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Raudun entinen kirkon paikka kesällä 2002.
Leninin patsas on sittenkin hävinnyt maisemasta.

Kuva: Ahti Hänninen



Rautulaisten lehti  5/20022

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 lokakuussa 2002

Tervehdys syksyisestä Mikkelistä!
Kieltämättä sitä jää aina välillä pohtimaan, miten palk-

kataso oikein määräytyy. Onko oikein, että nappia pai-
nava, tietokonemonitoreista liukuhihnoja valvova työn-
tekijä kuittaa enemmän palkkaa kuin esimerkiksi siivoo-
ja, joka pitää koko työympäristön ruumiillisella työllä
ja erilaisilla myrkyillä puhtaana. Tai se, että aivokapasi-
teettinsa johonkin tärkeään projektiin likoon laittava hen-
kilö saa huomattavasti enemmän liksaa kuin sellainen
työntekijä, joka vastaa vaikkapa leikkauspöydällä ma-
kaavan potilaan hengityksestä.

Vastuuta on yleensä jokaisessa työssä, mutta kun pe-
lissä on myös ihmisen henki, on vastuu huipussaan. Ja
siitäkin huolimatta esimerkiksi suomalaisen sairaanhoi-
tajan keskimääräinen peruspalkka on tutkimusten mu-
kaan Pohjoismaiden häntäpäätä. Hoitotyö on ainakin
tähän saakka ollut korkealaatuista, joten kyllä hoito-
alalle hakeutuvat jonkinlaista kutsumusta työhönsä edel-
leen kokevat.

Hoitotyöntekijöiden palkan aika olisi mielestäni tässä
ja nyt. Ilman asianmukaista korvausta menetetystä va-
paa-ajasta ja vastuusta muista ihmisistä, meillä ei tule-
vina vuosina ole riittävästi osaavia hoitajia. Jokainen

Onko tämä työ sitä, mitä haluan tehdä? Toisinaan si-
tä pysähtyy miettimään asiaa omalla kohdaltaan ja vie-
lä useimmin kysymyksen voi esittää ystävälleen.

Itse jouduin jälleen kerran mutustelemaan kysymys-
tä tänä syksynä kun miehelleni tarjottiin yllättäen parin
vuoden työkomennusta Australiaan. Siinä sitä pantiin
punnuksia vaa’an molempiin kuppeihin ja lopputulos
on se, että tänne Suomen harmauteen me jäämme - ai-
nakin toistaiseksi.

Vaikka en missään kutsumusammatissa koe olevani-
kaan, teki hyvää pohtia työnsä mielekkyyttä ja sitä, mitä
haluaa. Omalta osaltani lopputulos oli se, että koen ole-
vani siinä työssä, jossa viihdyn. Vaikka ulkomaankeikka
olisi ehkä aukonutkin uusia ovia, uskon, että uudet ti-
laisuudet odottavat minua myös täällä Suomessa. Va-
jaa viisi vuotta itsenäisenä yrittäjänä on antanut niin
paljon, etten ollut valmis siitä luopumaan noin vain.

Vanhustenpäivän pääjuhlassa puhunut emeritusark-
kipiispa John Vikström on pahoillaan perinteisten kut-
sumusammattien edellytysten rapistumisesta. Hänen
mukaansa kutsumusajatusta ei pitäisi heittää yli laidan.
Vikström sanoi, että hoitoalan ammatteihin ryhtyneet
ovat perinteisen käsityksen
mukaan halunneet palvel-
la itseään suurempaa yh-
teisöä ja ajatella myös lä-
himmäisiään. Kutsumus-
tietoisuus on tehnyt heistä
työhönsä sitoutuneita.

Pelkkä kutsumus ei kui-
tenkaan tänä päivänä rii-
tä. Tehdystä työstä on saa-
tava palkka ja miten sitou-
tuneisuus voi olla huipus-
saan, kun ihminen elää
pätkätyöstä seuraavaan
pätkätyöhön.

hoitsu on palkkansa ansain-
nut, vaikka kutsumus olisi
kuinka vankka hyvänsä.

Värikästä syysaikaa
kaikille
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Karjala-kysymys koetetaan nostaa
eduskuntavaalien pääteemaksi
Kannattajakorttien kerääminen alkaa nyt toden teolla

Karjala-kysymyksen kannatus tes-
tataan maaliskuun 2003 eduskunta-
vaaleissa, mikäli 5000 kansalaista al-
lekirjoittaa Koko Suomen Liitto -
ryhmän kannattajalomakkeen. Uusi
ryhmä haluaa herättää keskustelun
Karjalan tulevaisuudesta, ihmisoike-
uksista ja sananvapaudesta.

- Koko ihminen, koko kansa, ko-
ko Suomi, kiteyttää uuden Koko
Suomen Liiton iskulauseeksi suun-
nittelutoimikunnan jäsen Markus
Lehtipuu.

Karjala-kysymyksen tuominen
maaliskuun 2003 eduskuntavaalei-
hin on pulpahtanut voimakkaasti
esille eri tahoilla. Suomalaisen sa-
nanvapauden tila on hälyttävän sur-
kea suhteessa Karjala-kysymyk-
seen, eikä yksikään puolue ole otta-
nut sitä ohjelmaansa.

- Sonera-skandaali tuli sopivaan
aikaan, toteaa Lehtipuu.

- Suomalaiset eivät ehkä halua
vuodesta toiseen seurata puolen pro-
senttiyksikön muutoksia verotuk-
seen tai bensaverojen nostamista
muutamalla sentillä. Tarvitaan suu-
rempia kysymyksiä. Karjala-kysy-
mys on sellainen.

Yhdistäjäksi
uusi liitto

Lehtipuu on ollut mukana Koko
Suomen Liiton suunnittelussa alus-
ta lähtien.

- Ensin joku totesi, että Karjala-
kysymys liikkuu aivan mitättömissä
pikkukysymyksissä, vaikka edus-
kuntavaalit ovat jo lähellä. Sitten
ehdotettiin radikaalia oikeistopuo-
luetta, mutta se torjuttiin välittömäs-
ti. Syntyi ajatus Karjala-puoluees-

ta, mutta sekään ei tuntunut oikeal-
ta. Lopulta päädyttiin Koko Suomen
Liittoon.

- Suomen poliittinen johto on vi-
rallisesti ilmoittanut, ettei sillä ole
vaatimuksia Karjalan suhteen. Aina-
kin Venäjälle on ilmoitettu, ettei Suo-
mi ole isojen rahatukkujen kanssa
maksamassa uudestaan Karjalan
lunnaita. Nyt on aika kysyä äänes-
täjien tahto asiassa.

Koko Suomen Liitto voi olla kan-
sanliike, joka kasvaa ja etenee, kos-
ka monet ihmiset haluavat sitä. Toi-
saalta, jos Karjala-kysymystä aja-
vat ihmiset syyttävät poliitikkoja sii-
tä, etteivät nämä tee mitään Karja-
la-kysymykselle, on varmaankin
syytä lähteä vaikuttamaan asiaan,
järkeilee Lehtipuu.

- Se ei ole puolue, koska puolueet
eristäytyvät omiin kuppikuntiinsa,
vaan liitto, joka yhdistää, kuten Eu-
roopan Unioni. Karjala-puolueesta
puhuminen jättää Sallan, Kuusa-
mon, Petsamon ja Suomenlahden
saaret unohduksiin, eikä muu Suo-
mikaan saa unohtua.

Uutta liittoa perustettaessa on pu-
huttu ihmisoikeuksista ja sanan-
vapaudesta. Lehtipuu selvittää asi-
aa kahdella tavalla:

- Kun puhutaan “koko ihmisen”
palvelemisesta, tarkoitetaan juuri ih-
misoikeuksia. Ihminen, joka ei saa
puhua traumoistaan tai jolta estetään
pääsy kotiseudulle, saattaa oireilla ja
kärsiä henkisesti. Poliittinen puolue
ei pysty antamaan apua jokaisen
henkilökohtaisin asioihin, mutta se
voi olla luomassa järjestelmää, joka
takaa ihmisoikeudet kaikille. Karja-
lasta paenneiden suomalaisten ih-
misoikeudet kaipaavat puolestapu-

hujansa, etenkin omaisuudenturvan
ja sananvapauden osalta, Lehtipuu
sanoo.

- Toisaalta Karjalan ja muiden
pakkoluovutettujen alueiden nykyi-
nen väestö kaipaa puolustajia, sa-
moin itse maantieteellinen alue.
Näyttää siltä, että työttömyys pahe-
nee ja suomalainen rakennuskanta
rapistuu tai jopa tuhotaan. Tarvitaan
jatkuvaa seurantaa, ja miten muu-
ten se onnistuu paremmin kuin de-
mokratian keinoin, kansanedustus-
laitoksessa.

Suomelle Tarton rauhanehdoissa
1920 sovitetut alueet säilyvät suo-
malaisten vastuulla suomalaisten,
useita satoja vuosia jatkuneen asu-
tushistorian ja allekirjoitettujen so-
pimusten perusteella. Näihin sopi-
muksiin nojaa myös Koko Suomen
Liitto.

Keulakuvat
etsinnässä

Koko Suomen Liitto on laajapoh-
jainen ryhmittymä, jonka ohjelma
on kuin koko puoluekenttä:  Karja-
lan jälleenrakentaminen kaipaa niin
yritystoimintaa kuin sosiaaliturvaa,
maatalouden kehittämistä ja ympä-
ristön suojelua, kristillisiä arvoja ja
kirkkojen jälleenrakentamista ja vä-
hemmistöjen suojelua ja kielellisten
oikeuksien turvaamista. Siksi sitä on
vaikeaa sijoittaa puoluekartalle.

- Olemme perustaneet liiton, kos-
ka toivomme, että siihen liittyvät
kaikki Karjalasta kiinnostuneet. Ko-
ko Suomen Liitto olemme me, tii-
vistää Lehtipuu.

Valmiina ovat kannatuslomake,
kotisivut ja toimistotila. Tähän ra-
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kenteeseen on vaivatonta mennä
mukaan.

Eduskuntavaaleihin tarvitaan
5000:en kannattajan nimet. Niiden
kerääminen alkoi 27. elokuuta. Koko
Suomen Liitto etsii nyt näkyviä
keulakuvia, edustajaehdokkaita ja

puuhamiehiä. Ehdokkaita on tarkoi-
tus asettaa ainakin kymmeneen tär-
keimpään vaalipiiriin.

- Onnistuessaan Koko Suomen
Liitto voisi kerätä jopa 20 prosent-
tia koko äänisaaliista, Lehtipuu
visioi.

Hän arvioi, että tähän auttanevat
matala äänestysprosentti, protesti-
äänien ja epävarmojen äänestäjien
suuri määrä ja Karjalasta kiinnostu-
neiden suuri määrä sekä erityisesti
yleinen pettyneisyys nykyiseen po-
liittiseen ilmapiiriin.

Voit leikata lomakkeen ja täyttää sen kirjoituskoneella
tai tekstaten. Voit myös kopioida lomakkeen. Palauta
täytetty lomake Liiton toimistoon. Voit myös käydä
täyttämässä lomakkeen internetissä osoitteessa:
www.kokosuomenliitto.org
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- Suomi on ainoa itsenäinen val-
tio maailmassa, joka on hyökkäys-
sodan uhrina joutunut luovuttamaan
alueita hyökkääjälle ilman korvaus-
ta ja ilman, että hyökkääjä olisi jou-
tunut vastuuseen rikoksestaan. Ko-
ko Suomen Liitto aikoo nostaa tä-
män kysymyksen tarvittaessa vaik-
ka kansainvälisille areenoille.

Lopullinen valinta eduskuntavaa-
lien ehdokkaiksi kaikissa vaalipiireis-
sä tehdään 4. helmikuuta 2003 men-
nessä.

Lauri Kosonen

Koko Suomen Liitto
c/o Karjala-myymälä
Kolmas Linja 14
00530 Helsinki
puh. (09) 272 2327
www.kokosuomenliitto.org

Perustamiskokous
pidettiin lokakuussa

 Koko Suomen Liitto r.y. pe-
rustettiin 3. lokakuuta Helsingis-
sä. Perustamiskokouksen yhtey-
dessä valittiin hallituksen jäsenik-
si vuoden loppuun saakka pro-
fessori Maire Honkanen, yrit-
täjä Pentti Karvonen ja toimi-
tusjohtaja Markus Lehtipuu
sekä varajäsenenä kustannus-
toimittaja Ilkka Pulli. Muiksi
toimihenkilöiksi valittiin opettaja
Raija Jyrinki ja System Mana-
ger Markku Verkkoniemi.

Koko Suomen Liitto tarvitsee
kannattajien keräämiseen vapaa-
ehtoisia avustajia sekä ehdokkaita
eduskuntaan.

Tunnetut kirjailijat
pohtivat Karjalan
merkitystä heille

Tunnetut kirjailijat kertovat, mi-
tä Karjala heille merkitsee  Kar-
jalaisuus elää -kirjailijamatineas-
sa joka järjestetään tiistaina 5.
marraskuuta kello 17.00 Kampin
palvelukeskuksessa (os. Salo-
monkatu 21, HELSINKI).

Tapahtumassa on myös tilai-
suus ostaa, vaikkapa joululahjak-
si, uusimpia kirjoja. Maksullinen
kahvitarjoilu alkaa klo 16.00.
Muuten vapaa pääsy.

 Järj. Uudenmaan Karjalaisseu-
rojen Piirin kulttuuritoimikunta.

Hämmästyksen aihe: Leninin patsas puuttui Raudun kirkolta

Linnareissulla bussilastillinen rautulaisia
Karjalan linnan nuori linnan-

neito Margarita (4v) sai hur-
maavalla lauluesityksellään
kesäjuhlan tunnelman nouse-
maan kattoon saakka. Kattona
linnanvallien ympäröimällä pi-
halla oli sinivalkoinen heinä-
kuinen poutataivas.

Käkisalmeen juhlahetkeä viettä-
mään ja linnan mainetta puolusta-
maan oli saapunut enemmän osan-
ottajia kuin silloin 1600-luvulla, jol-
loin suomalainen Olavi Pentin-
poika joutui puolustamaan linnaa
190 varusmiehen voimin. Rautulais-
juurisia linnareissulle lähteneitä ker-
tyi nyt ystävineen täysi linja-autol-
linen.

Kotikyläkäynnit Raudussa oli eh-
ditty tehdä juhlapäivää edeltävänä
päivänä. Tällöin myös havaittiin en-

tisellä kirkonmäellä ollut Lenin-se-
dän patsas kadonneeksi. Arveltiin,
että olisiko poliittinen myrsky vie-
nyt patsaan. Havaittiin kuitenkin Le-
ninin pään siirtyneen toiselle puolen
tietä koivujen varjoon. Mainio paik-
ka, koska koivikossa ei voi lyödä
päätään Karjalan mäntyyn.

Jokireitistö oli
turvallisin tie

Todellinen karjalaisten linna oli
syntyjään tämä Laatokkaan laske-
valle jokisuulle rakennettu linnoitus.
Vielä ensimmäisen vuosituhannen
loppupuoliskolla kulkukelpoisin vesi-
tie Suomenlahdelta Laatokalle kulki
Vuoksen alajuoksua Viipurista
Käkisalmeen. Karjalaiset hallitsivat
itsenäisesti omaa aluettaan ja olivat
rakentaneet vesireitistön saarille pui-

Ei kolahda Leninin pää
Karjalan mäntyyn, ei.
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sia linnoituksia “sulkulinnoja”.
Kansainvälinen Itä-Rooman ja

arabimaihin ulottuva jokireitistö oli
turvallisin tie ystävällismielisille
kauppiaille, tulivatpa he Ruotsin suu-
rilta järviltä tai Kalannista. Sitä ei
tiedetä millaiset tullimaksut karjalai-
set perivät kulkijoilta, mutta karja-
laiset rikastuivat kaupankäynnistä.
Atlannin rannikkoa Välimerelle kul-
jettaessa olisivat pienet kauppalaivat
joutuneet silloin ryöstetyiksi var-
memmin kuin nykyinen kotiseutu-
matkailija Viipurin kauppahallin sei-
nustalla.

Ensimmäisten “Millenium-juhli-
en” jälkeen Karjala joutui kiistaka-
pulaksi laajenemaan pyrkivän Ruot-
sin ja karjalaisten liittolaisten Nov-
gorodin kesken. Vuonna 1290 alka-
nut taistelu Karjalasta kesti vuosi-
satoja.

Käkisalmen linna
vallattiin viimeiseksi

Kun Ruotsi rakensi vuonna 1300
Nevajoen suulle nykyisen Pietarin
tienoille linnoituksen “Maan-
kruunun” niin Novgorod vuorostaan
purki karjalaisten rakentaman pui-
sen linnoituksen Käkisalmesta ja ra-

Juhlien ilopilleri Margarita
Jakubovskaja.

kensi paikalle kivisen linnan. Linna
tuhoutui kuitenkin vuoden 1360 tu-
lipalossa, mutta rakennettiin muu-
taman vuoden kuluttua uudestaan ja
sai ensimmäisen kivitorninsa vuon-
na 1364. Sen vuosisadan loppupuo-
lella Novgorod oli jälleen riehakoinut
mahtavampaa Liettuaa ja antanut
Käkisalmen läänin läänityksenä Liet-

tuan hallitsijan pojalle. Karjalaiset
halusivat kuitenkin syrjäyttää liettua-
laisen ja Novgorod noudatti karja-
laisten tahtoa.

Ruotsalaiset hävittivät 1411 tie-
noilla Kannaksen viimeisen puisen,
mahtavan Tiurinlinnan Räisälästä.
Linna sijaitsi saarella Vuoksen joki-
uomassa. Sen vuosisadan loppupuo-
lella ruotsalaiset rakensivat Novgo-
rodia vastaan Uudenlinnan (Olavin-
linnan).

Novgorodin hallintovallan ja Nov-
gorodin kaupungin väestöineen tu-
hosi kuitenkin Moskovan ruhtinas.
Myöhemmin Moskovasta oli lähtöi-
sin Ruotsin suurvalta-aseman me-
netykseen johtanut toimita Pietari
Suuren vallattua ruotsalaisilta paljon
muun ohella “Maankruurun” ja ryh-
tyi rakentamaan Nevajoen suulle
vuonna 1703 Euroopan uudenaikai-
sinta ja tyylikkäintä kaupunkia Ve-
näjän pääkaupungiksi. Presidentti
Putin järjestää ensi vuonna näyttä-
vät juhlat tälle saavutukselle. Olisi
mielenkiintoista nähdä Pietari jälleen
Venäjän pääkaupunkina.

Viipurin linnan valtaus oli etusijalla
Pietari Suuren valtauslistalla, joten
Käkisalmen linna jäi viimeiseksi
vallattavaksi Karjalan kannaksen sil-
loisista Ruotsin linnoista. Kehitys oli
jo muutenkin saattanut linnat mel-
ko virattomiksi sotatoiminnassa.

Asutustoimintaa
Karjalasta käsin

Käkisalmen linnan pihalla vuoden
2002 kesäjuhlapuheessaan tohtori
Pirjo Uino toi esiin Karjalan kan-
naksen ensiarvoisen tärkeän aseman
tämän päivän arkeologisissa tutki-
muksissa. Täällä voidaan selvittää
Suomen vuosituhannen takainen,
monikerroksinen asutushistoria. Jyr-
kin ja surullisin asutuksen muutos
on kuitenkin tapahtunut vasta talvi-
ja jatkosodan seuruaksena.

Karjalaisessa maisemassa näkyy
vielä vuosituhansien takaiset jään-
nökset asutuksessa. Kaivausten tu-

Käkisalmeen lähdettäessä otettiin vauhtia tutustumalla Raudun aseman
vilskeeseen. Asemarakennus sai maalihohtoa.
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Juhlapuheen pitänyt tohtori Pirjo Uino toi esiin Karjalan kannaksen ensiarvoisen tärkeän aseman
tämän päivän arkeologisissa tutkimuksissa. Täällä voidaan selvittää Suomen vuosituhannen

takainen, monikerroksinen asutushistoria.

loksena voidaan todeta täällä asu-
tun pysyvästi hirsirakennuksissa
7000 vuotta sitten. Nykyinen suo-
malaisten arkeologinen tutkimus
yhteistyössä Venäjän tiedeakatemi-
an kanssa tuo esiin uusia löytöjä ja
tutkimustuloksia joilla voidaan täyt-
tää aiempien tutkimusten valkeat

aukot. Jo nyt voidaan varmentaa
vanhimman suomalaisen asutuksen
sijainneen Karjalassa.

Voidaan todeta, että vuosituhan-
sia ennen meitä nykyisiä evakkoja
asutettiin suurin osa Suomea Karja-
lasta käsin. Suomen kansan pääjuuri
on Karjalassa, joten on helppo yh-

tyä Käkisalmen linnanpihan kesäjuh-
lien yleisön joukosta selkokielellä
lausuttuun loppusanomaan: “Karja-
la takaisin”.

Teksti ja kuvat:
Ahti Hänninen

Tilaa nyt joululahjaksi
postiennakolla,

Rajalla rauhatonta 17,00 e
Rautu ja rautulaiset III 39,00 e
Raudun historia 4. painos 39,00 e
Rautu-pöytäviiri 25,00 e
Metsola-kirja 17,00 e
Rautu-joulukortti   1,00 e

TILAUKSET: Raililta puh. 050 3626 573
tai Markulta puh. 040 5239 645
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“Nimet on kaik hyvvii,
ko vua nimen kantaja”

Aliska, Kelliö, Keripata, Korlee, Kuninkaanselkä, Kaalatus, Puuminanlahti, Leinikylä, Liippua,
Miitronmäki, Kylänjatko, Pitkäparranmäki, Mäkrä, Orjansaari, Pomoton, Varvali, Pienporkku,
Potkela, Onnenkukkula, Raasuli, Mustamäki, Mullikka, Ristautio, Räiskälä, Sumpula, Sunikkala,
Suurhousu, Suurporkku, Tattila, Torkkali, Intke, Omelianmäki, Paksupolvi, Nypelönmäki, Kaljusen-
mäki, Karvasenmäki, Kuokkasenpelto, Kalmoinmäki, Kurenmäki, Jegoranmäki.

Raudun paikannimien kirjo on värikäs. Se ei johdu muistoista, muistelmista ja kartoista. Joilla-
kin karttalehdillä on mukana entistä nimistöä ja nykyistä. Voi vertailla miten nimet ja aluerajat
ovat muuttuneet sodan edellisistä.

(Sananparsi Raudusta)

Luovutetun Karjalan väestöstä
tyhjennetyt alueet saivat vähitellen
uudisasukkaat 1940-luvun toisella
puoliskolla. He olivat maan eri osis-
ta, kansallisuudeltaan pääosin venä-
läisiä, valkovenäläisiä ja ukrainalai-
sia. Usein he olivat lähtöisin alueil-
ta, joilla sodan tuhojen vuoksi oli
puutetta asunnoista. Viralliseksi kie-
leksi tuli venäjä. Suomen- tai kar-
jalankielisiä asukkaita muutti alueelle
hyvin vähän. Karjalan tasavaltaan
liitetyissä Laatokan pohjoispuoli-
sissa osissa Suomi sai nimellisesti
toisen virallisen kielen aseman. Siellä
myös paikannimet säilyivät entisel-
lään, kyrillisin kirjaimin mukautuen
hieman äänneasussaan.

Myös Karjalan Kannaksella käy-
tettiin ensimmäisinä sodan jälkeisi-
nä vuosina vanhoja suomalaisia pai-
kannimiä sellaisenaan, samoin venä-
läisittäin kirjoitettuna. Vuosina 1948-
49 syntyi silmiinpistävä nimistöllinen
jakolinja Hiitolan kohdalla, jossa kul-
kee Karjalan tasavallan ja Leningra-
din alueen raja. Keskushallinto oli
antanut tuolloin määräyksen nimien
muuttamisesta, niin kuin näyttää,
poliittisista syistä.

Nimet muutettiin
poliittisista syistä

Maailman sivu on esimerkkejä sii-
tä, että vaikka jonkin alueen väestö
vaihtuu toisenkieliseksi, paikan-
nimien ei silti tarvitse vaihtua koko-

naan. Tulokkaat voivat omaksua
erikieliset nimet omaan käyttöönsä.
Onhan venäläisväestö Hiitolan poh-
joispuolisessa luovutetussa Karjalas-
sa mukautunut elämään suomalai-
sen paikannimistön kanssa.

Luovutetun Karjalan eteläosasta
haluttiin häivyttää suomalainen men-
neisyys päivittäisestä elämästä, kar-
toista ja kylteistä. Syyt eivät olleet
nimistön toimivuuteen liittyviä vaan
poliittisia ja aluepoliittisia.

Neuvostojärjestelmän lakattua on
ollut nimistön palauttamista ainakin
näkyviin ajavia, mutta oleellisia
muutoksia ei ole tehty. Vaikka

Sankt-Peterburg sai takaisin vanhan
nimensä, alueen nimi säilyi Lenin-
gradin oblastina. Vain rautatiehallinto
pysytti osan asemannimistä sellaise-
na kuin ne olivat aikanaan suomeksi.

Samaa näkyy joistakin vesistöön
liittyvistä nimistä: Valkjärvestä, ozero
Mitshurinskojesta lähtevä Valkiajoki
on Belaja (belyi, belaja on valkoi-
nen). Samoin Vuoksi on Vuoksa, Va-
lamo Valaam, ne olivat yhteisnimiä
jo ennen sotaa, kuten Viipuri Viborg,
yhä. Sortavala pysyi muun lähi-
alueensa tavoin nimeltään muut-
tumattonana. Käkissalmesta sen si-
jaan tuli Priozersk tai translitterointi-

Nykyään kannaksella saattaa törmätä näinkin hienoihin
opastekyltteihin, kuten Sakkolan Hovinkylässä.

Kuva: Jaana Matikainen.
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kaavasta riippuen Priozjorsk. Nimiä
on siis pakoin kahta verroin, alueesta
riippuen. Valinta käy tapauskohtai-
sesti, mikä milloinkin on teksti-
yhteys, kuka kulloinkin kuulija.

Nykynimien avulla
löytää varmemmin

Kotiseutumatkojen yhteydessä on
tarpeen käyttää nykynimiä tullak-
seen ymmärretyksi ja löytääksen
kohteisiin. Entisistä ajoista puhutta-
essa suomalaisnimet riittävät ja täs-
määvät paikannuksissa. Mitä parem-
min lukijat tai kuulijat tuntevat pai-
kan ja seudun ennestään, sitä har-
vemmin tarvitaan kahden rinnak-
kaisnimen käyttöä, ellei sitten halua
nimenomaan tuoda esiin rinnastusta
kahden eri ajan ja tilanteen kesken.

Enin osa luovutetun alueen venä-
läiskylistä perustettiin jonkin vanhan
suomalaiskylän paikalle. Asuttau-
duttiin rakennuksiin, hyödynnettiin
teitä ja viljelyksiä. Liki kaikille ny-
kyisille venäläisille kylien ja taaja-
mien nimille on olemassa aikaisem-
pi suomalainen vastine. Vastasuun-
taan, suomesta venäjään, kylän ni-
men etsiminen ja löytäminen ei luon-
nu yhtä hyvin. Suomalaisella koti-
kylällä ei niin vain olekaan nyky-
venäläistä nimivastinetta.

Vallitsi pyrkimys keskittää väki
vähemmän hajalle, harvempiin yh-
dyskuntiin. Monen karjalaisen syn-
nyinkylän kohdalla ei ole ainokais-
takaan taloa eikä sitä mukaa asu-
tusnimeäkään. Raudusta lounaaseen
Kivennavan Ikola näyttää nykykar-

toissa vain tyhjää. Pohjoissuuntaan
Raudusta Sakkolassa, Gromovossa,
Portovojen kylä vastaa suunnilleen
vanhaa Haparaisten kylää, mutta
kattaa myös naapurikylän, Keljan.
Siellä täällä siis nykyisen kylän asu-
tus ulottuu kahden vanhan kylän alu-
eelle.

Eivätpä eri aikojen paikannimet
muutenkaan ole suoraan verrannol-
lisia, ja Suomessakaan: nimet muut-
tuvat. Paikannimistö muuttuu mo-
nella tapaa ja monesta syystä ajan
myötä, vaikka mitään isoa murrok-
sellista ei asutuksen vaiheissa tapah-
tuisikaan.

Luonnonpaikat
samannimisiä

Tärkeät luonnonpaikat pitävät
pintansa muutosten maailmassa, sik-
si niiden nimet vasttavat toisiaan.
Järven ja joen nimellä on sama tar-
koitus kummallakin kummassakin
kielessä, kuten Raudusta koilliseen
Metsäpirtissä, Laatokkaan laskevat
Vuoksen vedet Taipaleenjokea pit-
kin, nykyistä Burnajaa.

Toisin kuin luonnonnimien koh-
dalla suomalaisille pitäjän- ja kunn-
annimille ei ole yhtä tuloksellista
hakea venäläisiä pareja. Hallintoa-
luejako ei vastaa suomalaisia kun-
nanrajoja. Jos entinen kirkonkylän
nimi voitaisiinkin rinnastaa nykyi-
seen vneäläisen asutuksen nimeen,
nykynimi ei useinkaan vastaa kun-
nan nimeä. Venäläisasutus voi olla
suhteellisen pieni kylä. Sen nimen
käyttö tarkoittamassa koko entistä

kuntaa ei ole luontevaa. On myös
niin, ettei suomalainen kirkonkylä
aina ole nimeltään sama kuin kunta.
Raudusta luoteeseen Vuoksela,
Vuoksenranta, olivat uudisnimiä,
vesistönnimestä muodostettuja uu-
sille, itsenäisyyden aikana peruste-
tuille kunnille. Äyräpään nimi saa-
tiin historiasta.

Karjalan Kannas jakautuu kahteen
piiriin. Lähtinen osa on Viipurin (Vy-
borg), itäinen osa Käkisalmen (Prio-
zersk) piiriä. Terijoki puolestaan
kuuluu Pietarin (Sankt-Peterburg)
kaupunkineuvoston alaisuuteen.

Alue, oblast, jakautuu piireihin,
rajon. Ne kattavan usean entisen
suomalaiskunnan alueen. Kyläneu-
vostot (selsovet) ovat alueeltaan kes-
kimäärin vähän entisiä kuntiamme
pienempiä. Kyläneuvostoalueeseen
kuuluu yleensä useita kyliä. Niistä
yksi on keskuskylä. Sillä saattaa olla
samalla kauppalan asema. Kylä-
neuvostoalue on yleensä nimetty
keskuksensa mukaan. Kartattakin
voi kyläluettelon perusteella piirtää
summittaisesti aluerajat. Keskus-
kylät ovat toisinaan entisiä suoma-
laisia kirkonkyliä, toisinaan muita
kyliä.

Raudusta luoteeseen Räisälässä
(Melnikovo) Melnikovski selsovetin
keskus on Räisälän kirkonkylä, mut-
ta hallintoalue Räisälän kuntaa pie-
nempi. Etelässä Terijoki on kaupun-
ki, gordo, Raivola ja Kuokkala taa-
jamia, kauppaloita, rabotshi pos-
jolok. (Internet, Shito, Suviranta,
Balashov, Aleksanteri-instituutti).

Simo O. Salo

Rautulaisia sukuja tutkineita
selvitystyön edetessä kytkeytyviä
sukuja tutkivat mainitut runkosuvut
itse.

Harri Puolakangas
Lintukorventie 2 A 7
02660 Espoo
GSM: 050 3711874
e-mail: htapioh@netscape.net

Hieman tarkennusta edellisessä
lehdessä (RL 4/02) olleeseen listaan:

Harri Puolakangas tutkii pääasi-
assa Borovikov-sukua. Sukuun kyt-
keytyneitä Ontrosia, Jelisejevejä, Si-
doroveja, Vaskelaisia, mahdollisia
Orloveja, Trofimoveja, Intkejä,
Mentuja, Jäskejä, Liuksia ja muita

Ja tässä Maire Uosukaisen ajan ta-
salla olevat yhteystiedot:
Raudun Rastaan ja Mennun suku
tutkinut Maire Uosukainen
Vehaksenkuja 5
02330 Espoo
puh./fax (09) 801 4004
Maire.Uosukainen@pp.inet.fi
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Kahvinjuonnista Poropesän nimi tuskin
johtuu - mutta kuka tietää mistä nimi tulee

Minua on askarruttanut Po-
ropesä-nimen alkuperä. Se
kuulostaa ensi kuulemalta vä-
hän erikoiselta ja omalaatuisel-
ta ja on varmaankin aika van-
ha nimi. Poropesästä on kirjoi-
tettu jonkin verran, mutta ku-
kaan ei ole tietämäni mukaan
käsitellut, mistä se on saanut
nimensä.

Yritän seuraavassa esittää
omaa versiotani. Jos joku luki-
ja ajattelee: “Älä sie lörpöttele
turhia, ei asia niin ole”, niin tä-
män lehden palstoilla voi oi-
kaista käsityksiäni ja kertoa
miten asia on. Olisin siitä vain
erittäin kiitollinen, jos oma kä-
sitykseni olisi väärä.

Poropesä sijaitsee Mäkrällä, kun
tullaan sieltä päin maantietä Sataman
notkon kautta Kemppaisen talon ohi,
niin Martin Vapon mökin kohalta
pääsee Pitkänniityn kautta suoraan
Poropesään. Mäkrältä on kyllä mui-
takin oikoteitä metsän kautta.

Haapakylästä päin syntymäko-
distani, tarkemmin sanottuna meijän
riihen kohalta maantieltä, kun meni
viistottain metsään Mäkrälle päin, ei
ollut kuin kilometrin verran Poro-
pesän notkoon. Sitä ennen oli kui-
tenkin Mustamäki, joka oli hoapkyl-
löisten lasten suosittu mäenlasku-
paikka talvella. Itse olin kuitenkin
niin pieni etten ehtinyt tutustua Rau-
dussa ollessani näihin nähtävyyksiin.

Muistan hämärästi pikku poikana
evakossa ollessani Pieksämäellä
kuulleeni  sanan Poropesä ensim-
mäisen kerran, kun vanhempani pu-
huivat siitä. Ajattelin silloin lapsena:
”Onpa se ihmeellinen pesä, kun se
on täynnä tuhkaa. Kun voimakkaas-
ti tuulee, niin kyllä siellä varmasti

kova pölly käy”. Näin ajattelin sil-
loin.

Nyt ajattelen ja mietin, mitä se po-
ro tässä yhteydesä tarkoittanee. Ei
ainakaan tuhkaa. Pesä on varmaan-
kin helpommin määriteltävissä; pal-
teet, notko ja kennämät muodosta-
vat suuren pesän muotoisen painan-
teen. Ei Mäkrällä ja Haapakylässä
varmaankaan poroja kasvatettu, eikä
niin paljon kahvia juotu, että kah-
vin porot olisi viety metsään.

Lahkeet porossa
tiellä kävelystä

Olen lukenut ja kuullut, että hiek-
kaisissa palteissa oli metsäsioilla
(mäyrillä) pesiä. Niihin oli helppo si-
kojen kaivaa pesiä talvehtimista var-
ten. Äitinikin kertoi, kun hän kulki
marjareissuilla Poropesässä, hänel-
lä oli keppi mukana, jolla hätisteli
metsäsikoja, niin ettei ne päässeet
kintuille tulemaan. Toiset eivät us-
kaltaneet koko kesänä mennä sinne
sikojen takia.

Poropesän palteet olivat hiekkai-
set. Osa palteista on ollut varmaan
sen verran paljaita, että hiekkapölyä
eli poroa on päässyt “pöllyämään”
ympäriinsä, kun tuuli on sopivasti
puhaltanut pesään. Sanottiinhan, että
housunlahkeet ovat porossa kuival-
la maantiellä kulkemisesta tai pojat
potkivat kuivia multalohkareita po-
roksi. Poropesän alue on rehevää ja
kaunista lehtometsää ja siellä kas-
vaa keväisin kauniita ja suuria val-
kovuokkoja, joita ei missään muu-
alla tapaa. Syksyin palteilla oli pal-
jon marjoja, nähtävästi niitä on ny-
kyäänkin.

Mustamäki oli
hupa suksille

Mustamäki oli siis suosittu hoap-

kyllöisten lasten mäenlaskupaikka.
Isäni kertoi sen olleen erittäin jyr-
kän mäen ja siinä oli yhdessä koh-
taa vastamäki. Kun laski suksilla mä-
keä, niin vauhti riitti hyvällä kelillä
toiselle pienemmälle mäelle ja sieltä
voi laskea takaisin. Laskuja voi teh-
dä jonkun kerran ennen kuin oli
notkon pohjalla.

Kun kiipesi sitten mäelle, voi jat-
kaa  samaa ruljanssia uudelleen ja
kyllä sitä varmaan jatkettiinkin. Ei
siinä tarvittu rinnehissiä joka laskun
jälkeen. Mäkeen pojat tekivät sisa-
rusteni mukaan myös hyppyreitä,
josta hypättiin pitkälle ja katkottiin
suksia. Kyllä siellä monelta laskijalta
menivät sukset säpäleiksi ilman hyp-
pyriäkin. Isä Heikiltä katkesi sekä
sukset että jalka nuorena poikana
Mustassa mäessä. Tästä asiasta hän
visusti vaikeni, mutta äitini kyllä
muisti kertoa tapauksen.

Mutta mistä se on nimensä saa-
nut? Johtuiko se siitä, että siellä
katkottiin suksia ja siellä sattui niin
paljon haavereita, että sitä kennämää
alettiin kutsua mustaksi mäeksi?

Reino Pekkanen

MYYTÄVÄNÄ
Sakkola-Rautu
 kansallispuku

kokoa 40-42, pukuun
kuuluu myös huntu ja
kengät ja se on lähes

käyttämätön.

Lisätiedot:
Raakel Toivonen

puh. (05) 375 3329
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Ensimmäisellä kotiseutumatkalla Raudussa

“Koen eläneeni läpi jotain vanhempieni
evakkovaiheista ainakin tunnetasolla.”

Viime vuosina olen alkanut
pohtia taustani syvempää mer-
kitystä ja sitä, miten vanhem-
pieni evakkous on vaikuttanut
minun elämääni. Mitä vanhem-
milleni ja kaikille muille sotaa
pakoon lähteneille on merkin-
nyt kotinsa ja synnyinseutunsa
menettäminen sekä uuden elä-
män rakentaminen vieraissa
oloissa?

Karjalaisen heimon vaiheisiin on
sotavuosina liittynyt paljon surua,
pelkoa ja luopumista. Se on ollut
tuskallinen riuhtaisu irti kaikesta
omasta ja rakkaasta. Jotkut saivat
sodan jaloista tärkeimmät mukaan-
sa, mutta paljon oli niitä, jotka jou-
tuivat jättämään kaiken.

Surun ja ikävän lisäksi vaadittiin
suurta sopeutumista. On vain pitä-
nyt tulla toimeen ikävänsä ja vie-
rauden tunteensa kanssa ja oppia
sopeutumaan uusiin oloihin ja ihmi-
siin.

Vahva karjalainen identiteetti kui-
tenkin säilyi ja siteet sukulaisten ja
veriheimolaisten kesken lujittuivat,
kun oltiin kaukana kotoa. Oman
perheeni piirissä opin rakastamaan
laulua ja soittoa, näkemään musii-
kin tervehdyttävän ja vaikeuksien
keskellä vahvistavan vaikutuksen.
Paljon veisatut hengelliset laulut ja
virret tulivat jo pienenä tyttönä ol-
lessani tutuiksi ja rakkaiksi.

Syvälle omaan synnyinseutuunsa
juurtuneille karjalaisille on ollut vai-
kea ja nöyryyttävä kokemus kulkea
pitkä ja repaleinen evakkomatka.
Kenelle tahansa olisi ollut. Sota kos-
ketti meitä kaikkia suomalaisia ja

vaati koko kansakunnalta suuria uh-
rauksia, sopeutumista sekä yhteis-
työtä.

Sodassa ollut sukupolvi jälleenra-
kensi ja hukutti työhön ja arkiseen
aherrukseen surunsa ja ahdistuksen-
sa. Sodanjälkeisen sukupolven teh-
tävänä on käsitellä tavalla tai toisel-
la sodan jälkeisiä tunteita. Vihan,
pelon ja suuren surun tunteita ei voi
sivuuttaa.

Omassa elämässäni koen eläneeni
läpi jotain omien vanhempieni evak-
kovaiheista vaikken konkreettisesti,
niin tunnetasolla. Oman taustani se-
kä vanhempieni taustojen tuntemi-
nen ovat auttaneet itseni parempaan
ymmärtämiseen. Olen tunnistanut it-
sessäni pientä evakkotyttöä, paik-
kansa etsijää, levotonta kyselijää.
Tänä päivänä minussa löytyy niiden
lisäksi juuriensa tuntijaa, identiteet-

tinsä ja kotinsa rakentajaa, kiitollis-
ta kuuntelijaa ja ihmettelijää.

Isä jaksoi lähteä
vielä oppaaksi

Menneenä kevättalvena heräsin
kuin unesta: tulevana kesänä olisi
päästävä Rautuun ja Kaskaalaan,
josta olin kuullut tarinoita ja kuva-
uksia vanhemmiltani sekä sukulaisil-
tani pienestä tytöstä lähtien.

Jo oli aikakin, sillä kaikki sisareni
ja monet lähisukulaisista ovat vuo-
sien varrella käyneet (useimmat jo
monta kertaa) läheistensä kotipai-
koilla ja Porkujärvellä, Taikinakai-
von lähteellä, Kokkomäellä ja Laa-
tokan rannalla muutamia tuttuja
paikkoja mainitakseni.

Minulla oli onnea, sillä iäkäs isäni
jaksoi vielä lähteä mukaan oppaak-

Siskoksen Kaskaalan maisemissa. Vasemmalla Anneli Janatuinen ja
oikealla jutun kirjoittaja, Marjaleena Kääriäinen.
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si. Tämä oli hänen neljäs kotiseutu-
matkansa. Pieksämäeltä lähtivät
serkkuni Pekka Loposen kyytiin li-
säksemme vanhin sisareni Anneli
Janatuinen sekä seurueemme ilopil-
leri, vanha konkari Alpo Loponen.

Liityimme Mikkelissä muihin mat-
kalaisiin. Ajattelin pian liikkeelle
päästyämme, että “ihan kuin bussilli-
nen sukulaisia”, vaikka en tuntenut
juuri ketään entuudestaan. Kotoisa
puheensorina, tarinointi, laulut ja
runot siivittivät matkantekoamme.

Karjala-asiantuntija, matkanjoh-
tajamme Markku Paksu kertoili lu-
kuisten matkojensa kokemuksista
sekä Raudun ja Kannaksen Karja-
lan historiasta ja nykypäivästä.
Markku puhui suoraan sydämestään
ja niin mielenkiintoisesti, että ensi-
kertaa mukana ollut uppoutui luo-
vutetun Karjalan asiaan täysillä
unohtaen hetkeksi muun maailman-

menon.

Ikään kuin kylä
heräisi henkiin

Karjala on kaunis ja koskettava:
Vehmas alkukesän luonto, runsaasti
kukkivat puut ja pensaat ja vaihte-
levat maisemat. Siellä elävät rinnak-
kain kauniin Karjalan lumo, jonka
ensikertalainen vahvasti kokee sekä
kammottava rappio ja sikäläinen sii-
vottomuus. Ankeuden keskellä kau-
nista katsottavaa ovat esimerkiksi
suomalaisten pystyttämät muisto-
merkit, paikallinen taloarkkitehtuuri
ja pienet hoidetut ryytimaat. Retki-
päivänä oli upeaa käydä Raudun kir-
konkylän keskustassa, tehdä pieniä
ostoksia paikallisesta leipäkioskista
ja seisoa Raudun kirkon entisillä si-
joilla.

Pistäydyimme myös isäni ja sisa-

reni kanssa läheisellä Osmanlam-
mella, jota rautulaiset kutsuivat Kirk-
kojärveksi. Vastakkaisella rannalla oli
ennen pappila. Siellä isän vanhempi
sisar, tätini Lempi Muuriaisniemi
oli aikoinaan palvellut piikatyttönä.

Suuren Laatokan ranta oli mata-
la, vesi lämmintä ja hiekka pehme-
ää. Ei ihme, että halukkaimmat heit-
täytyivät muitta mutkitta Laatokan
aaltoihin. Yksi matkani haaveista oli
toteutunut katsellessani aurinkoista
näkymää Laatokan aavalle selälle.

Retkemme huippuhetket koin kui-
tenkin kulkiessamme märässä heini-
kossa hyttysiä hätistellen Porkujär-
ven rantaan ja sieltä entistä tien-
pohjaa pitkin kohti Kaskaalan ky-
lää. Siinä sitten kohta seisoimmekin
apilapellolla pienellä mäenkumpa-
reella edesmenneen Anna-äitini koti-
talon paikalla.

Kuunnellessani isäni ja Alpo Lo-

Siitosen mäen kohdilla Aaro Sappinen, Alpo Loponen, Marjaleena Kääriäinen sekä Pekka Loponen.
Kuvan otti Anneli Janatuinen.
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posen selostusta, näin kumpuilevil-
la pelloilla sieluni silmin Kaskaalan
kylän, läheisen luosan, naapuritalot,
elämän hyörinän pihoilla ja kujilla.
Ei ollut vaikea kuvitella naisia ja lap-
sia luosan rannalle pyykille ja nuo-
ria poikia ongelle, vaikka luosat tänä
päivänä kasvavat suuria puita ja
pensaita. Ainutlaatuisen kokemuk-
seni kruunasi Karjalan käkönen, jon-
ka kukunta kuului kauempana met-
sässä.

Punatiilen palasia
kotiin tuomiseksi

Jatkoimme tarpomista kylän toi-
selle laidalle isäni kotipaikkaa kohti.
Kyllä maistuivat vesi ja meetvursti-
ruisleipä hyvältä pitkän kävelylenkin
jälkeen. Piti malttaa jotain syödäkin,
vaikka isän löytämä tuttu kujasten
suu odotti muutaman metrin pääs-
sä!

Tyytyväisinä jatkoimme Taikina-
kaivon notkoon vieviä entisiä kujasia
pitkin. Suureksi hämmästyksekseni
löysimme heinittyneen, mutta lähes
koskemattoman pihapiirin. Valkoiset
syreenit ja angervopensaat kukkivat
isän kotipihalla ja naapurin Kat-tätin
pihalla. Nupullaan olevat ruusupus-
kat, muutama vanha omenapuu ja
kirsikkapuu olivat niillä sijoillaan. Ja
suuri pihapihlaja, joka oli levittänyt
oksansa pienempien puiden suojak-
si.

Jäljellä oli myös perheen maasau-
nan paikka, kuoppa, jota isäni kut-
sui syntymäkuopakseen. Muistoksi
otin talon paikalta pari punatiilen pa-
lasta, jotka olivat peräisin tuvan uu-
nista.

Muutama sata metriä eteenpäin
saavuimme paljon puhutulle Taiki-
nakaivon lähteelle. Isäni perhettä ja
muita lähitienoon perheitä sekä kar-
joja “juottanut”  lähde oli vielä voi-
missaan. Lähteestä oli aikoinaan riit-
tänyt vesi läheisen Lemolan karta-
non noin 30 lehmälle, 10 hevoselle
sekä monipäiselle pienkarjalle. Sani-

aisten ympäröimän, käyttämättömän
lähteen vesi oli kirkasta ja hyvän-
makuista.

Liitän tähän loppuun isäni kirjoit-
tamasta runosta, joka on myös sä-
velletty lauluksi, viimeisen säkeistön.
Laulun nimi on Taikinakaivon not-
kossa.

“Tuon lapsuuslaakson
Taikinakaivon
taas muistot mieleen tuo.
Nään vehmaat rinteet
pähkinälehdon,
käyn rakkaan lähteen luo.
Tummana mänty,
vierellä koivun veen
kalvoon kuvastuu.
Äärellä lähteen
kirkkaan kulkija kumartuu.”

Nyt on aika lopettaa ja lausua kii-
tokset. Taivaan Isälle siitä, että mat-
kamme sai toteutua. Kiitos koti-
väelleni ja appivanhemmilleni myö-
tävaikuttamisesta matkan onnistu-
miseksi.

Erityiskiitokset isälle mukanaolos-
tasi, opastuksestasi ja kaikesta jaka-
mastasi hyvästä matkan aikana. Kii-
tos Anneli-siskolle ja kokeneelle
Kaskaalan kävijälle Pekalle sekä uu-
delle tuttavalle Alpolle.

Kiitokset Paksun Markulle, kul-
jettaja-Jukalle ja koko retkikunnalle
miellyttävästä matkaseurasta ja yh-
teisistä hetkistä.

Marjaleena Kääriäinen

Kaskaalan lapset
löysivät Savossa

Kirjoittajan juuret ovat menete-
tyllä Kannaksella. Hänen van-
hempansa ovat lähtöisin Raudun
Kaskaalan kylästä. Sieltä edes-
mennyt äiti, Anna Sappinen, o.s.
Siitonen lähti 10-vuotiaana per-
heensä mukana evakkoon talvi-
sodan syttyessä vuonna 1939.

Perheen vanhin poika joutui so-
taan ja jäi sille tielleen. Muu per-
he jatkoi evakkomatkaansa use-
alle eri paikkakunnalle, kunnes
pääsi asettumaan Pieksämäen ku-
peeseen Pyhityn kylälle.

Isä, Aaro Sappinen oli sodan
syttyessä 21-vuotias ja palveli ar-
meijassa asevelvollisena. Hän
joutui heti sodan eturintamaan
taistellessaan rajajoukoissa Kan-
naksella. Aaro oli myös jatkoso-
dassa. Vuonna 1945 sotien pää-
tyttyä hän asettui pysyvästi van-
hempiensa luo Savoon samalle
Pyhityn kylälle kuin Marjaleenan
äitikin.

Niin Anna ja Aaro löysivät toi-
sensa uudessa kotikylässään.
Heidät vihittiin vuonna 1951 ja
Aaro toi vaimonsa miniäksi ja
nuoreksi emännäksi maatilalleen.
Siitä alkoi 43 vuotta kestänyt yh-
teinen elämäntyö viisi tytärtä kas-
vattaen ja kouluttaen, karjaa
hoitaen sekä tilan metsiä ja pel-
toja viljellen.

SAKSITTUA
On rajan maisemat meille armaat

ja kotimäkemme mäntyineen
ja metsäin keskellä kylät harmaat,

ja pellot pienine tilkkuineen,
vaan kaksinkerroinpa kauniimmalta

se kaikki mieleemme kuvastaa
tuo kevätvalo kun taivahalta

taas rajan lastakin lohduttaa.

Oheinen lehtileike on jatkosodan
ajalta jostain lehdestä ja tekijä on
tuntematon. Kellastuneen lehtileik-
keen lähetti toimitukseen Arvi Purje-
maa Jaalasta.
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Albumin aarteita

Rautulaiset sotilaat katsovat
kotiseuduiltaan nousevaa

peräytyvän vihollisen
 sytyttämäen tulipalon kajoa.

Kuvan lähetti Unto Loponen
Mikkelin Hiirolasta.

Juho Siitosen talo Kaskaalassa vuonna 1942 “vuokralaisen jäljiltä”. Kuva Rautuseuran arkistosta.
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Palkealan kansakoululla vuonna 1938. Kuvassa VI-luokka.
Kuvan lähetti Taimi Lahti (o.s. Ontronen) Mäntyharjulta.

Keitä he lienevät?
Kuva on Varkaudessa asuvan
Lauri Sappisen äitivainaan

albumista.
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Vapaaehtoistyötä tekevä Jaana Pekkanen tunnustaa:

Sambiassa joutuu pinnistelemään
pikkaisen enemmän kuin kotimaisemissa

Rautulaisjuurinen Jaana
Pekkanen tekee tällä hetkellä
kehitysyhteistyön vapaaehtois-
työtä Sambiassa. Hän on toi-
mistosihteeri Helsingistä ja hä-
nen isänsä Arvi Pekkanen on
Haapakylästä ja äiti-Kaarinan
sukujuuret ovat Jaakkimassa.
Jaana kirjoittaa seuraavassa
työstään, kokemuksistaan ja
elinoloistaan Sambiassa
Rautulaisten lehdelle RAUTU-
LAISET MAAILMALLA -
palstalla:

Olen aina haaveillut lähteväni
työskentelemään ulkomaille ja tutus-
tumaan uuteen kulttuuriin ja ihmi-
siin. Rohkeutta päätökseeni lähteä
Sambiaan sain Mauritiuksen loma-
matkalta. Huomasin, että pärjään
hyvin englannillani ja ihmisiin tutus-
tuu helposti, kun liikkuu yksin. Tie-
tenkään kahden viikon lomamatkaa
ei voi verrata puolen vuoden oleske-
luun täysin erilaisissa olosuhteissa.

Työskentelin toimistosihteerinä ja
yhtenä hiljaisena päivänä selailin in-
ternettiä ja eksyin KEPAN:n (Kehi-
tysyhteistyön Palvelukeskus) sivuille
ja luin ETVO:sta (Etelän vapaa-
ehtoisohjelma). Vapaaehtoisilta ei
vaadita erityistä osaamista. He teke-
vät palkatonta työtä kohdemaas-
saan. Kuulosti mielenkiintoiselta,
joten pyysin lisätietoa asiasta.

Sain hakupaperit postitse, täytin
ne ja odotin. Edessä oli valinta-
päivät; ryhmätöiden ja haastattelu-
jen kautta minut hyväksyttiin va-
paaehtoistyötekijäksi Sambian maa-
seudulle, Lufwaryanaan. Vastaanot-
tojärjestö LUWEDA keskittyy orpo-
lapsiin, ruokaöljyn valmistukseen,

vuohien kasvatukseen, sanitaatio-
hankkeisiin ja terveyskysymyksiin.

Kuulosti erittäin mielenkiintoisel-
ta. Olin innoissani. Toisaalta, kun
lähtö läheni, tuli pieni paniikki. Mi-
ten selviäisin täysin oudoissa olois-
sa, tuntemattomien ihmisten paris-
sa ja kaikista eniten pelkäsin koti-
ikävää. Olisin puoli vuotta erossa kai-
kista rakkaistani, perheestä ja ystä-
vistäni.

Sormin syönti on
ihan mukavaa

Lopulta koitti lähtöpäivä 17.12.

2001 ja ei muuta kuin lentokentälle.
Matka kesti koneen vaihtoineen 22
tuntia. Kun astuin Lusakan kentäl-
le, olin aivan pyörällä päästäni. Kuu-
muus iski vasten kasvojani ja pääl-
läni oli tietysti painavimmat tavarat,
ettei kasseissa olisi ylipainoa.

KEPAN Sambian väki piti minus-
ta huolta aluksi ensimmäiset päiväni.
Käytiin suurlähetystössä ilmoittautu-
massa, oli joulujuhlat. Kaikki tuntui
aluksi sekavalta. Tapasin isäntäper-
heen äidin, rouva Molilon ja perheen
lapsia, ihania ihmisiä. Söin ensim-
mäisen perinteisen sambialaisen ate-
rian; nshimaa (maissipuuron tapais-
ta), sieniä, kuivattua kalaa ja vihan-
neksia. Ajattelin, että ehkä tähänkin
aikaa myöten tottuu.

Nykyään pidän nshimasta ja mie-
lestäni on mukava syödä sormin.
Muutenkin ruoka on täällä hyvää ja
kasviksia syödään paljon. Ainut
huono puoli on se, että ruoka huku-
tetaan öljyyn ja suolaan.

Pikkuhiljaa asetuin Luftwanua-
maan, Chatiin. Talo, jonka jaoin 25-
vuotiaan Robien kanssa oli olosuh-
teet huomioon ottaen ihan luksusta.
Kylmä vesi tuli hanasta (hieman rus-
keaa tosin), oli hella, uuni, jääkaap-
pi, jopa televisio.

Bussit lähtevät
kun täyttyvät

Kylä oli pieni, mutta ihmiset ystä-
vällisiä, varsinkin lapset olivat haljeta
riemusta aina nähdessään mzungun
(valkoihoisen). Ongelma oli ettei
siellä ollut kuljetusta. Lähin minibussi
lähti 12 kilometrin päästä. Tuon
matkan kuljin aluksi kävellen, myö-
hemmin sain pyörän, joten matka
taittui hieman nopeammin. Lähin

Jutun kirjoittaja, Jaana Pekkanen
23.12.2001 Chatissa, kotitalonsa

terassilla tekemässä
“maapähkinätöhnää”.
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shoprite (iso kauppa) oli Kitwessä
eli ensin 12 kilometriä pyörällä, sit-
ten minibussi Kafue Depotilta Ka-
lushiin (n.24 km) 45 minuuttia, Ka-
lushista Kitween (11 km) 30 minuut-
tia ja sitten tietysti sama takaisin.

Kaupunkikäynnit olivat aika no-
peita. Yritin aina ehtiä takaisin en-
nen pimeän tuloa (yleensä en ehti-
nyt). Oli hieman arveluttavaa pol-
kea loppumatka pimeässä, teiden
kunto oli mitä oli ja busseillahan ei
täällä ole aikatauluja. Ne lähtevät kun
täyttyvät.

Toyota Hiaceen mahtuu noin 20
aikuista plus sylissä istuvat lapset
plus maissijauhosäkit ja siihen pääl-
le yleensä vielä pari kanaa, joten tun-
nelma ja tuoksu olivat huumaavia,
etenkin kun autojen kunto on mitä
on. Jalat olivat yleensä mustelmilla
matkan jälkeen, kuoppaisia teitä kun
ajetaan täysillä eikä autoissa yleen-
sä ole iskareita ynnä muita hieno-
uksia. Täällä päätin, etten enää va-
lita Suomessa, jos bussit ovat viisi
minuuttia myöhässä!

Turvallisuuden
tunne horjui

Kävimme järjestöni naisten kans-
sa opintomatkalla Malawilla. Bussi-
matka kesti yhteensuuntaan 15 tun-
tia. Osa ajasta kului tullissa ja tie-
tenkin bussi hajosi vähän ennen
Lilongwea. Minulle oli kerrottu, että
kerran eräs valkoinen nainen oli
noussut seisomaan ja ruvennut itke-
mään matkan aikana. Tietenkin ju-
tulle naurettiin, joten purin hammas-
ta ja kärsin hiljaa tuon tuskaisen mat-
kan.

Matka oli monessa mielessä opin-
tomatka minulle. Opin sen, etten voi
luottaa “Sambian äitiini”. Opin mon-
ta asiaa vastaanottajajärjestöstäni
LUWEDASTA ja ennen kaikkea
opin, että olen nyt tosiaan omillani
seuraavat kuusi kuukautta ja on pa-
rempi, jos en rupea pitämään puo-
liani, ei kukaan muukaan tee sitä
puolestani. Jälkeenpäin ajatellen tuo

matka muutti minua ihmisenä hy-
vin paljon. Eli ei mitään niin pahaa,
ettei jotain hyvääkin.

Palattuamme Malawilta Chatiin
huomasin osan tavaroistani “kadon-
neen” huoneestani. Siitä kun nostin
haloon, minut leimattiin ongelmak-
si, mzunguksi (valkoihoinen), joka
itkee tavaroidensa perään. Onneksi
minulla oli jo tuolloin hyvä ja luotet-
tava ystävä Trachsel “Sambian ve-
li”, joka ymmärsi, etten välitä niin-
kään tavaroistani vaan että turvalli-
suuden tunteeni horjui, jos tavarat
häviävät huoneestani, olenko minä
itse siellä turvassa.

Siinä vaiheessa ajatus Suomeen
paluusta alkoi tuntua hyvältä idealta.
Kävimme monet, tuntien mittaiset
juttutuokiot ystäväni kanssa ja hän
sai minut vakuuttuneeksi, että kaik-
ki käy vielä parhain päin. Tajuan sen,
että Sambiassa on paljon köyhyyttä
ja jos varkaat olisivat olleet köyhiä
kyläläisiä, ei asia olisi vaivannut mi-
nua niin paljon, mutta että he olivat
isäntäperheen jäseniä, loukkasi mi-
nua eniten. Päätin ottaa viikon ker-
rallaan.

Välillä olin kuin
näyttelyesine

Huomasin pian, ettei LUWE-
DA:lla ollut minulle mitään tekemis-
tä. En tiedä odottivatko he minun
tulevan rahasäkkien ja sponsorien
kanssa. Tietääkseni heille oli kerrot-
tu, että ainut apu, mitä voin tarjota,
on se minkä voin itse tehdä paikan
päällä. Kyseessähän on enemmän-
kin kulttuuriin tutustuminen puolin
ja toisin, ei materiaalinen hyöty.

Tuntui, että osa ihmisistä pettyi jo-
tenkin minuun, en tiedä. Päiväni me-
ni odotellessa kuljetusta, jota ei
yleensä tullut. Saatoin odottaa nel-
jänä päivänä viikossa toimiston pi-
halla, turhaan. Kun joskus pääsin
mukaan kentälle, olin enemmänkin
näyte-esine Suomesta, joka sitten
myöhemmin lähettää heille kaikkea
kivaa, kun olen palannut Suomeen

ja hankkinut sponsoreita. Toisaalta
en ymmärtänyt läheskään aina puo-
liakaan, kun he puhuivat bembaa.
Mutta painotan, että suurin osa ih-
misiä oli aivan ihania minulle. He
arvostivat, kun pukeuduin chiten-
geihin (kietaisuhameeseen), söin hei-
dän ruokaansa, puhuin bembaa (lä-
hinnä osasin tervehdykset) ja kuljin
pyöräillen, mikä herätti loputonta ih-
metystä; valkoinen nainen osaa ajaa
pyörällä!

Ihmiset olivat kylissä niin iloisia.
Vaikka he näkivät nälkää, minä sain
aina kunniavieraan kohtelun. He
osaavat iloita, olinhan monille ensim-
mäinen mzungu, jonka he näkivcät.
Kerrankin kierrellessämme savi-
majakyliä sain seitsemän kurpitsaa,
maisseja, sokeriruokoa ja banaa-
neita. Lopulta pyörä oli niin paina-
va, etten pystynyt ajamaan puska-
polkuja. Jouduin vaihtamaan Robien
kanssa pyöriä ja jatkoin jarruttom-
alla pyörällä loppumatkan. Aika hur-
jaa menoa.

Jopa paviaani
ihmetteli minua

Kun järjestölläni ei ollut minulle
mitään tekemistä, järjestin sitä itse.
Kävin opettamassa communitykou-
lussa englantia ja matematiikkaa.
Oppilaat olivat aivan ihania minulle,
yrittivät tosiaan parhaansa. Kun ker-
rankin tulin noin 20 minuuttia myö-
hässä, he hurrasivat ja taputtivat kä-
siään, olivat jo luulleet, etten tule-
kaan.

Matkat kouluun kuljin pyörällä ja
pari kertaa näin paviaaneja. Onnek-
si sain vasta myöhemmin tietää, että
ne voivat olla vaarallisia, etenkin jos
niillä on poikasia. Luulen, että yksi
paviaani hämmästyi nähdessään mi-
nut, ensin se juoksi edelläni, sitten
se pysähtyi istumaan ja tuijotti mi-
nua, kunnes olin lähellä, se juoksi
tihensä. Ei kai sekää ollut ennen
nähnyt mzungua varsinkaan pyörän
selässä.

Toisen kerran näin vihreän mam-
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ban (Afrikan myrkyllisin käärme,
noin kaksi metriä pitkä, nopealiikkei-
nen, kiipeilee mielellään puissa). On-
neksi se oli noin 10 metrin päässä.

Opetuksen ohella kävin Kalu-
lushin orpolasten kanssa leikkimäs-
sä ja leskien kanssa leipomassa.

Päätin pidentää
täällä oloani

Sitten päätin muuttaa Kitween.
Olin kuullut ASAYI:sta. Se tekee
valistustyötä etenkin nuorten paris-
sa. HIV/AIDS luvut ovat Sambiassa
korkeat. Sanotaan, että joka neljän-
nellä on tartunta.

Työskenneltyäni nyt noin kuukau-
den en enää ihmettele noita lukuja.
Olemme käyneet kouluissa puhu-
massa nuorten 10-20-vuotiaitten
kanssa. He suhtautuvat AIDS:iin jok-
seenkin välinpitämättömästi. Osa jo-
pa ajattelee, että sehän on kuin mala-

ria, sen saa kuitenkin. Paljon on teh-
tävää ennen kuin ihmiset tajuavat,
että siihen ei ole parannusta muuta
kuin oma käyttäytymisen muutos.

Päätin pidentää täällä oloani puo-
lella vuodella. Olen saanut suurta
tukea muilta suomalaisilta voluilta,
kun olen jutellut heidän kanssaan.
Melkein kaikilla on ollut joitakin
ongelmia. Se kuuluu asiaan ja niistä
pääsee yli.

KEPAN Jack Kaliperta, meidän
“isukki” on ollut aivan ihana tuki ja
turva Lusakassa. Hän jaksaa kuun-
nella meidän vuodatuksia ja on oi-
keasti pahoillaan huonoista koke-
muksista, mutta aina jaksaa tähden-
tää kulttuurieroja ja saa meidät ta-
juamaan, että vieraassa maassa elet-
täessä joutuu pikkasen enemmän
pinnistelemään kuin tutuissa ympy-
röissä.

Olen ollut jo yli seitsemän kuu-
kautta Sambiassa. Asun nyt Päivi
Anttilan kanssa CINDI-Kitwen

vierassiivessä. Vietämme aika länsi-
maista elämää, syömme keitettyjä
perunoita, kuuntelemme suomi-pop-
pia CD:ltä, joita suomalaiset ystä-
väni lähettävät ja välillä tsemppaam-
me toisiamme jaksamaan eteenpäin.

Yksi tärkeimmistä asioista täällä
on minulle ollut perheen ja ystävien
tuki, vaikkakin Suomesta käsin. Kir-
jeet, meilit, kortit ja puhelut (äidil-
täni ja parhaalta ystävältäni), unoh-
tamatta paketteja (suklaata, villa-
sukkia, lehtiä). Joskus tulee haikea
mieli, kun lukee kuulumisia kotoa
tai kun kuulee rakkaiden ääniä (ehkä
kerran kuussa). On ihana tietää, että
on vielä välittäviä ja luotettavia ih-
misiä olemassa. Vielä olisi viisi kuu-
kautta jäljellä, todennäköiseti paljon
nähtävää ja koettavaa, hyvä niin.

Jaana Pekkanen

Kuvat Jaanan albumeista

7.4.2002 Lusaka. Minä, Mukupa (5v.) ja Chipo (12v.)
tulossa juuri Munda Wangan eläintarhasta, jossa vietimme kuusi tuntia.
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Mäkrän kihuissa ei taaskaan
meinannut kahvia ehtiä hörppiä

Mäkrän koulupiirin kihuja
vietettiin perinteen mukaan
Pieksämäellä, kulttuurikeskus
Poleenin kahviossa elokuun
ensimmäisenä sunnuntaina.
Mukana haastelemassa oli 34
kihuajaa, joista osa vuosikau-
sia kihuissa käyneitä, osa ke-
vään matkan innoittamina juu-
rensa löytäneitä uusia kihuajia.
Olikin todella mielenkiintoista
nähdä mukana uusia, innokkai-
ta kasvoja.

Mäkrän kihut on perinteisesti ol-
lut parin-kolmen tunnin haastelutilai-
suus ilman sen kummempaa ohjel-
maa. Yleensä kaikilla on ollut kiire
juttelemaan, joten erityisohjelmia ei
ole maltettu kuunnella - hyvä kun
kahvia on ehditty haastelun välissä
hörpätä. Ja samaan tapaan samassa
paikassa päätettiin kihujen pitoa jat-

kaa.
Tällä kertaa kihuissa erityistä mie-

lenkiintoa herätti Alvar Ihalaisen
kopiosuurennokset kihukuvista vuo-
sien varrelta. Kihuajien joukossa
heräsikin idea kihukuvien keräämi-
sestä yksien kansien väliin. Onhan
kihuja vietetty jo yli 30 vuotta!

“Valkovuokkomatka” kotikon-
nuille oli toteutunut viime keväänä
vuoden tauon jälkeen. Matkalta riitti
monella paljon muisteltavaa. Ainoa
haittapuoli matkoissa tuntui olevan
Venäjän tulli, joka oli tälläkin kertaa
kotimatkalaisia jonotuttanut tunti-
kausia. Uutta matkaa ensi touko-
kuuksi suunniteltiin kuitenkin jo täyt-
tä päätä.

Elma Kirjalasta
uusi vetäjä

Vuoden aikana oli taas suruviesti

läheisten poisnukkumisesta kosket-
tanut monia mäkräläisiä: Anna
Paukku (o.s. Kaukonen), Seppo
Kerminen, Linda Ihalainen (o.s.
Rampanen), Airi Ihalainen (o.s.
Pehkonen), Armo Savolainen.
Heidän muistamisekseen kihuajat pi-
tivät hiljaisen hetken. Pitkäaikaisen
kihujen vetäjän, Armo Savolaisen,
äkillinen poismeno heinäkuussa yl-
lätti useat kihuajat ja sai monet epäi-
lemään, jatkuvatko kihut ollenkaan.

Uudeksi kihujen vetäjäksi saatiin
kuitenkin Mäkrän elinvoimainen ja
iloinen tarmonpesä, useiden Mäkrän
matkojen vetäjä Elma Kirjala (o.s.
Sojakka), jota allekirjoittanut mah-
dollisuuksiensa mukaan auttelee.
Ensi vuoden kihuista on jo varaus
tehty, joten tapaamisiin taas elokuus-
sa!

Sirpa Tereska

Kiitettävän kokoinen kihuajajoukko ryhmäkuvassa.
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Rautulaisjuurinen Jus-
si Kopra (9 v) teki äijän-
sä kanssa viime kesä-
kuussa kotiseutumat-
kan Rautuun. Jussi piti
ihan matkapäiväkirjaa,
jonka perusteella hän
kirjoitti seuraavan mat-
kakertomuksen.

Hänen veljensä Janne
(13 v) on tehnyt jo kak-
si kihumatkaa Rautuun.
Pojilla riittää kiinnostus-
ta edelleen äijänsä syn-
nyinseudulle. Äijä Erk-
ki Pekkanen on Haapa-
kylästä.

Karjalan matka alkoi      7 A
ratikalla Helsinkin asemalle.

Rautuseuralaiset odottivat bussia
asemalla. Bussi lähti pian kohti Vaali-
maan tullia. Vaalimaalta matka jatkui
Viipuriin, jossa söimme ja matka jat-

kui Valkjärvelle jossa nukuimme.
Aamulla aamukahvin jälkeen läh-

dimme Rautuun. Pysähdyimme vaa-
rin, Arvin ja Reinon kotipaikalle

Haapakylään josta kävelimme ase-
malle. Menimme asemalta Taxilla

kirkolle ja sieltä bussilla Kiviniemen
kautta Taipaleenjoelle sotamuistopai-

kalle ja takaisin Valkjärvelle.
Aamulla alkoi kotimatka ensin

Äyräpään kirkon raunioille,
Vuosalmi ja edelleen Viipuriin,
jossa pysähdyimme sitten kohti

Suomea. Tullista pääsimme
nopeasti. Söimme Kotkassa ja Eila oli

vastassa pysäkillä Vallilassa.

Jussi Kopra

Rautuseuran matkaa ilahdutti oopperalaulaja Mika Nikander

Rautuseuran kotiseutumatkalla
(RL 4/2002 sivulla 14) mainitaan
matkalla olleen mukana nuori, upea-
ääninen laulaja. Kyse on Lilja Sappi-
sen tyttärenpojasta, oopperalaulaja,
baritoni Mika Nikanderista, eikä
Seppo Holttisesta kuten jutussa vir-
heellisesti mainitaan. Lilja Sappinen
on kotoisin Raudunkylältä.

Seppo Holttinen kyllä oli matkal-
la mukana, mutta hän on Veikko
Holttisen poika.

Baritoni Mika Nikander on syn-
tynyt vuonna 1971 ja hän on opis-
kellut Sibelius-Akatemiassa vuodesta
1997. Hän on laulanut oopperaroo-
leja mm. herra Flut Nicolain Wind-
sorin iloisissa rouvissa, Papageno
Mozartin taikahuilussa, Kreivi Mo-
zartin Figaron häissä, Onegin Tsai-
kovskin Jevgeni Oneginissa. Nikan-
der on ollut mukana myös puheteat-
teriproduktioissa, mm. Lapualais-
oopperassa.
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Lammasherkkuja molemmin
puolin Mikkelinpäivää

LIITAN IÄRELTÄ

Suomessa lampaanlihaa käytetään
vähän. Sen maku tuntuu vieraalta
eikä monikaan kotikokki tiedä mitä
siitä valmistaisi. Toisin oli ennen
Karjalassa. Teurastus aloitettiin syk-
syllä Mikkelin päivän lampaasta ja
lammaskaali oli suurinta herkkua.
Räisälän pitäjäruoka esittelystä löy-
sin maininnan “lammaskualj oli niin
suosittu, että tuntui leijailevan mil-
tei pyhä hiljaisuus, kun kualjpata
kannettiin pöytään.” Varakkaasta ta-
losta pakattiin rotinakoriin palvattu
lampaanjalka, joka oli myös mainio
matkaeväs.

Kaupungeissa kauppahallien herk-
kumyymälät ja niin sanotut maalais-
puodit ovat tuoneet takaisin lammas-
makkarat ja palvatun lampaanlihan.
Lampaanlihaa kannattaa kokeilla
rohkeasti, aina kun sitä on saatavil-
la, sillä sen valmistus ei ole sen kum-
mempaa kuin muidenkaan liharuo-
kien. Karjalanpaistiin voi aina lisätä
muutaman lampaanlihakuution, se
antaa paistille täyteläisemmän maun.

LAMMAS-
KAALIKEITTO

5 annosta

250 g kuutioitua lampaanlihaa
150 g kuutioitua naudanlihaa
1 l vettä
1 lihaliemikuutio
muutama maustepippuri
muutama valkopippuri
n. 2 tl suolaa
2 sipulia
n. 700-800 g kuutioitua kaalia
meiramia ja persiljaa
250 g pakastettuja keittojuureksia tai
vastaavamäärä palsternakkaa, pork-
kanaa, selleriä ja purjoa tuoreena

Laita lihat kiehuvaan veteen.
Kuori vaahto. Lisää pippurit ja suo-
la, sekä sipuli ja kaali. Hauduta puoli
kypsäksi. Lisää kasvikset ja meira-
mi. Hauduta kypsäksi. Lisää hienon-
nettu persilja valmiiseen keittoon.

LAMMAS-OMENA-
KASTIKE

5 annosta

500 g lampaanpaistikuutioita
100 g purjoviipaleita
150 g omenakuutioita
4 dl vettä
currya maunmukaan
1-2 tl suolaa
2-3 rkl vehnäjauhoja
tuoreita yrttejä

Kuumenna vesi, lisää ruskistetut
lihat ja suola. Hauduta lähes kyp-
säksi. Lisää purjo, omenakuutiot ja
curry kypsennyksen loppuvaihees-
sa ja suurusta vesi tilkkaan sekoite-
tuilla vehnäjauhoilla. Hauduta vielä
noin 10 minuuttia ja tarkista maku.
Viimeistele tuoreilla yrteillä. Halutes-
sasi voit vielä täydentää makua sme-
tanalla.

LAMMAS-
PERUNAVUOKA

5 annosta

450 g yrttimarinoituja lampaan
paistisuikaleita (jos valmiiksi mari-
noitua lammasta ei ole saatavilla voit
marinoida sen itse esim. kaupassa
myytävällä valmiilla marinaadikas-
tikkeella. Anna lihasuikaleiden olla
marinaadissa  yön yli.)

timjamia
mustapippurirouhetta
1 1/2 dl valkoviiniä
1/2 dl appelsiinimehua
2-3 sipulia
750 c perunoita
valkosipulia
1/2 appelsiinin raastettu kuori
laakerinlehti
n. 45 g mustia oliiveja
3 1/2 dl vettä

Ruskista lihat ja hauduta pannulla
noin 10 minuuttia. Sekoita liemi-
aineet keskenään. Laita perunavii-
paleet ja lihat uunivuokaan. Lisää
liemi ja kypsennä + 200 c noin 1,5-
2 tuntia. Tarjoa  lisänä salaattia ja
maalaisleipää.

KREIKKALAINEN
LAMMAS

5 annosta

600 g yrtti-valkosipulimarinoituja
lampaan paisti suikaleita
2 sipulia
valkosipulia
2 rkl tomaattipyreetä
mustapippurirouhetta
oreganoa
timjamia
rosmariinia
kanelia
1 prk tomaattimurskaa
1 1/2 dl vettä
lihaliemikuutio
sitruunamehua
150 g kesäkurpitsaa
90 g mustia oliiveja

Ruskista paistisuikaleet pannulla.
Kuullota sipuli ja valkosipuli katti-
lassa. Lisää mausteet, tomaattipyree,
tomaattimurska, ruskistetut lihasui-
kaleet, sitruunamehu, vesi ja lihalie-
mikuutio. Hauduta kypsäksi. Lisää
paloitellut kesäkurpitsat ja oliivit.
Anna kiehua hetken ja tarkista ma-
ku.

Maistuvaa syksyä

Liisa
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Viimeinen sotakorvausjuna
lähti 50 vuotta sitten, mutta
mikä riittää ryssille?

Neuvostoliitto piti liittoutuneiden
välisissä sodan aikaisissa neuvotte-
luissa tiukasti kiinni siitä, että Sak-
san ja sen kanssa sotivien Suomen,
Unkarin ja Romanian oli maksetta-
va sotakorvauksia. Näin hyvitettäi-
siin niitä laajamittaisia tuhoja, joita
nimenomaan muka Neuvostoliitolle
oli aiheutettu.

Välirauhaneuvotteluissa maalis-
kuussa 1944 Neuvostoliitto ilmoitti
Suomen aiheuttamien vahinkojen
määräksi 1,2 miljoonaa dollaria, jois-
ta puolet, eli 600 miljoonaa dollaria
oli korvattava viiden vuoden kulu-
essa. Lisäksi välirauhansopimuksen
14. artikla velvoitti Suomen palaut-
tamaan Neuvostoliitolel sen alueel-
ta, siis vuonna 1940 luovutetulta alu-
eelta, poiskuljetetut tavarat. Koska
tavaroiden palauttaminen ei sellai-
senaan ollut mahdollista oli sovitta-
va niiden korvaamisesta. Palautusta-

varan korvausten määräksi määrät-
tiin 22 miljoonaa dollaria.

Me maksoimme sotakorvaukset
hyökkääjävaltiolle joka oli aloittanut
sodan meitä vastaan. Ei riittänyt
Karjalan luovuts ei Petsamo eikä
Salla. Eikö korvausvelollisen olisi
kuulunut olla Neuvostoliitto?

Venäjä on ottanut vastatakseen en-
tisen Neuvostoliiton velat noin 3,5
miljardia vanhaa markkaa. Missä-
hän rahat viipyvät?

Mutta mitä korvauksia maksaa
Lipponen nyt? Luonnonvaroiltaan
maapallon rikkaimmalla valtiolla ei
ole vara laittaa Pietarin ympäristö-
ongelmia kuntoon, joten meidän on
maksettava ne. Missähän rauhan-
sopimuksessa niin lienee sovittu?

Noihin ongelmiin Lipponen lupa-
si taannoin merkittävän avustus-
summan. Hallitus teki päätöksen
lahjoittaa 10 miljoonaa euroa Venä-

jän ympäristöongelmiin. Ihmetyttää,
ettei Venäjällä ole varaa hoitaa enti-
siä ongelmia, mutta sen sijaan on
varaa hyvinkin nopeasti rakentaa uu-
sia ympäristöriskejä, kuten Koivis-
ton öljysatama ja nyt jo uusi hank-
keilla oleva toinen satama Uuraa-
seen.

Loputtomalta tuntuu tämä maksu-
miehen osa. Vastikkeetta kaikki, sil-
lä tiedossani ei ole yhtään asiaa, josta
me saisimme jotain. Jollei sitten oteta
huomioon sitä, että viimekin viikol-
la pääministerit Lipponen että Kasja-
nov totesivat Suomen ja Venäjän
suhteiden olevan paremmat kuin
koskaan.

Mutta kestääkö rahalla ostettu ys-
tävyys kuinka kauan? Kysynpähän
vain, tietäen vastauksen. Niin kaun
kuin Suomella raha riittää.

Markku Paksu

Kulttuurien museo Helsingissä tar-
joaa vuoden 2003 syyskuuhun saak-
ka näköaloja siperialaiseen kulttuu-
riin näyttelyssään Siperia, taigan ja
tundran kansoja. Suomalais-ugrilai-
set kielet ja kansat ovat kiinnosta-
neet tutkijoita jo pitkään, näyttely
tuo osan niistä meidän kaikkien koet-
tavaksi. Pohjoisten kansojen elämä
karuissa luonnonoloissa tähän päi-
vään on esimerkki selviytymisestä,

kaikesta huolimatta. Alkuperäiset
kielet ja kulttuurit ovat kuitenkin
vaarassa hävitä teollistumisen ja eko-
logisen tasapainon järkkymisen myö-
tä.  Kulttuurien museo ei petä vierai-
lijoitaan tämänkään näyttelyn suh-
teen. Esille on tuotu monipuolisesti
siperialaista esineistöä ja tietoa nii-
den alkuperästä voi ammentaa mo-
nipuolisista näyttelyselitteistä, sekä
multimediaesityksistä. Eräs näytte-

lyn vetonauloista on aito siperialai-
nen kota, jossa voi käydä istuskele-
massa ja miettimässä maailman me-
noa. Liittymiskohdan muinaiskarja-
laisuuteen tuo mm. kokonainen huo-
ne, jossa on esillä shamaanien asu-
ja, sekä työvälineitä. Myös eri sipe-
rialaisten heimojen asuja on koottu
näyttelyyn ihasteltavaksi. Näyttely
esillä Kulttuurienmuseossa Tennis-
palatsissa 29.9.2003 saakka.

Siperian taikaa Helsingissä
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Pyhäinpäivän kynttilät syttyvät jälleen

Karjalainen 23-tunnin
PIKKUJOULURISTEILY

TALLINNAAN 18.-19.11.2002
Laiva lähtee 18.11. klo 18.00

ja on Helsingissä 19.11. klo 16.15.
Silja Linen Finnjetillä

viihdyttää Markku Aro & Diesel
iltaorkesterina Karavan

Jouko Junnonen laulaa ja laulattaa
karaoke, bingo, kuohuviinitarjoilu jne.

Hinnat hyttiluokasta riippuen
ilman kuljetuksia alkaen 16 e/hlö

kuljetuksen kanssa 29 e/hlö

Bussireittejä mm. Tampereelta, Hä-
meenlinnasta, Kotkasta, Imatralta, Lap-
peenrannasta, Kouvolasta, Varkaudesta,
Pieksämäeltä, Mikkelistä, Lahdesta.

Lisätiedot: Karjala-lehti
puh. (05) 5414 631 / Tuula Maunula
tai 040 5239 645 / Markku Paksu

Aurinkoinen kesä on saatu talteen.
Käsillä on arkea ja juhlaa. Suomi
tulee olleeksi itsenäisenä 85 vuotta.
Saakoot vapautemme puolustajat an-
saitsemansa tunnustuksen. Rautu-
laisten lehti on kiinnittänyt huo-
miotamme tärkeään asiaan. Kiitos-
ten ja muun muistamisen kanssa tu-
lisi olla liikkeellä ajoissa, silloin kun
meille paljon merkinneet ihmiset
ovat yhä keskellämme.

Syksyn valoisaa juhlaa Pyhäinpäi-
vääkään ei tarvitse viettää jälkijättöi-
sesti ja takapainotteisesti. Saamme
uuden näkökulman: ajan rajat ja pai-
kan etäisyydet menettävät merkityk-
sensä. Olemme kaikki lähellä toi-
siamme, samassa keskiössä, samas-
sa ihmisen osassa: hetken lapsia,
ikuisuuden perillisiä. Olemme kas-
teestamme alkaen kansalaisia jo nyt
kahdessa isänmaassa, katoavassa ja
katoamattomassa.

Kasteen lahja pysyy omanamme
alusta ja ajan rajan yli. Kaste yhdis-
tää Kristuksen sovitustekoon, ylös-
nousemukseen, voimaan ja rakkau-
teen.

Kaste kantaa läpi koko elämän ja
antaa rohkeuden elää täysillä jokai-
nen saatu päivä hänen omanaan, jo-
ka sanoo: -Älä pelkää! Minä olen
sinut lunastanut, minä olen sinut ni-

meltä kutsunut, sinä olet minun.
Vuoret väistykööt ja kukkulat horju-
koot, mutta minun armoni ei sinus-
ta väisty, eikä minun rauhanliittoni
horju, sanoo Herra, sinun armahta-
jasi.

Yhtäältä olemme saanee kasteessa
kaiken, toisaalta meidän tulee pan-
na kaste joka päivänä täytäntöön.

Usko, rukous ja kristityn vaellus
saavat voimansa kiitollisuudesta.
Kaste Jumalan tekona on kerta-
kaikkine, riittävä ja täydellinen. Sen
sijaan uudesti uskominen on päivit-
täinen, uusiutuva ja luovuudessaan
innostusta sytyttävä motivaation an-
taja.

Myös ehtoollisen leipä ja viini ovat
vuosisatojen ajan tuoneet Jumalan
läsnäolon todellisena ja tunnettavalla
tavalla ihmisen ulottuville.

Jo nyt olemme joka päivä Juma-
lan siunauksen varassa. Hänen hy-
vyytensä ja armonsa ympäröi mei-
tä. Hän varjelee elämämme, vaikka
emme aina hänen rakkautensa teitä
tunnekaan. Hän antaa meille sisäi-
sen rauhan, joka kantaa elämän rik-
kinäisyydenkin keskellä. Jumalan
siunauksen turvissa voimme elää ja
kerran myös kuolla. Kun siunaamme
toisiamme tai pyydämme siunausta
itsellemme, voimme vuottaa siihen,

että kolmiyhteinen Jumala kääntyy
meidän puoleemme ja on meidän
kanssamme.

Elämä on pyhää antajansa lahja-
na. Hetkiemme rajallisuus antaa jo-
kaiselle niistä luovuttamattoman ar-
von. Lupaus iankaikkisesta elämäs-
tä ei kavenna ajallisen merkitystä,
päinvastoin. - Ne, jotka luottavat Ju-
malaan, elävät iänkaikkista elämää
jo tässä ajassa. Maallisen elämän ai-
kana tajuamme iäisen vain vajavai-
sesti. Kuitenkin se toteutuu pienesti
ja isosti, rakkauden ja palvelemisen
yhteydessä.

Evankeliumin mukaan pyhyys on
vain Jumalan. Ihmiset voivat olla
pyhiä vain hänen yhteydessän. Py-
hät ovat ihmisiä, joiden läheisyydes-
sä myös meille Jumalaan uskomi-
nen on mahdollista.

Pyhäinpäivänä kynttilät syttyvät
kaikkialla missä on hiljaisen muista-
misen paikka, myös sankarihaudoilla
ja Karjalaan jääneiden rakkaiden
vainajien muistopaasilla. Meille on
toivon näköala: -Uskomme pyhien
yhteyteen. “Hänelle kaikki ovat elä-
viä”, on Kristuksen sana Isästään,
Lk. 20:18.

Simo O. Salo
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RUNO-
NURKKA

Keskustelu

Miun äiti kun lepäsi jo kuolinvuoteellaan
niin uniensa keskeltä hän kysyi yhä vaan
minnekä valtaapitävä on rajan piirtänyt
ja millä puolen rajoja on rakas Rautu nyt.

Linnut vain lentävät yli rajojen,
esteittä tuuli soi halki metsien,
kulkevat hirvet, ja vedet virtaavat
ihmisten tiellä on rajat katkerat.

Me muisteltiin sotia ja sopimuksia:
Pähkinäsaari, Täyssinä ja Turku, Stolbova,
ja Tarton rauhan rajoja ja tietä Pietariin
ja Moskovaa - ja kuin tuska iski ihmisiin.

Linnut vain lentävät yli rajojen,
esteittä tuuli soi halki metsien,
kulkevat hirvet, ja vedet virtaavat
ihmisten juuret on rajan pilkkomat.

Mitähän äiti neuvoisit nyt meitä tekemään
jos itä sekä länsi ryhtyy puolta kysymään.
Pelätään uutta uhoa ja unohtamista
ja rakkain paikka vieläkin on meille Karjala.

Linnut vain lentävät yli rajojen,
esteittä tuuli soi halki metsien,
kulkevat hirvet, ja vedet virtaavat
vääryydet ihmisten mieltä polttavat.

Näin äiti varmaan sanoisi: ei enää uhreja.
Voi luopumalla saada sen, mitä ei omista.
On koti siellä toisilla ja rakas Karjala.
Vaan - valkovuokkoaikana käy Palkealassa.

Linnut vain lentävät yli rajojen,
esteittä tuuli soi halki metsien,
kulkevat hirvet ja vedet virtojen
rauhassa elää voi myöskin ihminen.

Nimimerkki
“Ujo piimä”

Muistoja Karjalasta
Muistojeni paikka Karjalan kannas
eräs paikka kauneinta Suomea on.

Kuitenkin muistan läheisimmin Raudun
ja Raasulin lapsuutein ihanan maan.

Jännittävä paikka asua siellä
raja kun kulki vierellä sen.

Kaivokin meidän, ei kenenkään maalla
siitä vain vettä haettiin ain.

Rauhan aikana joskus kesäilloin
naapurin väkeä rajalle tull’

meidän miehille mahorkkaa tarjos
ja laulu ja haitari ilmoille soi.
Heiltä se laulu kuorossa raikui

hiljalleen kuitenkin harveten, haipuen pois
kunnes vähitellen tapailu rajalla kokonaan jäi,

aivankuin unta se ollutkin ois.

Viel’ Raasulist muistan ne korkeat palteet
lehtevät pähkinärinteet myös.

Marjaisat salot ja kukkivat pellot
sinikelloisa, päivänkakkaroista

lainehtien sinivalkoisinaan.

Muistan myös palteilta kissankäpälät,
kukat matalat valkopunaiset.

Niitä en muualla tavannut ookkaan
siellä ne kukkivat runsaina vaan.
Monta on muistoa joita en voine
tässä näin Teille kertoillakaan

Sieluni sopukoista nämäkin kaivoin
menneitä unhoita en milloinkaan.

Näin muistellut Raasulin tullintalossa
asustanut Meeri Oksman, o.s. Koppe

Ikävä
Karjala kaivattu maa

sinun luoksesi ajatus saa,
siellä kuljimme kouluteitä,

uhrikenttäs ei unhoita meitä.

Sinun kantelos kaihoa soi,
nuoruuden onnea unelmoi.

Ilot, surut, jaettiin,
ystävinä erottiin kaikki,
nuoruuden ystävät teitä
kaipaan, kaipaan niin.

Laina Huuska, o.s. Ukkonen
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Kauko Johannes Hänni-
käinen kuoli Lahdessa 6.
elokuuta. Hän oli syntynyt
Raudun Potkelankylässä
22. tammikuuta 1930 Juho
ja Hilda Hännikäisen per-
heeseen.

Evakkotaipaleelle Kauko
joutui kaikkiaan kolme ker-
taa. Ennen talvisotaa,
vuonna 1939 perhe oli jo
viisi viikkoa mahdollista sotaa paossa Pieksämäellä,
palaten kuitenkin takaisin Rautuun ja joutuen välittö-
mästi lähtemään takaisin talvisodan sytyttyä. Välirau-
han aikana Juho-isä, Lea-sisko ja Kauko palasivat
takaisin Rautuun jälleenrakennustöihin. Jatkosodan
alkaessa kotipaikka kotipaikka Raudussa oli kuiten-
kin jätettävä lopullisesti.

Kauko aloitti työnteon jo 13-vuotiaana Isä-Juhon
apuna peltotöitä tehden ja kalastellen läheisestä
purosta. Nuoren miehen mieli halasi kuitenkin maail-
man merille. Kauko lähti 17-vuotiaana laivalla messi-
pojaksi, kävi armeijan laivastossa ja seilasi eri
vakansseilla yhteensä 14 vuotta maailman meriä.

Perheen perustaminen ja valmistuminen Helsingin
teknillisen koulun konemestarien opintosuunnalta sai
Kaukon asettumaan aloilleen. Uusi kotipaikka ja työ
löytyivät Lahdesta. Hän oli yhteensä 26 vuotta Lah-
den kaupungin sähkölaitoksen eli nykyisen Lahti Ener-
gian palveluksessa, ensin kaukolämpömestarina ja
myöhemmin Teivaanmäen voimalaitoksen käyttö-
mestarina. Työansioistaan Kaukolle myönnettiin Suo-
men Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali.

Kauko pääsi eläkkeelle vuonna 1991 rakkaiden
harrastustensa pariin. Mökkielämä omassa saaressa,
Puulaveden rannalla Kangasniemellä, oli Kaukon sy-
däntä lähellä. Kalastus, marjastus, sienestys, raken-
taminen ja kaikenlainen nikkarointi siellä olivat hä-
nelle erittäin mieluisia harrastuksia. Kauko oli myös
aktiivinen urheilun seuraaja, erityisesti jalkapallo
kiinnosti häntä. Eläkepäivinä hänellä oli vielä intoa
matkustella maailman eri mantereilla.

Kaukoa jäävät kaipaamaan
Kaija-vaimo, pojat Jarmo ja Jyrki perheineen

sekä Lea-sisko ja muut sukulaiset ja ystävät

Ester Lallukka, o.s. Sidorov, kuoli Joroisten sairaa-
lan vuodeosastolla 30. toukokuuta. Hän oli syntynyt
Raudun Vehmaisissa 14.8.1917.

Kauppias, alikersantti, Reino Ossi kuoli Päijät-Hä-
meen keskussairaalassa 3. heinäkuuta. Hän oli synty-
nyt 19.10.1925 Raudun Suvenmäellä.

Tyyne Kiviaho, o.s. Kähäri, kuoli Helsingissä 24.
heinäkuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 12.1.1920.

Aino Sylvia Paukku kuoli Helsingissä 27. heinä-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 13.11.1919.

Lyydia Paukku, o.s. Huuhka, kuoli Joutsassa 31.
heinäkuuta. Hän oli syntynyt 28.12.1905 Raudun
Orjansaaressa.

Helvi Elisa (Liisa) Nypelö, o.s. Piipari, kuoli Mik-
kelissä 22. elokuuta. Hän oli syntynyt Mikkelin maa-
laiskunnassa 14.9.1932.

Raudussa 30.7.1927 syntynyt Fanny Pauliina Nypelö
kuoli Mikkelissä 30. elokuuta.

Hilma Maria Ahonen, o.s. Murto, kuoli Taipalsaa-
rella 15. syyskuuta. Hän oli syntynyt Raudun Vehmai-
sissa 1.4.1918.

95 vuotta
Emma Partanen, o.s. Kyyrä, täytti 15. syyskuuta

95 vuotta Riihimäellä. Hän on syntyisin Maanselältä,
mutta varsinainen asuinpaikka oli Orjansaaressa.

“Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen
nähdä antamani pelastuksen” Ps. 91:16

Kiitollisuudella lapset

90 vuotta

Laura Raelouhi, o.s.
Loponen täytti 90 vuotta 9.
lokakuuta. Hän on lähtöi-
sin Raudun Vehmaisista.
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88 vuotta
Lilja Maria Sappinen, o.s. Holttinen, syntyjään Rau-

dunkylästä, vietti 88-vuotissyntymäpäiviään 31. elo-
kuuta kotonaan Karkkilan Harjulassa. Juhlijoita oli
iso joukko, sukulaiset, naapurit ja ystävät muistivat
vaikka äiti sanoi: “Tiähä on vuan välvuos, koha sit
ko mie täytän yhdeksänkymment...juhlitaan sit enem-
män.”

Kuvassa Lilja tyttäriensä Mailan, Raijan ja Riitan
ympäröimänä. Onnea vielä äidille, mummolle ja iso-
mummolle.

80 vuotta
Aili Pulliainen, o.s. Rastas, täytti 80 vuotta 31. elo-

kuuta Tampereella. Hän on lähtöisin Raudun
Palkealasta.

Siilinjärvellä täytti 7. syyskuuta 80 vuotta Eino Lo-
ponen. Eino on Anna-Liisa ja Matti Loposen poika
Raudun Kaskaalasta.

Aini Lehkonen, o.s. Sappinen, täytti 80 vuotta 13.
syyskuuta. Hän on lähtöisin Palkealasta ja asuu nyky-
ään Kangasniemellä.

75 vuotta
Selma Helena Salo, o.s.

Monto, täyttää 25. lokakuuta
75 vuotta. Hän on syntynyt
Raudussa Potkelankylässä
Monnonmäellä Ida ja Arvid
Monnon tyttärenä. Nykyään
Salo asuu Joutsassa.

70 vuotta

Arvo Vaskelainen täytti 10. heinäkuuta 80 vuotta
Raumalla. Kuvassa ovat kaikki Vaskelaisia, Arvon jäl-
kikasvua, kaksi poikaa jo neljättä polvea. Kuvasta
puuttuvat pojan tyttäret, Arvon tytär ja tyttären pojat
ja tytöt.

Viljo Suvimaa täytti 70 vuotta 24. syyskuuta. Hän
on syntynyt Raudun Sunikkalassa.

50 vuotta

Matti Koppanen täytti 11. syyskuuta 50 vuotta Hir-
vensalmella. Hänen juurensa ovat Raudun Korleen-
kylästä, josta hänen Maria-äitinsä (o.s. Paukku) on
kotoisin. Koppanen on toiminut muun muassa Rau-
tulaisten pitäjäseuran hallituksessa.

Valmistuneet

Raudun Vehmais-
ten kylästä kotoisin
olevan Aura Mäen-
pään, o.s. Loposen
tytär, Meeri Koivula
väitteli Terveystie-
teiden tohtoriksi
Tampereen yliopis-
tossa 7. kesäkuuta.
Aura Mäenpää asuu
Hämeenkyrössä ja
lähettää tämän tiedon
myötä tutuille tervei-
siä.
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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, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 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:


