rauvus ja tääl uusil
asuinsijoil. Perettäkkii tul. Ko kys-
syit, et monktaks lasta teil on, ni mie
sanoi et seitsemä veljestä ja jok-
kaisel neljä siskoo. Kaik hyö on hy-
väst pärjänneet, jokkaine omas te-
kemisessää ja työssää. Nyt kävvyyt
minnuu katsomas vähä vällii jo kol-
mas ja neljäskii polvi.

Kuva: Antero Määttänen

- Tän Joroisii Pasalaaha myö sit
jouvuttii ja tän juurruttii. Paja meil
ol teälläkii vaik ensimmäiseks raken-
nettii sauna, paja ol sit seuraava. Mie
kerronkii silt ajalt yhe jutun, ko siin
meiä korsunavetas ol kantoves, kai-
vo ol kyl jo tehty. No Pappa, miu
appein ol kovast innokas hevosmies
ja hänel tul Hevosviesti -lehti. Sit
kerrakii ol lauantaipäivä ja Pappa
muistkii pajal keske kaike, jot nyt
se Hevosviesti on tult ja läht sitä tup-
paa lukemaa. Siin männessää hiä
kuul ko Mamma huus jot tuu nyt
sitä vettä kantamua.

Pappa män kuitekii tuppaa. Hänel
olliit oikei nokiset lasit ko justii pajast
tul, ja ko tuvas ei olt ko yks lamppu
katos, ni hiä pan jakkaran sen lampu
al ja nous siihe lukemua sitä Hevos-
viestii. Vähä aja peräst tul Mamma
tuppaa ko toine seisoo jakkaral lam-
pu al ja koittaa siin lukkii lehtii.
Mamma sannoo, “Joaha mie arvasi
et siel se siu epäjumalais on. Nyt

pua sukkelua se leht pois ja tuu vet-
tä kantamua.”

- Tälläsii juttui sitä sattu, mut Pap-
pa ol nii hyvä luontone, et ei siint
sen kummempua suukoppuu tult.
Kyl miul ol nii hyvä anoppi ja appi
et  mie vielkii muistele heitä nii hyväl.

Penisilliiniä
tulehduksiin

- Oliko juuri sinun anoppisi, joka
taisi kansanparannuksen saloja?,
kysäisen Eliniltä.

- Se ol miun mummoin, oma
Mummo, Tatjana Sidorof. Hiä ol miu
issäin äit ja kyl ties paljo noist luon-
nonaineist, kasviloist ja muist. Eihä
siihe aikoa olt kovi monenlaisii leäk-
keitä, luonnostha ne etsittii kuka voa
osas. Ja Mummo kyl osas. Rauvus-
ha käytettii jo siihe aikoa yhenlaista
penisilliinii, vaik sitä ei viel muual
moalismas tunnettukkaa. Mummol
ol penisilliinii käytös jo sillo ko myö
asuttii koton Rauvus.

- Kuuleha Irja, sie voit tieteäkii sel-
lasest tauvist ko “ruan”?

- Eiks se oo  ruusu?
- No, ruusu, mut sit ol viel toine

vaikiamp, ja sitä sannoit “ruaniks”.
- Oliks sekkii jalas?
- Ol, se ol jalas, käes tai millo mis-

säkii. No kuuleha, annaha ko mie
kerro tään jutun. Miust se ol vähä
niiko luumätä. Mie näi kerrakii ko
mummo otti iha niiko piene luusirun
sielt hoavast saksekäril pois. Se ol
niiko ajos, sitä sannoit “ruaniks”,
enkä mie tänä päivänäkkeä tiie, mitä
se tarkottoa.

Elinin mummolla kävi usein ihmi-
siä kysymässä neuvoja.

- Ko joku tul, ni hiä kysy jot vilus-
taaks sinnuu? Jos vilust, se ol ruu-
su, jos ei vilustant se ol “ruan” Myö
lapset usjast nähtii ko Mummo pa-
rans ja anto leäkettä kel vaa ol
kipiää. Myö lapset ei tietyskää tiietty
niist mummon leäkkeist, eikä sitäk-
kää mist hää niitä tek.

- Mut miuha pit kertoo siit penisil-
liinist. Kerra Mummo sit läks Pal-

Monet kotiseuturetket tehnyt
Elin Damski ei kanna

vihaa mukanaan.
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keala kirkkoo ja heä jäi sin yöks sis-
kosa luo Hännisil, Hännise Maijal.
Hiä ol miu Mummoin sisko. No, miu
äitiin käi sil aikaa tekemää suursii-
vousta ja katso Mummon leäke-
koappiikii. No siel ol sellane voipa-
perkeärö, mikä ol vähä hommees.
Hiä tietyst vei sen tunkiol, niiko siihe
aikoa sanottii. Mummo ko tul sit
pois kirkkoreissultaa, ni heä rupes
katselemma koappiaa; hänel ol oikei
leäkekoappi. Mummo kysykii het
paikal äitilt, et mihi sie oot laittant
sen ruskijan peperpussin? “No mie
vein sen tunkiol, ko siel ol vaa jottai
iha hommeista rasvaa.” No mum-
mo sano het jot: “Voi sinnuu, eihä
se mittää toimittaskaa, jos se ei ois
hommees.”

- Tiiättäks työ mitä se ol? Penisillii-
nii. Meil ko koton teurastettii, ni
mummo käi kerräämäs jottai niit
sisusrasvoi, pan niitä voipaperii, rus-
kiaa pussii ja sit kaappiisa. Siel se

sit vähä homehtu. Mummo ol jostai
oppint, et se justii oikia home on
sellasta mikä parantaa tulehuksii.
Mieko ko sit kyselin mummolt, et
mist sie oon nää kaik tiiot soant?
Heä kerto miul, et sillo ko heä män
naimisii, ni häne appesa neuvo hänel
näitä asjoi, ja sano viel et sie oot
nuor ihmine, paa sie nää mieleheis
oikei hyväst. Mieko jälestpäi aatte-
lin tätä “ruanileäkettäkkii” ni mie
luulen et se ol sen ajan penisilliinii,
ko se autto monnee asiaa, mikä voa
ol tulehtunt. Yhellaista homettaha se
on penisilliinikii.

Ainekset mummo
keräsi luonnosta

Ainekset sekoituksiinsa mummo
keräsi luonnosta ja pientareilta.

- Sikotautiikii hää ties konstit ja
laitto vaik nyrjähtänneet leuat paikal-
lee. Riienmarjoi  hää anto meil lapsil,

ja nii ei meihi riistautii tult. Osas hie-
roo sopivast jos jottai kohtaa jäsenis
kolotti tai kosk. Kuparise Elinakkii
tul kerra suoraa lääkärist ko häne
kättää särk. Mummo laitto siihe teän
“roanleäkkeesä” ja sano viel jot:
“Vaiha parin kolmen päivän aikan
uuvet, poa puhtaasee pellavaliinaa
uuvet rasvat; ne pittä ain olla puh-
taat.”. No, Elinan kättä lakkas särke-
mäst jo siin ko heä nukaht Mum-
mon petil.

- No sit kolme päivä peräst heä
tul kiittämeä, ko käs ol jo terve. Ni
mie ain muistan, mitä Elina sano,
“Mie en ois uskont, et syntine ihmine
vois olla Jumalan apulaine”, niä olliit
Elinan sanat.

Kyselen Eliniltä myös niin sano-
tuista verenseisauttajista. Oliko
mummollasi tällaista kykyä?

- Ei, hää ol syväst uskovaine ih-
mine, taikuuksii tai noituutee hää ei
ruvent.

Vaalimois ol kuulemma ämmä ku-
ka parans taikomal. Pihka ol kans
sellane aine, mitä Mummo käytti.
Mie en voa muista nyt mil viisii, ja
terva. Hiä tek itse jonkiilaista desin-
fiointiainettakkii. Sitä mie en kysynt
hänelt, mitä se ol.

- Siinä oli varmaankin viinaa!
- Ei. Viinoa siin ei kuitenkaa olt.

Issäin kyl kerto et siin ois olt suola-
happoo ja jottai metallii, silmäneuloi,
mitkä ois sit sulaneet tään hapon
sekkaa. Sit tätä ainetta hiä ois lai-
mentant omil konstiloillaa. Kirpas se
ain ko sitä vaa haavaa laitto. Eikä
se siit kyl kipiämmäkskää tult, paran
kuitekii. Ei lääkärii tarvittu, ko mum-
mo hoit, Elin kertoo.

Ainoastaan haavaa mummo ei
kuulemma ommellut.

- Rautalehtii ja monellaisii heinä-
kasviloi hiä käytti leäkkeissää. Kaik
nää kasvit kerättii ain jo aikasii kesäl,
kesäkuu alus kuitekii, silloha ne olliit
parraimmillaa. Sit ne kuivattii, toi-
set sukkelaa toiset sillei hittaammi
nii ko näivettämäl ja pantii säilöö
pussiloihi tai pienii rasioihi.

- Yks hyvä lääke ol koivun tuohi.

Kuvassa oleva huivipäinen nainen valkoessuisen naisen vasemmalla
puolella on Elinin mummo Tatjana Sidoroff. Nuorimies hänen vasem-
malla puolellaan on Elinin veli. Tämän toisella puolella on Elinin äiti
ja mies hattu kourassa on Elinin isä, jolla on jalassaan Elinin veljen
tekemät pussihousut. Kyseessä on Elinin sedän hautajaiset vuonna

1937 ja paikka on Suvimaan talon edusta Raudun Sunikkalassa.

Kuva Elin Damskin albumista
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Siint on iha miul itselläinkii hyvät
kokemukset. Mie olin lapsen hyvi
arka itikan puremil ja uon vielkii.
Minnuu pur itikka jalast ja mie tietyst
ruavin kynsinein sitä, ko kutitti. No,
sehän rupeskii punottammaa ja koko
jalkaterä turpos ja läks punane viiru
nousemua siint ylliä päi. Sillo Mum-
mo läks koivikkuo ja otti pienest
kasvavast koivust tuohta. Sen hiä
ketti, siis irrotti sen sisimmän ohuen
pinnan ja voitel sen lehmän voil. Sit
hiä piti sitä tulen piäl vähän aikua,
jot se nous pienil rakkuloil, siint tuo-
hest irtos sellasta nestettä. Sit tuohi
pantiin sen jalan piäl lämpimän ja
uskokua, se jalka ol uamusil melkei
terve, sopi jo kenkä jalkua, eikä
särkent enniä yhtiä. Mummo sano,
jot siin miun jalassain ol “rokko-
ruus”. Muuta liäkettä ei tarvint.

- Nii, kyl Mummo ol kuulu oikei
näist taidoistaa; ympär Rautuu tulliit
hänelt neuvoi kyselemmää ja appuu
hakemaa.

- Silloin osattiin käyttää luonnon
antamia aineksia. Näinä päivinä on
taas alettu ymmärtää luonnon voi-
mavarat, sanon väliin.

Kuva: Antero Määttänen

Kahden iloisen ja elämänmyönteisen rautulaisnaisen tapaaminen oli
tulvillaan lämpöä, jolla jaksaa taas kohti pimenevää syksyä.

Karjala pysyy
tallessa muistoissa

- Kylhä sielt on nii monen monta
muistoo, Rauvust. On lapsuuve
ajoilt ja nuoruuve ja viel näilt myö-
hemmilt ajoiltakkiii, ko siel on käy-
ty. Kyl miu ajatuksein ain sin pallaa.

- Sillo ko mie käin Rauvus ensim-
mäistä kertoa, ni sillo sirenit kukkiit
parraillaa, ja tää mamma ol siel kuok-
kimas kasvimaataa, sitä sammaa mi-
kä ol miulkii nii kovast tuttuu. A mie
sit seliti hänel, et teä on miu synty-
mäpaikka ja tuo tuos on  miu issäin
istuttama puu ja tuo sirenipensas ol
tuos jo sillo ko myö tääl asuttii. No,
heä hak omenat miul ja sit myö vaa
katsottii sitä sirenii.

- Kyl mie oon siel käynt sit tään
ensimäise reissun jälkee monen
monta kertoa. Ja meän ain uuves-
toa. En mie heil vihhaa kanna. Siel
se miu Karjalain on; kyl miun mie-
lein sin tekköö. Mut on se miun si-
sälläinkii, eikä se sielt millokaa häv-
vii. Joskus tuntuu et siel se parem-
mas talles onkii.

Antero Määttänen

RUNO-
NURKKA

Kuun silta Laatokalla
Joutuu ilta elokuinen

hämy hauras peittää maan
Kuuhut nousee Laatokalla

viskoo veteen kutiaan.

Mäen harjanteella seison
katson lumon valtaan jään

Piirtyy sieluun nuorukaisen
kuva iäks elämään.

Tuo kuun silta Laatokalla
kun sen ensi kerran näin
Kokkomäen harjanteelta
ei se haihdu mielestäin.

Kylät nukkuu ympärillä
kuu vain kulkee kulkuaan

Kääntyy silta ulapalla
häilyy tuntemattomaan.

Muistojeni kultamailla
elokuinen ilta tuo

Yhä kirkastuen kutsuu
jälleen kultasillan luo.

Aaro Sappinen

Pieni kuva
Raunio pieni

kummulla rannikon,
mustilla puilla

punetta auringon.

Ränstynyt kuokos
kuokkijan kalpa vei,

maatuva liesi,
vaalija palannut ei.

Hiiltynyt polku
mansikka mullassa sen,

Karjalan värit
musta ja punainen.

Valto Sara
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Mitä kummaa kurpitsasta?
Kesäkurpitsasta löytyy kyllä ohjeita, mutta mitä tehdä
sille isolle keltaiselle, pyöreälle tai soikealle kurpitsalle.
Yhden voi tietysti kaivertaa lyhdyksi ja järjestää ame-
rikkalaiset haamubileet. Mutta tässä muitakin ohjeita.

KURPITSAHILLO
1 kg kurpitsakuutioita
300 g noin 3 dl sokeria
1 sitruunanmehu

Noin sentin halkaisijaltaan olevia kurpitsakuutioita kei-
tetään sokerin ja sitruunamehun kanssa, kunnes kurpitsa
on tasaisesti soseutunut. Kaadetaan tölkkeihin jotka sul-
jetaan heti. Jos ei omista kellaria voi soseen myös pakas-
taa. Kurpitsahilloa voi käyttää sellaisenaan paahtolei-
välle tai täytekakkuun sekä makeiden piirakoiden täyt-
teeksi. Se on raaka-aineena myös kahdessa seuraavas-
sa ohjeessa.

KURPITSARAHKA
2 dl kurpitsahilloa
1 tlk (250 g ) rahkaa
1 dl vispautuvaa kermaa
1 tl vaniljasokeria
2 rkl sokeria

Vaahdoksi vatkatun kerman joukkoon sekoitetaan muut
aineet. tarjotaan kylmänä jälkiruuaksi. Voidaan käyttää
myös ohukaisten täytteenä.

KURPITSAHILLO-KANELIKAKKU
150 g voita
2 dl sokeria
2 kananmunaa
5 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
1 tl soodaa
3 tl kanelia
2 tl vaniljasokeria
2 dl rusinoita
 2 dl kurpitsahilloa

Vaahdota voi ja sokeri. Lisää kananmunat yksitellen
hyvin vatkaten. Sekoita kuivat aineet keskenään ja li-
sää ne vuorotellen hillon kanssa. Kaada taikina voidel-
tuun korppujauhotettuun vuokaan ja paista + 175 c noin
1 tunti.

KURPITSAKEITTO
1 l kurpitsakuutioita
1 l vettä
1/2 l vettä
1/2 dl kermaa
2 rkl vehnäjauhoja
2 tl suolaa
persiljasilppua

Keitä kurpitsakuutioita vedessä noin 15 minuuttia eli
kunnes ne ovat pehmeitä. Sekoita vehnäjauhot mai-
toon ja lisää keittoon joka saa kiehua vielä noin 5 mi-
nuuttia. Mausta suolalla kermalla ja persiljasilpulla.

Rautulaisten lehdessä 2/95 kerroin pula-ajan voin kor-
vikkeista. Tässä yhteydessä on myös kurpitsavoin ohje,
joka on hyvä kevyt vaihtoehto leivälle.

Kurpitsan keltaisia syyspäiviä lukijoille

toivottaa Liisa

LIITAN IÄRELTÄ

Kuva: Jaana Matikainen
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On kolme yhtä vahvaa muistiku-
vaa Raudun kirkkoahosta ympäris-
töineen. Yhdessä niistä pyöräilen.
On meneillään kolmekymmenluvun
loppukesiä. Kaveruutta piti olla, ei-
vätkä liikennesäännöt paljon haitan-
neet. Matkan varrelta on pyydetty
mukaan kyytiin. Yksi on päässyt tan-
golle, kaksi tavaratelineelle, satulan
taakse.

Alamäet menevät vauhdilla, ylä-
mäessä saattoi taaimmainen kuskat-
tava joutua työntöpuuhiin. Kettingit
olivat lujilla. Menopeli vaappui puo-
lelta toiselle. Mutta kunnia oli pe-
lastettu, kun jalan maata kosketta-
matta oltiin mäen laella. Ja kohta
siltään Kiesiläisen tai Osuuskaupan
edessä, vain anistötteröä vailla.

Raudusta oli lähdetty muiden mei-
käläisten lailla sotaa enteilevänä syk-
synä 1939. Monet palasivat kotikun-
naille, takaisinvallattuihin kyliin.
Kirkkoaho oli mennyt tasaiseksi: lai-
tamilla vain raunioita ja sotilas-
parakkeja.

Kesällä 1942 ajokkini on vaihtu-
nut polkupyörästä hevoseen, tuttuun
ruuna Jaloon, joka syntymätallinsa
lähettyvillä Mustilanmäellä vietti en-
simmäistä varsakesäänsä 1937, äiti-
nään rivakka juoksijatamma Leiju,
naisia kyytiin ottamaton, kun niiden
vuoksi varhemman omistajan aika-
na sitä oli liikaa joutunut näytös-
luonteisiin hoputusjuoksuihin. Peril-
linen, evakkoretket kokenut Jalo oli
toista maata.

Kyytiin pääsi ja vauhtia riitti, eten-
kin aamupuolella päivää kun Keripa-
dasta lähdettiin Varikselan läpi
Damskin pajamutkan kautta pap-
pilan herkullisille, apilasta työntäville
niittomaille. Paluu yösijoille olikin
sitten innottomampaa. Siinä eivät
ohjastajan ylimääräiset maiskautuk-
set ja suitsista nykimiset mitään vai-
kuttaneet, oli tämä sitten kärryillä tai
satulatta ratsain, mielestään kuin in-
tiaani ainakin rohkeuskoetta läpäi-

semässä.

Omanlaiset
mielikuvat

Kolmannen yhtä lähtemättömän
mielikuvan kirkkoahosta saan 1990-
luvun alun kesinä kun rautulaisten
kansoittama matkailuauto alkaa lä-
hestyä Sosnovon keskustaa. Istuimil-
ta ponnahtelee paikkojen ja asumus-
ten tunnistajia, sitä mukaa kun niitä
ilmaantuu näkösälle tien toiselta
puolelta ja taas toiselta. Ja katso!
Yht’äkkiä: Kulttuuritalo on siinä mis-
sä ennen oli kirkko ja sen rauniot,
kerrostalojen rivi siinä missä ennen
oli maiseman avaruutta, Osmina-
lampi sellaisena kuin aikaisemmin-
kin, koulu pystytetty uusiksi jonne-
kin etäälle piiskapetäjän vieritse
menevän tien perukoille.

Koulun käytäviä ja juhlasalin sei-
niä koristavat iloisesti “freskot”.
Tunnistettava aihe toisensa jälkeen
siltään kansallisesta ja kansainväli-
sestä satuaarteistosta. Lapsikuoro
esitti osaavasti Katjushkansa. Reh-
tori kuljetti meitä vierainaan sotamu-
seonsa tiloihin. Esineistön ja tapahtu-
makarttojen kertomaa ajastivat ääni-
tehosteet tappioiden ja voittojen päi-
viltä.

Mielikuvat synnyinpitäjän kirkko-
ahon tuntumasta käyvät nyt täyden-
tymään yllättävältä taholta. Kohtaan
miehen, jonka poikavuosiin kuulu-
vat kesät paikassa nimeltä Sosnovo.
Juna lähtee matkaan Pietarista. Maa-
seudulle ollaan menossa. Pioneeri-
leirit odottavat. Viirit ja huivit ker-
tovat siitä, että kaikki julkinen toi-
minta tapahtuu yhden ja sallitun aat-
teen tunnusten merkeissä. Laulut ka-
jahtavat puhtaan opin ja suuren isän-
maan kunnialle. On Isä Aurinkoisen
aika. Raudun yli oli sota uusine tu-
hoineen vyörynyt jo kolmannen ker-
ran muutaman vuoden sisällä. Nimi
oli vaihtunut ja väki. Rakentaminen

oli aluillaan. Samalla paikalla, kirk-
koaholla, Raudussa, vuosikymme-
nen aikana, toinen meistä 40-luvun
alussa toinen sen lopussa. Olen ta-
vannut hänet ennenkin, Leningradis-
sa, Pietarissa ja Suomessa, Helsin-
gissä, tutustunut myös. Mutta vasta
nyt kohtaan tämän yhteyden, ehkä
niukan, mutta kumminkin: meillä on
molemmilla omanlaisemme muistot
ja mielikuvat samalta, ainakin mi-
nulle rakkaalta seudulta.

Sotilas antoi
lapselle nimen

Jevgeni Belodubrovskin synty-
minen oli näin: hän on Pietarin juu-
talaisia. Suvussa on sotilassoittokun-
nan säveltäjäkapellimestaria ja tsaari
Aleksanteri III:n viininmaistajaa, Na-
poleonin sodan aikana tapahtunutta
14-vuotiaan neidon rakastumista ja
ranskalaisen upseerin kautta tullutta
läntisempää verenperintöä.

Ja sitten. Niin kuin monet “intelli-
gentsijasta” ensimmäisen maailman-
sodan jälkeen olivat vallankumouk-
selle myönteisiä, Belodubrovskitkin
odottivat lokakuun revoluutiolta
muutosten tuomaa hyvää kehitystä.
Voittavalla puolella toimiminen ei
kuitenkaan estänyt vanhempaa vel-
jeä joutumasta pakkotyöleirille ja
isää kaltereiden taakse. 1940-luku
on alkanut.

Vartijoiden suopeudesta äiti pää-
see tuomisineen miestään tapaa-
maan ihan puolen tunnin verran,
mistä sitten alkaa pikku tulokkaan
laskettu aika. Ties miten olisi käy-
nyt ilman itse Stalinin nimissä an-
nettua ehdotonta aborttikieltoa, mies
itse nyt aprikoi, uhanalaisen isän-
maan tarvitsevan huraata huuta-
maan kaikki nykyiset ja tulevat tais-
telijat ja stahanovilaisensa.

Poika näki päivänvalon 1941. Äiti,
yksinhuoltaja, sai kuulla karseaa juu-
talaista sarkasmia sillä erää vapaina

Sinun Rautusi, ja minun
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olevilta sukulaisilta: “Pane sille juuta-
lainen nimi, että pääsee kokemaan
kaiken mitä mekin, ja mikä juuta-
laiselle tässä sosialistisessa paratii-
sissa kukkuraisesti kuuluu”. Mutta
äidin tuli surku ja heltymys sylissään
olevaa nyyttiä katsellessaan ja näl-
käistä ruokkiessaan. Hän halusi ta-
soittaa alullaan olevaa elontietä jos
nyt jotenkin voi. Hän näki siinä sa-
massa miten joukko puna-armeija-
laisia marssi ohi, juuri ikkunan alla.

- Minulla on poika. Nimeä puut-
tuu. Mikä nimi sinulla on, sotilas?,
äiti kysyi ikkunasta.

- Jevgeni olen, hän sai vastauk-
seksi.

Pojasta ei tullut sukulaisten ehdot-
tamaa Moosesta, ei Aabrahamia, ei
Jehudaa. Tuli Jevgeni, sota-ajan lap-
si, ja sitten rauhan. Hän luuli ole-
vansa ihminen ja kansalainen siinä
missä muutkin, eikä tuntunut hyvältä
kuulla pihalla, pelikentällä ja jää-
radalla, että olikin jutskun poika ja

siksi itsekin jutsu. Hän puri huulta
ja päätti pärjätä kuten toisetkin ja
mikä ettei paremmin.

Elämä antaa
kohtaamisia

Selviytymistarina alkoi. Sitä ovat
niin kesät Raudussa pioneerileirillä,
kuin talvet pystyssä päin kaduilla ja
kouluissa. Ajat muuttuvat ja niin ole-
misen ehdot niiden mukana. Hän
ansioitui Nikita Hrustshovin aikana
rakenttijoukoissa kun ohjuslaivasto
purjehti Kuubaan, ja kolmas maail-
mansota oli veitsenterällä. Myös sit-
ten siviilissä oli tarpeen neuvokkuus,
suhdetoimintakyky ja draamantaju
kiperissä tilanteissa. Ovi ovelta avau-
tui, opiskelupaikkaa, kulttuurisia yh-
teyksiä omassa maassa ja ulkomail-
le. Yrittänyttä ei laiteta. Uskottava
se on. Samaista lähtöä oli myös Jee-
sus Nasaretilainen, joka antoi evan-
keelineuvon seurattavaksi asti: Etsi-

kää, niin te löydätte. Kolkuttakaa,
niin teille avataan. Anokaa, niin teil-
le annetaan. (Matt. 7:7-; Luuk. 11:9-)

Professori Jevgeni Belodubrovs-
killa on oma roolinsa, kun Pietari
valmistautuu ensi vuoden 300-vuo-
tisjuhliin tosissaan. Arkityönään hän
opettaa kirjallisuutta, sekä vanhoja
venäläisiä mestareita tutkien, ja
myös niihin tutustuttaen, jotka emi-
grantteina olivat neuvostoaikana län-
nessä julkaistuja ja luettuja, mutta
Venäjällä kiellettyjä ja vain salakulje-
tetuin saatavilla. Näin aivan äsken
vielä, 1980-luvulla (Nabokov,
Soltshenitsin, Brodsky).

Presidentti Putin haluaa laittaa ko-
tikaupunkinsa näyttävään kuntoon.
Pietarista on jälleen tulossa Venäjän
portti länteen, jossa myös maan
mahtavat isännöivät kestiten vertai-
siaan. Eremitaasin kokoelmaa on
vaikuttavasti Punkaharjun Retretis-
sä, Mariinski-teatteria Mikkelissä,
Viipurissa, Savonlinnassa.

Kaverukset Kaskaalasta; Mikko Orava ja Urho Pusa.
Kuva Elvi Loposen arkistoista
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Seuraan Raudussa kirkkoaholla,
nykyiset ja menneet lavasteina, las-
ten ja nuorten tanssillista ja musii-
killista osaamista. Siinä on heijastu-

vinaan Pietarin läheisyys, sen kult-
tuurinen ja muu syke.

Mielikuvat menneestä ja nykyises-
tä täydentyvät. Elämä antaa kohtaa-

misia. Niin kuin antaa Rautu, Sinun
Rautusi ja minun.

Simo O. Salo

Kotiseutumatkan pilaajat:
Venäjän tulli ja Viipurin torimyynti

Kuluneen kesän kohokohta,
kotiseutumatka Rautuun, oli
tällä kertaa pohjanoteeraus
edellisiin vuosiin verrattuna.
Matkamme “jarrumieheksi”
nousi Venäjän tulli. Toinen, ei
miellyttävä tapaaminen oli kuu-
luisaksi tullut Viipurin kauppa-
tori, jossa mafia on kehittynyt
epämiellyttäväksi kauppa-
kumppaniksi.

Rautuun, Suvenmäen ja Vepsan
kylille suuntautuneeseen matkaan
lähdettiin vanhaan tapaan linja-au-
tolla. “Meikä-Manne” nousi linjuriin
Virtasalmelta. Paljon oli entisiä tut-
tuja Raudun kävijöitä tervehtimäs-
sä kyytiin nousijaa. Lisää nousi vie-
lä Haukivuorelta, Mikkelistä ja Lap-
peenrannasta.

Matka kohti Venäjän rajaa kului
rattoisasti haastellen, muistellessa
edellisiä matkoja kotiseudulle. Suu-
rin osa matkalaisista oli jo toisen pol-
ven rautulaisia, jotka halusivat näh-
dä vanhempiensa synnyinseudut
kauniissa Karjalassa. Matkan myö-
tä myös entinen Karjalan murre nou-
si mukavasti esille luoden aitoa mat-
katunnelmaa.

Heti aamutuimaan saapuessamme
Venäjän tulliin, alkoi tuntua siltä, että
emme ole kovin tervetulleita naapu-
rimaahan. Ei ainakaan tullin tahol-
ta. Vajaan neljän tunnin autossa
odottelun ja viiden passitarkastuksen
jälkeen aloimme lähennellä jo Vii-
puria.

Taukopaikkamme kohteena oli tie-

tysti kuuluisa Viipurin kauppatori,
joka tunnetaan erikoisesti ovelista,
salakavalista kauppiaistaan. Näiden
kaupustelijoiden “taidonnäytteen”
sai myös osa ryhmästämme kokea.
Ainakin yksi kännykkä vaihtoi omis-
tajaa, muutamia muitakin yrityksiä
oli tapahtunut. Tämä oli meille aito
taidonnäyte mainostetusta Viipurin
torikaupasta.

Kotikunnailla
oli hiljaista

Ensimmäisen päivän ohjelman
mennessä täysin sekaisin tullin ja tas-
kuvarkaiden takia, aukeni toisen päi-

vän aamu jo toivotulla tavalla. Valk-
järvellä sijaitsevasta hotellistamme,
jos sitä nyt hotelliksi voi nimittää,
suuntasimme bussimme keulan koh-
ti Rautua, Suvenmäelle ja Vepsan
kylille. Ne, jotka matkasivat Vep-
saan, vaihtoivat pienempään bussiin,
johtuen tievaikeuksista. Aivan perille
ei pikkubussillakaan päässyt.

Varsinaista asutusta ei ainakaan
Vepsan kylältä löytynyt. Koko Vep-
san kylän pellot olivat tällä kertaa
viljan viljelyksessä. Edellisinä kylä-
vuosina pellot olivat heinällä.

Vanhempien “oppaiden” opastuk-
sella löytyi jokaisen sukujuurien
synnyinsijat kyliltä. Tällä kertaa Vep-

Raudun Vepsan kylällä ei ole yhtään asuntoa pystyssä.
Lähellä vanhaa Venäjän rajaa sijaitsevan Rajavartioston talon
rauniot ovat vielä selvästi tunnistettavissa. Kohtalon kovuutta

miettivät Raimo ja Reijo Loponen.

Kuva: Tenho Loponen
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san kylävieraita oli noin 15 henki-
löä, joista suurin osa oli jo toisen
polven karjalaisia. Mutta olihan mat-
kassa sentään Kuren Aapo ja
Huuhkan Veikko, jo kymmenen
kertaa kotiseutumatkalla olleita, ai-
toja matkaoppaita. He kertoilivat
missä paikoilla eoli kenenkin isovan-
hemmat asustaneet.

Minä ja velimieheni Reijo ja Rai-
mo suunnistimme suoraan vanhas-
ta muistista minun ja Reijon syn-
nyinkodin raunioille, jossa nautim-
me perinteiset retkieväät.

Retki entisillä kotikonnuilla oli pal-
jon kertova, mutta tulevaisuutta aja-
tellen hiljaa muistojen joukkoon on
hiipuva yhdysside kotiseutumatkois-

ta. Seuraavat sukupolvet saavat lu-
kea historian lehdiltä missä päin esi-
merkiksi Rautu sijaitsee, minkälai-
nen oli Karjala, jossa taisteltiin isän-
maan ja me karjalaiset ainakin kotim-
me puolesta.

Tenho Loponen

Keskusteluja Äijän kanssa

Ruoan piilottaminen ei ollut helppoa ja
siinä tarvittiin paljon mielikuvitusta

Löysin vanhan ompeluko-
neen laatikosta rintaneulan.
Pienen, pyöreän, punaisella
renkaalla ja auringon säteillä
koristellun pellinpalasen, jossa
oli isot kirjaimet: DPK.

Tämä tapahtui Vepsan naa-
puri-kylässä Kivennavan Lipo-
lassa vuonna 1937. Menin Äi-
jältä kysymään, mikä merkki
tämä on? Aikansa katseltuaan
Äijä sanoi, että: “Kas vain, se
on Duprovkan Punakaartin rin-
tamerkki.”. Minä tietysti kysy-
mään, että mikä se sellainen
kaarti on ja mistä tämä merk-
ki on tullut heidän ompeluko-
neen laatikkoon?

- Punakapinan aikana, vuonna
1918, tänne tuli Venäjän Inkeristä
tuolla nimellä tunnettu kaarti. Dup-
rovka oli suuri tehdaspaikka, saha
ja muuta puutavaran jalostusta te-
kevä vientisatama. Työläiset puhui-
vat kaikki Suomea tai Inkeriä: heitä
oli paikallisia asukkaita, mutta myös-
kin Suomesta sinne työhön mennei-
tä. He olivat muodostaneet keskuu-
dessaan kaartin, ja tulivat nyt autta-
maan työläistovereita täällä Suomes-
sa. Silloin keväällä näytti siltä, että
apua tarvitaan, Äijä jatkoi.

- Venäjälläkin olivat asiat huonos-
ti, ruokaa oli vähän ja kun minä vii-
meksi kävin Pietarissa vuoden 1917
syksyllä, sieltä ei saanut mitään ja
kuulat viheltivät pitkin katuja. Venä-
jän oli ollut maailmansodassa vuo-
desta 1914 lähtien ja sota huonon-
taa aina olosuhteita.

Niinpä nämä Duprovkalaisetkin
olivat ruuan tarpeessa. Sitä varten
he takavarikoivat erikoisesti kau-
poissa, mutta myös yksityisiltä. He
kiertelivät muutaman miehen parti-
oina taloissa ja vaativat jauhoja tai
jyviä ja sianlihaa. Tämä tietysti aa-
vistettiin jo viikkoja ennen kuin
omatkin kaartilaiset kävivät kysele-
mässä elintarvikkeita. Ihmiset piilot-
telivat ruokaansa, kuka mihinkin.

- Mihinkäs te piilotitte?, minä ky-
syin.

- Eipä se helppoa ollut. Ne tutki-
vat kaikki huonetilat, ullakot ja pis-
telivät pistimillään heinäkasatkin
kujamaan ullakolta, jos tuntuisi jyvä-
säkkiä. Minulla oli iso kasa hakattuja
havuja lehmien aluseksi ja keksi lait-
taa sen kasan sisälle pari, kolme jy-
väsäkkiä. Hakkasin aina lisää havu-
ja, ettei kasa päässyt vajoamaan.
Kerran kaartilainen kyseli: että mik-
si se isäntä hakkaa aina vain havuja,
vaikka niitä on jo noin iso kasa. Sa-
noin, että niitähän kuluu koko ajan

lehmien alusiksi kun olkiakaan ei
enää ole.

- Se kaartilainen oli vartiomies.
Ne olivat asettaneet kuularuiskun
meidän navetan taakse, halkopinojen
väliin ja se sojotti tuonne Vepsan tien
suuntaan ja sen voi helposti kään-
tää myös Kirjasaloon päin. Valkois-
ethan saattoivat tulla jomman kum-
man tien kautta. Sama kaartilainen
sanoi: että jos meille tulee tästä läh-
tö niin tässäkin pihassa on silloin
kuuma olla. Ymmärsin sen niin, että
he sytyttävät talon tulee jos joutu-
vat lähtemään.

Muistona luodin reikä

- Alkoi pelottaa ja jotain suojaa
piti saada pahemman varalle. Niin-
pä kaivoin tuvan lattian alle ison
kuopan, johon kellarin luukusta voi-
taisiin mennä jos ampuminen alkaa.
Talon suuret peruskivet olisivat sit-
ten suojana luodeilta. Pitäisi vain
vahtia sitä tulipalo: että jos sytyttävät
niin savun hajusta sen voi päätellä
ja silloin on tultava äkkiä lattian alta
pois.

Ihmettelen miten se tilanne sitten
laukesi, sillä talohan seisoo vielä pys-
tyssä?

- Eräänä aamuna sitten, asiasta oli
jotenkin ennakkotietoa, kuului kak-
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si kiväärin laukausta tuolta Vepsan
suunnalta metsän reunasta. Se oli
merkki: valkoiset ovat tulossa. Kaar-
tilaisetkin kuulivat nuo laukaukset ja
arvasivat, että nyt se alkaa. Miehit-
tivät kuularuiskunsa ja kiväärimie-
het asettuvat hajanaiseen ketjuun
pesäkkeen kahta puolta. Valkoiset
tulivat Mutajärven notkoa pitkin eikä
heitä voinut nähdä ennen kuin he

vät sen tien takaisin Venäjälle.

Setä, joka ei valehtele

- Teille jäi muistoksi tuo luodin rei-
kä ikkunassa ja sen kautta tullut is-
kemä tuohon tuvan uunin yläosaan,
sanon minä.

- Niin jäi. Ja päätettiin, että ikku-
na korjataan vaihtamalla vain ulom-

nousivat riihen kohdalla notkon reu-
nalle. Punaiset alkoivat ampua,
myös kuularuiskulla, mutta se oli
myöhäistä.

- Valkoiset olivat niin lähellä, että
he kivääritulella lopettivat kuularuis-
kun ammunnan heti ja kun se lak-
kasi ampumasta, punaiset kivääri-
miehet säikähtivät ja läksivät pa-
koon. He juoksivat Topilaisten pel-
toa pitkin oikaistakseen tien ristille.
Valkoisetkin saivat kuularuiskunsa
asemiin ja useammat juoksijoista
kaatuivat siihen Topilaisten pellolle.
Punaisten lähtö tuli niin kiireesti, et-
tei heillä ollut aikaa talon sytyttämi-
seen - jos se edes oli tarkoituskaan.

- Eikä siinä meidän kylässä sen
enempää sodittukaan. Ne punaisis-
ta, jotka ehtivät, ottivat kiireesti
suunnan Kauksamon tielle ja meni-

Suomen omaa armeijaa (Savon Jääkärirykmentin asevelvollisia
rajajoukkoina) vuonna 1919 vapun vietossa. Jutussa mainittu luodin-

reikä on ikkunasta katsovan Annan yläpuolella.

Kuvat Veikko Jormon albumista

hallista. Antti-setäkin teki vastaa-
vanlaisen korjaamattomuuspäätök-
sen vaikka heidän makuuhuoneen
sisäkatossa on oikein säteettäinen,
viuhkanmuotoinen jälki kuularuis-
kun suihkusta. Ja se näkyy maalatus-
sa katossa erittäin hyvin.

Niin näkyy. Minäkin olen sen näh-
nyt. Mutta sitä minä vielä ihmette-
len, miten Antti-setä selvisi takava-
rikkotarkastuksista, sillä hänhän ei
valehtele milloinkaan.

- Hän oli piilottanut viljansa tu-
van seiniä kiertävään penkkilaati-
kostoon ja kun kaartilaiset kysyivät,
missä hyvät ovat hän sanoi, että täs-
sä on kaikki, muualla ei ole mitään.
Kaartilainen katsoi ensimmäisen
kannen alle hän näki hevosen valjas-
tarvikkeita ja suutarin työkaluja, eikä
enää katsonut muiden kansien alle.
Siellä olivat viljasäkit piilossa, Äijä
kertoo.

- Ennen kapinaa kun Antti toi jos-
kus pullon pirtua Pietarista ja kun
tullimies kysyi, onko sinulla tullatta-
vaa, Antti sanoi, että tässä on kaik-
ki. “Itse näet tavarat, loput tulloot
peräst.” Tullimies meni takaisin tisu-
riinsa, pois lumipyrystä ja Antin reen
jalaksen jälkiä pitkin tuli pullo kau-
laansa sidotun narun vetämänä pa-
rin, kolmenkymmenen metrin pääs-
sä. Sananmukaisesti “peräst”.

Setä ei valehdellut silloinkaan.
Veikko Jormo

mainen ruutu eikä uunin kyljessä
olevaa kuoppaa peitetä milloinkaan.
Olkoot muistuttamassa tulevaisina
aikoina, ettei aina ole ollut yhä rau-

Äijä-Tuomas, Katri-mummo ja heidän nuorin lapsensa Anna-täti
viimeisenä rauhan kesänä 1939 kotitalonsa seinustalla.
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Sievi Sylvi Falck, o.s. Sumsa, kuoli Kotkassa 6. maa-
liskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 27.8.1911.

Inkeri Peltola, o.s. Sojakka, kuoli Mäntsälässä 22.
toukokuuta. Hän oli syntynyt 19. lokakuuta 1928 ja
lähtöisin Raudun kirkolta.

Martti Jalmari Huuhkan elämänliekki sammui 25.
toukokuuta Joroisten terveyskeskuksessa. Hän oli synty-
nyt 15.8.1929 Raudun Raasulissa Juho ja Anna Huuh-
kan nuorimmaisena. Martti toimi elämänsä aikana
aktiivisesti Karjalaseurassa ja oli sen puheenjohtaja-
kin melkein 20 vuoden ajan.

Lauri Honkanen kuoli Mikkelissä 15. kesäkuuta.
Hän oli syntynyt Raudussa 22.8.1936.

Anna-Liisa Mielikki Aaltonen, o.s. Kiesiläinen kuoli
Pieksämäellä 26. kesäkuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
12.6.1920.

Terttu Leskinen o.s. Tiainen, kuoli 1. heinäkuuta
pitkän sairauden murtamana Espoossa 84 vuoden ikäi-
senä. Hän oli kotoisin Raudun asemalta.

Armo Aarre Savolainen kuoli Pieksämäellä 6. hei-
näkuuta. Hän oli syntynyt Mäkrällä 15.3.1931.

Kuvassa Pentti Raudussa Kotijärven rannalla sisa-
ren tyttärien, Maila Nikanderin ja Raija Sappisen kans-
sa.

70 vuotta

Lauri Jäske vietti 9. heinäkuuta 70-vuotismerkkipäi-
väänsä perheen ja ystävien kanssa kotonaan Vantaan
Rekolassa. Lauri on syntynyt Raudun Vakkilassa.

Rautuseura onnitteli Lauria laulun, ruusujen ja ha-
lauksien kera. Seura myönsi Lauri Jäskelle myös Rau-
tuseuran kultaisen ansiomerkin hänen työstään kotiseu-
tumme puolesta ja kulttuurin vaalimisesta. Lauri on
seuran varapuheenjohtaja ja toimii aktiivisesti Rautu-
seurassa.

Laurin vaimolle Helena Jäskelle seura myönsi hopei-
sen ansiomerkin pitkäaikaisesta seuratoiminnasta.

Seemi Peltola täytti 70 vuotta Järvenpäässä 29. hei-
näkuuta. Hän on syntynyt Sirkiänsaarella.

Kultahäät
90 vuotta

Raudun Potkelasta lähtöisin oleva Ilmi Loponen,
o.s. Paukku, täytti 90 vuotta Paimiossa 5. kesäkuuta.

75 vuotta

Joroisissa asuva Antti Huuhka täytti 75 vuotta 21.
kesäkuuta. Hän on lähtöisin Raudun Raasulista.

Pentti Holttinen täytti 16. heinäkuuta 75 vuotta. Juh-
lia vietettiin hänen kotonaan Karkkilassa Hongiston
kylässä. Pentti on syntynyt Raudunkylässä.

Vielä paljon onnea toivottaa sisar Lilja Sappinen
tyttärineen.

Kultahäitään viet-
tivät Mikkelissä per-
hepiirissä 6. heinä-
kuuta Raudun poika
Kalevi Laitsaari ja
Viipurin tyttö Raili
(o.s. Rantala) Viipu-
rista. Kalevi on Rau-
dun Jousseilta ja
Raili Viipurin Papu-
lasta.
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Ylioppilaat

Anna-Maria Tiilikainen kirjoit-
ti ylioppilaaksi Mikkelissä. Hänen
mummonsa Anja Tiilikainen, o.s.
Orlow on kotoisin Raudun Mäkrän-
kylältä.

Ilkka Alatalo pääsi ylioppilaak-
si Kuopion lyseosta keväällä 2002.
Ilkan äijä Mauri Maisonen on syn-
tyisin Raudun Orjansaaresta ja Il-
kan 97-vuotias isomummo Lyydia
Maisonen Raudun Mäkrältä.

Iitin lukiosta kirjoitti keväällä
ylioppilaaksi Paula Orava, rautu-
laisen Seemi Oravan pojan tytär.

Äidin puolelta rautulaiset suku-
juuret omaava Pekka Malkamäki
valmistui 1.6.2002 ylioppilaaksi
Kallion ilmaisutaidon lukiosta Hel-
singistä. Kuvassa koko Malkamäen
perhe ylioppilas- ja teekkarilak-
keineen.

Ruotsin Uumajassa sai 148 abi-
turienttia ylioppilaslakkinsa 12.
kesäkuuta. Heidän joukossaan oli
myös Marika Larsson, rautulaisen
Alvar Loposen tyttärentytär. Mari-
ka oli yksi 28:sta medialinjan yli-
oppilaasta.

Pitäjäseuran nuorisojaoston pu-
heenjohtaja Pirkko-Liisa Kopak-
kala sai 31.5.2002 jo toisen am-
matillisen tutkinnon suoritettuaan
kondiittorin tutkinnon vanhassa
Viipurin ammattikoulussa joka ny-
kyisin tunnetaan nimellä Mikkelin
ammattioppilaitos. Seuraavana
päivänä Pirkko-Liisa sai puoles-
taan painaa valkolakin päähänsä
Mikkelin Lyseon lukiossa.

Juhlahumu jatkui vielä syksyllä,
sillä 14. elokuuta Pirkko-Liisa kih-
lautui Antti Marttiinin kanssa.
Pirkko-Liisan isoisä, Aaro Säde, on
kotoisin Raudun Riikolasta. Antin
sukujuuret puolestaan vievät Kiven-
navan Lipolaan.

Vauvaonnittelut

Karttusen perheeseen Vantaalle
kesäkuun 28. päivänä syntynyt Mi-
kon, Ronjan ja Saijan pikkusisko
sai kasteessa nimen Maisa Elina.

Perheen äidin, Marin (o.s. Hän-
ninen) sukujuuret ovat Raudun Pal-
kealassa ja Sortavalassa. Perheen
isä, Juha, on Pohjois-Karjalasta.



Rautulaisten lehti  4/2002 27

Rautulaisten lehti
Toimittaja:
Jaana Matikainen (o.s. Anttonen)
PL 154, 50101 MIKKELI
puh. (015) 177 144, 040-511 9900
e-mail: rautulaistenlehti@kolumbus.fi
Vastaava toimittaja:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11,
50100 Mikkeli, puh. (015) 213 608
Julkaisutoimikunta:
Mauri Maisonen, Jaana Matikainen, Markku Paksu,
Pauli Jantunen, Arto Kurittu, Antero Määttänen ja
Ahti Hänninen
Tilaus-, talous- ja kirjanpitoasiat:
Mikkelin  Toimistopalvelu Oy
PL 199, 50101 MIKKELI
tai Graanintie 5, 50190 Mikkeli
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558
Markkinointi:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11, 50100
Mikkeli, puh. (015) 213 608 ja
Markku Paksu, Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli,
puh. (015) 211 588, 176 245, GSM 040-5239 645
Ilmoitushinnat:  1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
Etelä-Savon OP 527104-4169978
Painopaikka:
Interkopio Oy, Nuijamiestenkatu 25, 50100 Mikkeli
puh. (015) 162 325, fax (015) 162 335,
e-mail: interkopio@interkopio.fi
AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:
31.1., 28.3., 31.5., 31.7., 30.9. ja 29.11.2002
Kestotilaus 20 eur / vuosikerta
Irtonumero 3,4 eur + toimituskulut

Kannatusjäsenmaksu 8,5 eur

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
Tilinumero: MERITA MLI 226518-4289
Puheenjohtaja: Markku Paksu,
Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli, puh. (015) 211 588,
176 245 tai GSM 040-5239 645
Naistoimikunnan vetäjä: Liisa Rouhiainen,
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. (015) 165 241
Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja: Osmo Valkonen,
Kajavankatu 2 B, 04230 Kerava, puh. 040-5920 507
Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. (015) 176 031

YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

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

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

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Pauli Jantunen,  Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927
Jorma Partanen, Juoksutie 75, 51670 Nykälä, puh. (015) 669 801

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
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
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.040-5920 507

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, Pallonkatu 16.18 C 15, 53900 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

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
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:


