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Seisomassa kaukopartiomehet Hännikäinen, Suikkanen, Hipeli, tuntematon, Paukkunen,
Rastas, Pusa, M. Loponen ja A. Loponen. Istumassa P. Loponen, Määttänen, Kuoppa,
Kärpänen ja sotakoira Kutri. Mauri Kärpänen (myöh. Ahtosalo) tunnettiin myöhemmin
sotakirjailijana. Määttänen katosi tiedustelumatkallaan Neuvostoliittoon sodan jälkeen

vuonna 1951.

Kuva: Olavi Paukkusen albumi
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Karjalalehden kolumnisti K.
Michelsson kirjoitti muutamia viik-
koja sitten kolumnissaan Kiina vai
Venäjä, miksi Kiinan opintopiirit ovat
tupaten täynnä sen sijaan, että tiedot
Venäjän kielen vähäisestä opiskelus-
ta ovat masentavaa luettavaa.

Löytyisiköhän syy historiasta? Jos
väitän Venäjää ihannoiville, että juuri
historia on syy siihen, ettei venäjää
haluta opiskella, minun väitetään ole-
van kalkkis joka yhä makaa pote-ros-
sa jossain päin Kannasta. Jos taas
kysyn nykynuorisolta, mikseivät he
halua opiskella venäjän kieltä, saan
enemmistöltä vastauksen: “Ei vois
vähempää kiinnostaa mikään ryssän
kieli.”

Venäjä koetaan vastenmielisenä,
epäluotettavana, jopa uhkana, eivät-
kä viime aikojen tapahtumat ole juuri
tilannetta kohottaneet. Lähes koko
maailma tuntee vastenmielisyyttä
Venäjää kohtaan.

Kaikki voisi olla toisin. Luulen, että
presidentti Gorbatshovin pyrkimyk-
senä oli luoda Venäjälle länsimainen
demokratia ja sitä kautta hyvät suh-
teet Eurooppaan ja muihin länsival-
toihin niin, että se olisi pystynyt kat-
somaan itseään peiliin sekä saamaan
arvostusta muiden silmissä.

Gorbatshovin työ kohti demokrati-
aa keskeytyi. Nyt Venäjä on sysinyt
itsensä yhä syvemmälle suohon.
Yhtä mieltä Michelssonin kanssa olen
siitä, että Venäjä on lähellä, ja Kiina
kaukana, Venäjä on Suomen suurin
kauppakumppani ja siellä ovat valta-
vat markkinat.

Venäläiset turistit ovat elvyttäneet
Suomen matkailua eniten Itä-Suomes-
sa, mutta myös muualla. Selkeästi
näkyy Lappeenrannan kaupungin ja
sen ympäristön kehittyminen. Se lie-
nee juuri venäläisturismin ansiota.
Pystyäksemme entistä paremmin ra-
hastamaan venäläisiä, tarvitsisimme
siihen juuri venäjän kielen osaajia.

Siinä mielessä poteroista kyllä kan-
nattaisi kaivautua ylös. Venäjän osaa-
minen olisi hyödyllistä, mutta opiske-
lun estää vääryydellä rakennettu raja.

Venäjän nykyinen johto näyttää viis
veisaavan siitä, mitä heistä maailmalla
ajatellaan. Mikäli heitä joku uskaltau-
tuu arvostelemaan, niin heti ryhdytään
kaasu- ja öljyhanoja ruuvailemaan
pienemmälle.

Ylimielisyys näkyy nykyisin myös
monella muulla tavoin. Kelpaavatko
meidän rahamme sinne? Osittain kyl-
lä, mutta osa majoituspalveluiden tar-
joajista viittaa kintaalla zuhnien ropo-
sille. Tämän saimme kokea viime
kesänä.

Hotelli Igora Raudussa on ollut si-
jaintinsa puolesta rautulaisten mielui-
sa yöpymispaikka. Elokuun alussa
meitä rautulaisia oli majoittuneena
Igoraan lähes 100 henkeä. Matkan
järjestäjän puolesta oli ilmoitettu saa-
pumis- ja ruokailuajat jo noin kolme
viikkoa ennen matkaa hotellille. Ryh-
män saapuminen toi hotellille noin 14
000 euroa tuloja. Kuinkas sitten kä-
vikään. Majoitus oli ok, mutta kun ho-
telliin saapui samanaikaisesti 300
nuorta teinibileisiin, meidät hätisteltiin
ravintolasta ruokailemaan henkilö-
kunnan ankeisiin tiloihin. Useimmat
matkalaiset olivat syrjinnästä hyvin
närkästyneitä, eikä syyttä. Näin siis
ryssä zuhnia kyykyttää. Matkanjär-
jestäjän puolesta anteeksipyyntöni vie-
lä kerran.

Venäjällä on todella paljon tekemis-
tä, mikäli se haluaa saavuttaa luotta-
musta niin yksityisellä kuin valtiollisella
tasolla.

Mie luppaan, jot ryssittely loppuu
sillo ko Venäjä palauttaa Karjalan. Jos
ei, miu puolestain ryssittely saap jat-
kuu…
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Rautulaisen, jo edesmenneen
kaukopartiomiehen Olavi “Olli”
Paukkusen (1914 – 1997) muis-
telmat ovat ilmestyneet kirjana.
Päämajan tiedustelija -kirjan on
toimittanut kauppatieteen tohto-
ri, tutkija ja historian jatko-opis-
kelija Pekka Turunen.

Turunen löysi Olavi Paukku-
sen käsin kirjoittamat muistelmat
ensimmäistä, Mannerheim-ristin ri-
tari Paavo Suorannasta kertovaa
Salaisen sodan asiamies –kirjaa teh-
dessään. Suoranta oli Paukkusen
partiokaveri. Turunen kävi haastat-
telemassa Paukkusen leskeä, lotta-
na sodassa toiminutta Tyyne Pauk-
kusta hankkiessaan taustatietoja
Suorannan kirjaan.

– Kiipesimme heidän kotitalonsa
vintille. Sieltä hän kaivoi esiin ja
näytti minulle miehensä 1980-luvulla
tekemät sotamuistelmat. Olavi
Paukkunen oli laatinut ne päiväkir-
jamerkintöjensä ja partiomuistiinpa-
nojensa perusteella. Omat alkupe-
räiset asiakirjansa Paukkunen oli
hävittänyt muistelmat kirjoitettuaan.

– Sotamuistelmien löytyminen oli
pienimuotoinen sensaatio. Päätin,
että ne täytyy saattaa kirjaksi Tyy-
ne Paukkusen tahtoa noudattaen,
kertoo Turunen.

– Muistelmien julkaiseminen oli
ollut myös Olavi Paukkusen tavoit-
teena. Hän oli saanut kipinän kirjoit-
tamiseen nähtyään Helsingin Sano-
missa jonkun everstin kirjoituksia.

Sotamuistelmista Olavi Paukku-
nen oli tehnyt kaksi käsikirjoitusta.

– Yhdistin ne ja korjasin kaikki
mahdolliset virheet arkistojen perus-
teella. Kun on tutkijaksi koulutettu,
niin sitä yrittää olla tarkka ja haluaa
tarkistaa kaiken mahdollisen.

– Yritin myös tehdä tekstistä lu-
ettavampaa, mutta kielen ja lause-
rakenteet olen yrittänyt pitää sellai-

Sukellus sissin elämään

sina, että ne ovat Paukkusen tyyliä.
Turunen kiittää Paukkusen kirjal-

lista työtä isoksi saavutukseksi vain
muutaman vuoden kansakoulua
käyneelle miehelle.

Talvisota alkoi
omilta kotipelloilta

Olavi Paukkunen suoritti partioin-

tia talvisodassa, jatkosodassa ja
Lapin sodassa. Lisäksi hän teki vä-
lirauhan aikana siviilivaatteissa sa-
laisia partiomatkoja Kannakselle.
Kirja kertoo näistä kaikista.

Paukkusen talvisota alkoi dra-
maattisesti. Raudun ryhmän 7. Ra-
jakomppania, johon Paukkunen kuu-
lui, sai tulikasteensa sodan alussa
omassa kotipitäjässään. Miehet, ta-

Kirjan kansi.
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lot, pellot ja pihat, jotka joutuivat
taistelun myllerrykseen, olivat Pauk-
kuselle tuttuja. Lisäjännitteen talvi-
sodan alun taisteluihin toi se, että
miehillä ei ollut etukäteen käsitystä
siitä, mitä moderni sodankäynti tar-
koitti.

– Yllätyin, sillä syvintä vaikutusta
minuun eivät tehneetkään Pääma-
jan karut kaukopartiomatkat, vaan

se, miten nämä miehet taistelivat
omilla kotipelloillaan. Se tuntui hur-
jalta. En ollut sitä ikinä ajatellut, kun
useimmat kirjat ovat kertoneet tais-
teluista “siellä jossakin”, tunnustaa
Turunen.

Talvisodan jälkeen Paukkusta pyy-
dettiin tiedusteluosaston alaiseen
yksikköön suorittamaan äärimmäi-
sen vaarallisia vakoilumatkoja me-

netetyn Kannaksen alueelle. Pauk-
kunen teki yhdessä Paavo Suoran-
nan kanssa välirauhan ja jatkosodan
aikana 14 partiomatkaa, joissa he oli-
vat alituiseen kontaktissa neuvosto-
sotilaiden kanssa ja vaarassa jäädä
kiinni.

Jatkosotaan ja Lapin sotaan
Paukkunen otti osaa kuuluisassa
Päämajan kaukopartiopataljoonas-
sa, ErP 4:ssä. Kirja kuvaa elävästi
fyysisesti raskasta talvipartiointia ja
Paukkusen omassa selustassa ta-
pahtunutta desanttijahtia. Toiminnan
monimuotoisuuden lisäksi oman nä-
kökulmansa Paukkusen tarinaan luo
maantieteellinen ulottuvuus. Pauk-
kusen partiot veivät hänet jatkoso-
dassa Inkerinmaalta Sallan–Alakur-
tin tasalle ja Lapin sodassa vielä
Pohjois-Pohjanmaalle.

Turunen huomauttaa, että kysy-
mys jatkosodan oikeutuksesta oli

Näiden 7. rajakomppanian miesten kanssa alkoi Paukkusen talvi-
sota. Miehet vasemmalta oikealle: Ahtiainen, Auvinen, Paukkunen
sekä Paakkinen.

Rautulaisia Syvärillä Vaassenissa elokuussa 1942. Vas. Mauri Kär-
pänen, Urho Pusa, Matti Loponen, Olli Paukkunen, Viljo Suikka-
nen, Kaino Rastas, Aarno Hipeli, Heikki Määttänen, Jalmari
Kuoppa, Arvi Loponen, Vilho Hännikäinen ja Eero Loponen.

Olavi Paukkunen ottamassa
päivänvaloon vintilleen kätke-
miään konepistooleja. Vasta
kun Neuvostoliitto romahti
vuonna 1991, aseet luovutettiin
Uttiin ErP4:n patsaan
paljastustilaisuudessa.Näitä ja
muitakin kätkettyjä aseita ja
tarvikkeita säilytetään ErP 4:n
perinneyhdistyksen tiloissa
Utissa.

Kuvat: Olavi Paukkusen albumi
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Ruokailu vihollisen puolella. Päivän ruokalistal-
la hernekeittoa ja saikkaa.

Yöpyminen pinovalkeilla telttakankaiden alla.
Vaatteisiin paloi reikiä samalla kun osa nukku-
jan vartalosta oli jäässä.

karjalaisille absurdi asia. Heille se
oli itsestään selvää.

Suomalaisia
supersankareita

Pekka Turusen mielestä Paukku-
nen ja Suoranta, kuten muutkin kau-
kopartiomiehet, ovat olleet aikamoi-
sia supersankareita.

– Olavi Paukkusen tekstistä ei
kuitenkaan puutu kommelluksia eikä
koomisiakaan piirteitä, joten kirjas-
ta tulee esille myös sodankäynnin
inhimillinen puoli.

Paukkusen tarinaa täydentämään
Pekka Turunen on kirjoittanut kir-
jaan laajan johdanto-osan, jossa hän
käsittelee Paukkusen elämää ja

kaukopartiointia.
– Kirjojen tekeminen on ollut jän-

nittävä matka näiden sotaveteraa-
nien elämään. Heidän sotansa ei
loppunut rauhaan vaan jatkui ase-
kätkennässä. Vasta Neuvostoliiton
romahdettua he luovuttivat aseet
pois. He uhrasivat koko elämänsä
isänmaan hyväksi, sanoo Turunen.

Pekka Turusta tiedustelu ja eri-
koisjoukkojen toiminta alkoi kiinnos-
taa sen takia, että hän on itsekin
saanut sissikoulutuksen.

– 2000-luvun alkupuolella tajusin,
että veteraaneja on enää vähän jäl-
jellä. Jos tietoja heistä haluttiin tal-
teen, niiden keruulla alkoi olla kiire.

Turunen kertoo, että kirjailija Esa
Anttala, oikealta nimeltaan Urpo

Lempiäinen, (myöh. Urpo Arho-
suo), haastatteli ensimmäiseen kir-
jaansa Paukkusta.

– Ihmiset kuvitteli, että Olli sai
puolet rahoista. Niin ei kuitenkaan
tapahtunut.

 Kuopiolaissyntyisen, nykyään
Mikkelissä asuvan Pekka Turusen
toimittama Päämajan tiedustelija
(Ajatus kirjat) julkaistiin Helsingis-
sä 18. elokuuta.

Seija Lipsanen

  Pekka Turunen
• Synt.1970 Kuopiossa
• Kauppatieteen tohtori 2001
  Turun yliopisto
• Historian jatko-opiskelija Joen-
   suun yliopisto
• Työskennellyt tutkimusjohtajana
   Kuopion yliopistossa ja profes-
   sorina New Hampshiren yli-
   opistossa Yhdysvalloissa.
• Asunut ja työskennellyt Suomen
   ja Yhdysvaltojen lisäksi myös

   Saksassa, Virossa, Hollannis-
   sa ja Englannissa
• Työskentelee Maavoimien esi-
   kunnassa Mikkelissä
• Toimittajana TV-dokumentis-
   sa Jatkosodan agenttikoulu
• Julkaissut kirjat Salaisen sodan
   asiamies – Mannerheim-ristin
   ritari Paavo Suoranta (2006)
   ja Päämajan tiedustelija
   (2008)

Kuva: Seija Lipsanen

Olavi Paukkunen,
Päämajan tiedustelija
(toim. Pekka Turunen)

Ajatus Kirjat
237 sivua

Ovh 38,00
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Tämän vuoden ensimmäisessä
numerossa Rautulaisten lehti kertoi
nuoresta rautulaisjuurisesta Anna
Rummukaisesta. Ristiinassa Mik-
kelin lähellä asuva Anna on kuva-
taiteilija, joka oman taiteen tekonsa
lisäksi opettaa lapsia mikkeliläises-
sä kuvataidekoulussa.

Syyskuun alussa Etelä-Savon tai-
detoimikunta ja Etelä-Savon kult-
tuurirahasto palkitsivat Anna Rum-
mukaisen Etelä-Savon Nuoren tai-
teilijan palkinnolla. Palkinnon arvo
on 8 000 euroa. Osan palkinnosta
Anna saa rahana, osa tulee mikke-
liläisen taidegallerian näyttelytilana,
johon hän rakentaa ensi vuoden
alussa näyttelyn.

– Olen palkinnosta riemuissani.
On mahtavaa, kun ei tarvitse miet-
tiä, millä tavalla saan näyttelykulut
peitettyä ja ostettua materiaalia,
Anna iloitsee.

GalleriArissa tammikuun alkupuo-
lella avautuvasta näyttelystään
Anna suunnittelee elävää ja vuoro-
vaikutteista.

– Voisin tuoda sinne kesken näyt-
telyn uusia töitä, työskennellä siellä
ja järjestää erilaisia työpajoja.

Anna Rummukaista Etelä-Savon
taidetoimikunnan pääsihteeri Riit-
ta Moisander luonnehtii raikkaak-
si, kokeilevaksi ja värikkääksi tai-

teen tekijäksi.
Ja sellainen Anna todella on.

Räiskyvän ja herkästi nauravan
Annan töissä hehkuvat voimakkaat
värit, maalausten pinta on rosoinen
ja väriä paljon. Arjen pienistä tapah-
tumista kumpuaviin töihinsä hän
upottaa monesti myös pieniä jekku-
ja katsojan iloksi.

Anna Rummukaisen juuret juon-

tavat Raudun Huhtiin. Hänen isän-
sä Martti Rummukaisen molem-
mat vanhemmat Eino ja Ester
Rummukainen (o.s. Kuoppa)
ovat kotoisin sieltä.

Seija Lipsanen

Anna Rummukaisesta Etelä-Savon nuori taiteilija

Mentujen sukukirja ilmestyy jouluksi
Mentujen sukuseura ry julkaisee

suvusta kertovan kirjan, Mentujen
suku, jouluksi 2008. Teos on noin
300-sivuinen, kovakantinen kirja,
jossa kerrotaan esi-isiemme kotipi-
täjän, Raudun historiasta, elämästä
siellä sekä sukumme jäsenten elä-
mänkohtaloista sanoin ja kuvin. Sii-

nä on mukana myös laaja sukusel-
vitys, joka kertoo sukujuuristamme
aina 1600-luvulle asti.

Kirjan hinta tulee olemaan noin
40–50 •/kappale painosmäärästä
riippuen ja sitä voi tilata ennakkoon
sukuseuran puheenjohtaja Vilho
Mentulta.

Hanki itsellesi tai ystävällesi jou-
lulukemiseksi!

Mentujen sukuseura ry
Vilho Mentu

puh. 0440–122 288
s-posti: vilho.mentu@elisanet.fi

– Yhtään henkilökohtaista apurahaa en ole tähän mennessä saa-
nut, mutta nyt paukahtikin sitten kunnolla, iloitsee Anna Rummu-
kainen.

Kuva: Seija Lipsanen
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– Olen varsinainen energiapakka-
us, kertoo nivelreumaan kaksivuo-
tiaana sairastunut Satu Hasanen.

Hän jäi sairautensa takia lyhytkas-
vuiseksi, mutta on kasvanut sinnik-
kääksi ja positiiviseksi luonteeltaan.
Laaja ystäväpiiri, opiskelu, matkus-
telu ja järjestötoiminta ovat antaneet
hänelle paljon, eikä hän halua sur-
ra. Sadulla on käytössään oma auto,
Honda Jazz, jonka etupenkki on
sähkökäyttöinen. Autossa on auto-
maattivaihteet sekä ilmastointi. Ki-
lometrejä tulee 30 000 vuodessa,
kun on paljon liikkeellä.

– Hyvä että olen saanut kaupun-
gilta henkilökohtaisen avustajan, jon-
ka voin ottaa mukaan matkoille.
Avustaja helpottaa päivittäistä sel-
viytymistäni itsenäisesti. Voin ajaa
noin 300 kilometriä, mutta sitten on
tauon paikka. Loma Ylläksellä on
juuri takana ja minuun taisi iskeä
Lapin lumo – vai hulluus, hän ker-
toi.

Sadun mottona onkin: “Hymy, jon-
ka lähetät maailmalle, palaa luok-
sesi.”

11 vuotta
pyörätuolissa

Sadulla on takanaan useita sairaa-
lakuukausia nivelreuman takia sekä
Mikkelissä että Heinolassa Reumal-
la, pisimmillään viisi kuukautta yh-
täjaksoisesti. Hän oli 11 vuotta lä-
hes pyörätuolissa, mutta on kuntou-
tunut kuin ihmeen kautta. Kokopäi-
vätyöhön hän ei pysty, mutta pää-
see liikkumaan.

– Ei kaksivuotias voi tajuta, miksi
jätetään sairaalaan. Läheisyys ja
turvallisuus ovat minulle tärkeitä.
Vietän edelleen paljon aikaa van-
hempieni luona Kalvitsassa.

– Putosin viidennellä luokalla pyö-
rän kyydistä, enkä päässyt enää liik-
keelle. Pääsin kulkemaan keppien

kanssa vain lyhyitä matkoja. Vuo-
sina 1995–2000 polviin laitettiin te-
konivelet. Pyörätuoli on mukana pi-
demmillä matkoilla, kertoo Satu,
mutta ei valita.

– Autolla-ajo on ihanaa, hän jat-
kaa ja innostuu asiastaan.

– Välillä olo on turtunut, mutta nyt
taas ajaminen on mukavaa. Välillä
vaihdetaan kuskia. Sain ajokortin 18-
vuotiaana. Opiskelen Nurmijärvel-
lä yhteisöpedagogiksi. Ajoa tulee
aika paljon, kun käyn koulussa kol-
men viikon välein kolme päivää.
Lopputyönä teen kansion, jossa ker-
rotaan vammaisen arjesta, vam-
moista ja sairaudesta. Projekti kes-
tää vuoden 2008 loppuun ja ideana
on, että kuka tahansa voi mennä
minne tahansa kertomaan vammai-
suudesta. Koko Suomen laajuisen
projektin takana on VNY eli Vam-
maisjärjestöjen Nuorisoyhteistyö-
ryhmä.

Järjestötoiminta
lähellä sydäntä

Satu Hasanen kertoo, että järjes-
tötoiminta on antanut hänelle paljon
ja hän on monessa mukana. Kon-
takteja tulee paljon, kun hän on viisi
vuotta kulkenut ympäri Suomea.
Monenlaisia kavereita on löytynyt
ja tuttavapiiri on laaja. Yhdessä
matkustetaan myös ulkomaille ja
käydään risteilyllä, kun mahdollista.

Myös yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen kiinnostaa Satua. Kiireinen loka-
kuu on tulossa, kun hän aloitti vaali-
kampanjan.

Karjalainen ja
savolainen veri

Satu kertoi, että hänen pappansa
on lähtöisin Raudusta. Hän joutui
sodan aikana lähtemään kahdesti
evakkoon. Markku Paksun kum-

Liikkumisen este ei ole elämän este

Pukeudun ihan Karjalan väreihin: punaiseen ja mustaan. Olisipa
Markku ollut näkemässä, sanoo vilkas Satu syyskuun alkupäivinä.

Kuva: Arja Vähämäki
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mityttö on saanut annoksen rautu-
laisuutta myös kummisedältään,
joka matkustaa Rautuun useita ker-
toja kuukaudessa. Sadun vanhem-
mat ovat käyneet Raudussa.

– Olisi siellä mielenkiintoista käy-
dä. Ihmiset ovat ystävällisiä ja vilk-
kaita. Äiti on kova puhumaan sekä
äidin täti. Olen varmaan perinyt
puhelahjat heiltä, hän jatkaa.

– Nämä minun vaatteenikin ovat
ihan karjalaisväreissä: punaista ja
mustaa...

– Minulla virtaa suonissani karja-
lainen ja savolainen veri. Energiaa
on vaikka muille jakaa, hän naures-
kelee.

– Muutin ruokavalioni, johon kuu-
luu paljon kasviksia, hedelmiä ja elä-
vää ravintoa. Nyt ei väsytä niin pal-
jon. Sianliha ja muut tekevät olon
huonoksi. Silloin, kun syön keinote-
koista ruokaa, iskee helposti astma
ja ihottuma. Happo-emästasapaino
pitää pysyä kohdillaan. Reumakin
pysyy aisoissa, kun syön oikein.

Rasvaa yritän välttää, eli pitää teh-
dä valintoja, mikä on parempi vaih-
toehto. Myös maitoallergia vaikut-
taa ja jouluruoka on mietittävä etu-
käteen.

Kulttuurin pitäisi olla
saatavilla kaikille

– Joka vuosi yritän keksiä jonkin
uuden asian tai harrastuksen. Vii-
me kesänä kävin Savonlinnan Oop-
perajuhlilla katsomassa Wagneria.
Ensi kesänä voisin lähteä museoajo-
neuvoajelulle isäni, Reijo Hasasen,
tummanvihreällä kuplalla vm. 1967
tai 70-luvun mersulla, joka on mu-
seorekisterissä, hän innostuu jälleen.

– Kulttuurin pitäisi saada olla saa-
tavilla kaikille. Mikkeli ei maksa
avustajaa teatteriin tai kesäteatte-
riin. Tosin Hartwall-Areenalla on
meille oma aitio, mikä on hieno asia.

Arja Vähämäki

Satu Hasanen
• Syntynyt 1975 Mikkelissä
• 1995 ylioppilastutkinto Hauki-
   vuoren lukio
• 2002 taloushallintotradenomi,
   Liiketalouden Instituutti Mikkeli
• 2005 sihteerin ammattitutkinto
• 2006 aloitti yhteisöpedagogiopin-
   not Nurmijärvellä
• 6,5 vuotta töissä tilitoimistossa,
• Invalidiliiton nuorisotoimikunta
   INTO:n sihteeri, Reumaliiton
   nuorisofoorumin puheenjohtaja,
  Reumaliiton valtuuston jäsen,
  Mikkelin seudun reumayhdistyk-
  sen sihteeri, MPK:n jäsen, Vam-
  maisneuvoston varajäsen, sosi-
  aalilautakunnan varajäsen, kun-
  nanvaltuustoehdokas
• omat kotisivut, blogi, facebook
   ja pienimuotoinen päiväkirja
   tapahtumista
   www.hasasa.tarinoi.fi

Turun suomenkielinen työväen-
opisto ja Turun yliopiston poliittisen
historian laitos järjestävät yhteis-
työssä seminaarin Luovutettu Kar-
jala ennen ja jälkeen toisen maail-
mansodan. Lauantaina 8. marras-
kuuta kello 10–16 opistotalon juhla-
salissa (Kaskenkatu 5) pidettävä
tapahtuma jatkaa vuosittain toteu-
tettujen laadukkaiden Karjala-semi-
naarien sarjaa.

Opiston rehtori Ilkka Virta ker-
too tilaisuuteen odotettavan noin 200
henkeä kuuntelemaan tasokkaiden
tutkijoiden esityksiä.

– Seminaarissa käsitellään toises-
sa maailmansodassa Neuvostoliitol-
le menetetyn Karjalan alueen his-
toriaa sotia edeltäneestä ajasta ny-

kypäivään. Käymme läpi muun
muassa seuraavia kysymyksiä: Mil-
lainen Viipurin lääni oli ennen toista
maailmansotaa ja mikä oli sen mer-
kitys Suomelle ja suomalaisille?
Millaisen roolin alue sai Neuvosto-
politiikassa? Mistä se sai asukkaan-
sa? Miten alueen kulttuuri, poliitti-
nen elämä ja talous kehittyivät uu-
den isännän aikana? Mitä kuuluu
alueelle ja sen asukkaille nykyisin
ja mihin ollaan menossa?

Seminaarin puheenjohtajana toimii
professori Timo Soikkanen, Tu-
run yliopiston poliittisen historian
laitos. Esitelmöitsijöiksi saapuu asi-
antuntijoita Helsingin, Joensuun,
Petroskoin ja Turun yliopistoista.

– Seminaarin hinta on 25 euroa,

Turussa pidetään Luovutettu Karjala -seminaari
(sis. lounaan ja kahvin). Paikkojen
rajallisuuden ja lounasjärjestelyjen
vuoksi tilaisuuteen on pakollinen il-
moittautuminen 23. lokakuuta men-
nessä työväenopistolle, puh. 2629
811, muistuttaa Ilkka Virta.

Kullervo Huppunen
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Karjalassa liitalla eli hellalla
keitettyä puuroa sanottiin hu-
tuksi tai kaassaksi. Uunissa
valmistettiin putroa. Näitä mo-
lempia laatuja on tarjolla Mik-
kelissä marraskuussa järjestet-
tävässä puurojuhlassa.

Muolaasta lainatussa sanan
parressa sanotaan “Älä sie
heilani hermostu, jos vellistä
jauhot puuttuu. Keitetään se
vähän vetelämpää ja vuotellaa,
ko ajat muuttuu.” A myö ko
ollaan niin ko tääl lännes haas-
taat näit karjalaisii syömäköy-
hiin, a vot myö sen ko pannaat
putroon reilust otraryyii ja
hersryynii, eikä säästellä tat-
tarloita ja riisryynejä kaassaa
keittäis.

Tervetulloo maistamaan ja
varatkaaha aikaa jot saahaan
haastella.

Liisa

Puurojuhlat Mikkelissä

ta omaan lyömättömään tyyliinsä ja
laulattaa porukkaa jouluisissa tun-
nelmissa. Kultaisen Harmonikan
2007 ja 2008 pelimannisarjan mes-
tari Jussi Marttinen säestää yhteis-
laulua haitarilla ja revittelee tapah-
tumassa kurttua muutenkin.

Koko lystin hinta on 10 euroa.
Lisätietoja tapahtumasta antaa

Liisa Rouhiainen, puh työ 015–225
925 tai 050–3309 066.

Seija Lipsanen

Putroo, huttuu
ja kaassaaRautulaisille on marraskuun lopul-

la luvassa Puurojuhla eli kaassa
kosti. Iloista iltapäivää ja iltaa vie-
tetään leppoisasti ja kiireettömästi
yhdessä jutustellen sekä ruoasta ja
ohjelmasta nauttien Lounasravintola
Ahkeraliisassa Mikkelissä lauantai-
na 29.marraskuuta kello 14 alkaen.

Ahkeraliisan emäntä Liisa Rou-
hiainen on luvannut kattaa pöydän
koreaksi erilaisilla puuroherkuilla.
Juhlan puuropöydästä löytyy ohra-
uunipuuroa, riisipuuroa, tattaripuu-
roa ja hirssipuuroa. Niiden kyytipoi-
kana on sekahedelmäkeittoa. Kos-
ka ensimmäinen adventtipyhä ja
pikkujouluaika ovat ovella, tarjolla
on myös joulukinkkua ja ruisleipää,
riisipiirakoita ja munavoita. Jälkiruo-
kana tarjotaan kahvit ja joulutorttu.

Henkisestä ravinnosta juhlassa
huolehtivat ruoan siunaava isä Jo-
hannes Hätinen Mikkelin ortodok-
sisesta seurakunnasta, tuomioro-
vasti Simo S. Salo Mikkelin tuo-
miokirkkoseurakunnasta sekä An-
tero Määttänen ja Jussi Martti-
nen.

Antero on luvannut kertoa tarinoi-

Karjalaiset kirjamarkkinat pide-
tään Karjalatalossa Helsingissä
lauantaina 22. marraskuuta kello
11–16.

Markkinoilla on mahdollisuus
tutustua Karjalan alueen pitäjä-,
kylä- ja sukukirjoihin sekä lehtiin.
Kirjamarkkinoiden vieraana on
Pohjois-Karjalassa syntynyt dek-
karikirjailija ja uutispäällikkö Mat-
ti Rönkä.

Ohjelmassa on myös vinkkejä
kirjan tekijöille. Kirjan valmistus-

prosessista kuullaan kahden kirjan-
tekijän kommentteja. Kirjamarkki-
noilla julkistetaan vuoden karjalai-
nen kirja ja ensimmäisen kerran
myös vuoden pitäjä- tai kyläkirja.
Yleisöllä on tilaisuuteen vapaa pää-
sy. Maksullinen vaatesäilytys.

Kirjamarkkinoilla valitaan ensim-
mäisen kerran vuoden pitäjä- ja ky-
läkirja. Vaikean valinnan monien
tasokkaiden ehdokkaiden joukosta
tekee karjalaisen kirjallisuuden ys-
tävä, Karjalan Liiton puheenjohtaja

Markku Laukkanen, joka on
ollut myös Finlandia-palkinnon
valitsijana.

Karjalaisten pitäjäyhdistysten
liiton puheenjohtaja Martti
Nuikka esittelee Google Inter-
face -pohjaista menetelmää vie-
dä tietoa esimerkiksi oman koti-
pitäjän talojen paikoista ja muis-
ta halutuista tiedoista yksinkertai-
sella tavalla internetiin. Esittely on
kirjamarkkinoiden yhteydessä 22.
marraskuuta.

Karjalaiset kirjamarkkinat Karjalatalossa
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– Pakoon ei ehtinyt. Heittäydyin
ainoaan mahdolliseen suojaan, kis-
kojen väliin. Sinne syöksyivät vetu-
rimiehetkin veturin päältä. Sanaa-
kaan ei vaihdettu. Kaikki tajusivat,
että nyt on tapahtumassa hirveä
tuho. Tiesimme, että asemalla oli
ainakin tuhat ihmistä, ja pommien
jytke oli käsittämätöntä. Joka puo-
lella asema-alueella tuntui räjähte-
levän ikuisuuden ajan, vaikka kuulo
meni jo ensimmäisessä räjähdyk-
sessä. Oli kai ollut korva ratakiskoa
vasten. Pommiryöppy tuli juuri sii-
hen, mihin se oli tarkoitettukin, eli
keskelle junarykelmää. Siellä olivat
räisäläisten evakkojuna ja sotilasju-
nat.

Näin kertoo Eero Laukkanen
kokemuksistaan neljätoistavuotiaa-
na teoksessa Vaiettu Elisenvaaran
pommitus – Evakkohelvetti 20. ke-
säkuuta 1944 (Ajatus Kirjat).

Elisenvaaran pommitus oli Suo-
men kaikkien aikojen tuhoisin sivii-
lipommitus ja uhrit pääsääntöisesti
kodeistaan pakenemassa olleita nai-
sia ja lapsia. Neljännestunnin ajan
kahdeksankymmentä neuvostoko-
netta pommitti ratapihalla seisonei-
ta junia silpoen ihmisiä palasiksi ja
tuhoten koko Elisenvaaran aseman-
seudun.

Elisenvaaran pommituksista ei kir-
joitettu tapahtuman jälkeen sanaa-
kaan, sillä Päämaja oli ankarasti kiel-
tänyt kertomasta uhreista muille
kuin lähiomaisille. Vaikka tiedotus-
välineet olisivat tietoja saaneetkin,
olisi sensuuri joka tapauksessa es-
tänyt niiden julkaisemisen.

Vaiettu Elisenvaaran pommitus
lähestyy aihetta uhrien näkökulmas-
ta laajasti nyt ensimmäistä kertaa.
Kirjaa varten on haastateltu yli nel-
jääkymmentä Elisenvaaran kauhut
kokenutta ihmistä.

Pommittajien näkökulma tulee
esiin Venäjän sota-arkistosta löyty-
neistä Elisenvaaraa pommittaneen

Elisenvaaran pommitushelvetistä haluttiin vaieta

lento-osaston sotapäiväkirjoista.
Sota-arkiston tietojen mukaan Eli-

senvaaran pommituksessa kuoli 134
ihmistä, mutta todellinen uhriluku on
oleellisesti suurempi. Kirjaan on
kerätty nimilista 152 menehtynees-
tä. Lisäksi pelkästään Kurkijoen
hautausmaahan haudattiin pommi-
tuksen jälkeen yli 30 tuntematonta
pommituksen uhria.

“Tuntematon tyttönen, vaalea tuk-
ka. Ei muita tuntomerkkejä, koska
vain osa päätä ja toinen olkapää jäl-
jellä”, kuvailee sota-arkiston uhrilis-

ta erästä kuollutta. Pommituksessa
katosi jäljettömiin useita ihmisiä, ja
todellinen uhriluku jää ikuisesti epä-
tarkaksi.

Muun muassa Maire Suutari
(nykyään Virtanen) menetti yhdek-
sänvuotiaana koulutyttönä koko jäl-
jellä olleen ydinperheensä: äitinsä,
pikkusiskonsa ja -veljensä. Hänen
isänsä oli kaatunut jatkosodan alus-
sa, ja koti oli jätetty edellisenä päi-
vänä. Hän menetti silmiensä alla
kaiken tärkeän, mutta tukea hän ei
saanut keneltäkään, kriisihoidosta

Kirjan kansi
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puhumattakaan.
– Yksin olen taakkani kantanut,

Suutari tiivistää 65 vuotta tapahtu-
man jälkeen.

– Karjalaiset ovat sitkeää kansaa.
Virallinen Suomi jätti Elisenvaaran
helvetistä selviytyneet yksin trau-
moineen. Moni lapsi menetti silmi-
ensä alla koko perheensä, mutta
kriisihoitoa heille ei annettu, käsitet-
tä ei silloin edes tunnettu. Ei sitä tosin
ole tarjottu myöhemminkään. Täs-
sä jos missä kriisihoidolle olisi ollut
tarvetta ja on yhä. Sen olemme huo-
manneet, kun olemme käyneet pit-
kiä keskusteluja pommituksessa
mukana olleiden kanssa, sanovat
kirjan toimittaneet Erkki Rahkola
ja Carl-Fredrik Geust.

Erkki Rahkola on työskennellyt yli
30 vuotta Ylen toimittajana radios-
sa ja televisiossa. Hän on tehnyt
muun muassa dokumentin Vaiettu
murhenäytelmä, joka oli vuoden
2006 katsotuin ykkösdokumentti.

Suomen kaakkoisimman pitä-
jän, Metsäpirtin, pohjoisosassa
sijaitsee Vuoksen vesistön las-
kujoki, Taipaleenjoki. Taipa-
leenjoen ja sen yläpuolisen jär-
ven Suvannon kainalossa sijait-
see Terenttilän koulupiiri. Kou-
lupiiri muodostui Kirvesmäen,
Läämäen, Koukunniemen, Te-
renttilän, Virstakiven, Taipa-
leen ja Neusaaren kylistä.

Viimemainittua kylää lukuun
ottamatta muut kylät sijaitsivat
Taipaleenjoen pohjoispuolella.
Tämä kyläkirja ei tarkemmin
käsittele Taipaleen ja Neusaa-
ren kyliä.

Kyläkirja naapuripitäjästä

Suvannon ja Taipaleenjoen kainalossa

Tekniikan tohtori Carl-Fredrik
Geust on sotahistorian asiantuntija.
Hän on ollut kirjoittamassa muun
muassa teoksia Suomen museolen-
tokoneet (1981) ja Mannerheim-linja
(2006).

Erkki Rahkola ja
Carl-Fredrik Geust,

Vaiettu Elisenvaaran
pommitus

288 sivua + kuvaliite
Ovh. 38,00 €

Terenttilän koulupiirin historiaa on
dokumentoitujen esinelöytöjen lisäk-
si valotettu laajasti jo Vatjalaisen
viidenneksen verokirjassa vuodelta
1500. Käkisalmen kaupungin ohel-
la verokirjassa mainitaan viidennek-
sen alueella toinenkin kaupungin
tapaan asuttu paikka Suvannon Tai-
pale. Taipaleessa oli tuolloin 55 ve-
rotettua taloa, joissa asui 67 täysi-
kasvuista veroa maksavaa miestä
(kauppiaita ja kalastajia).

Koko asukasluku, naiset ja lapset
mukaan luettuna, kohosi tuolloin jo
runsaaseen 400 henkeen. Kun en-
nen alueen pakkoluovutusta asukas-
luku oli noin 1 000 henkeä, voidaan
todeta seudun olleen jo 500 vuotta

sitten erittäin merkittävä asuin-ja
kauppapaikka.

Ruotsin vallan aikana 1600-luvul-
la Taipaleelle myönnettiin tapulikau-
pungin oikeudet ja 1700-luvulla ra-
kennettiin alueelle Linnakankaalle
maalinnoitus, joka jossakin muodos-
sa on ollut olemassa jo edellisinä
vuosisatoina.

Terenttilässä Taipaleenjoen suul-
la jatkui vilkas laivaliikenne tavara-
kuljetuksin Laatokalta Pietariin aina
vapaussotaan asti, jolloin rajat sul-
keutuivat.

Vuoksen vesistö purkautui ennen
vuotta 1818 Käkisalmen kohdalta
Laatokkaan. Suvantojärvi laski ve-
tensä tuolloin Kiviniemen kannak-

Carl-Fredrik Geust Erkki Rahkola
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sen poikki Vuokseen ja sen erotti
Laatokasta Taipaleen kylän kohdal-
la oleva noin 300 metriä leveä hiek-
kasärkkä.

Suvannon vesi oli lähes 10 metriä
Laatokkaa korkeammalla. Kevääl-
lä 1818 Suvannon vesi oli niin kor-
kealla, että se haittasi normaalia
enemmän rantaviljelyksiä. Talonpo-
jat päättivät alentaa vedenkorkeut-
ta kaivamalla ojan vesistöjä erotta-
vaan hiekkasärkkään. Suvannon
vesi alkoi tällöin syövyttää suurella
voimalla hiekkakannasta niin, että
järven vedenpinta laski nopeasti
noin seitsemän metriä vieden mu-
kanaan maita, puita ja rakennuksia
Laatokkaan. Näin syntyi “yhdessä
yössä” peninkulman pituinen Taipa-
leenjoki.

Suvantojärven laskun myötä sen
yhteys Vuokseen katkesi, kunnes
vuonna 1857 valtion toimesta Kivi-
niemen kannaksella tehtyjen kana-
vatöiden seurauksena Vuoksen ve-
sistön uudeksi lasku-uomaksi muo-
dostui Suvantojärvi ja Taipaleenjo-
ki.

Mainittujen vesistöjärjestelyjen
seurauksena syntyi Suvannon ja
Vuoksen rantamaille eräiden arvi-
oiden mukaan uutta niittyä ja peltoa
yli 20 000 hehtaaria.

Sakari Topelius on Maamme
kirjassa luvussa “Luonnonmullistus
Karjalassa” elävästi kuvannut Tai-
paleenjoen syntyä keväällä 1818.

Talvisodan 1939–40 eräät anka-
rimmat taistelut käytiin tämän kylä-
kirjan kylissä.

Suvannon ja Taipaleenjoen tienoot
muodostuivat erääksi pääsotanäyt-
tämöksi koko sodan ajaksi eli
30.11.1939 - 13.3.1940. Kymme-
nestä eniten kaatuneina menettä-
neistä rykmenteistä taisteli Taipa-
leen lohkolla neljä rykmenttiä. Ru-
noilija Yrjö Jylhä taisteli koko so-
dan ajan komppanian päällikkönä
Kirvesmäessä ja loi näistä taisteluis-
ta kuuluisan “Kiirastuli” runoteok-
sen.

Jatkosodan (1941 - 44) aikana
muutti takaisinvallattuihin kyliin osa
asukkaista ja aloitti taas kotikunnailla
uuden elämän rakentamisen. Talvi-
sodan ankarat taistelut olivat myl-
lertäneet kylien maisemia niin, että
uudisrakentaminen ja viljely olivat
monin paikoin mahdotonta. Myös
uuden “Mannerheimlinjan” raken-
taminen Suvannon rannalta Kirves-
mäeltä Taipaleeseen esti monin pai-
koin jälleenrakentamista.

Vihollisen suurhyökkäys kesä-
kuussa 1944 aiheutti evakkoon läh-
dön uudelleen myös Suvannon ja
Taipaleenjoen kainalon kylistä. En-
simmäinen vierailu kotimaisemiin
tapahtui vasta 1959, jolloin ryhmä

kylien asukkaita pääsi käymään
kotikylän rannoilla.

Kommunismin alkaessa luhistua
1980/90 lukujen taitteessa syntyi
taas mahdollisuus tehdä retkiä me-
netetyn kotiseudun maisemiin. Te-
renttilän koulupiiriläiset tekivätkin
ensimmäisen käynnin muisto- ja ta-
pahtumarikkaille maisemille kesä-
kuussa 1987.

Tämän käynnin jälkeen perustet-
tiinkin kotiseudun ja siihen elimelli-
sesti liittyvän Talvisodan Taipaleen
muistojen vaalimiseen ja tietojen
keräämiseen Kirvesmäki Kerho ry.
Kerhon ponnistelujen tuloksena on
saatu kerätyksi aineistoa niin, että

Kyläkirjan tiedot on kerännyt ja kirjaksi koonnut Aulis Ukkonen.
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on voitu julkaista tämä kyläkirja.
Kirjassa on valotettu alueen his-

toriaa, asutusta ja asukkaita, kou-
lunkäyntiä ja urheilua sekä talvi- ja
jatkosotaa näiden kylien alueella.
Kappaleita on elävöitetty runsaalla
kuvituksella sekä sotia edeltävältä
ajalta että viime vuosilta.

Varsinaisten kylien osalta on en-
nen talo- ja asukaskuvauksia kuvail-
tu kylää tekstein ja kuvin. Talot
asukkaineen on kuvailtu numerojär-
jestyksessä, joka noudattaa alueel-
ta Toivo Laulajaisen laatiman pie-
noismallin numerointia. Tietoja me-
netetyistä tiloista on kerätty saata-
vissa olleista maanhankintalain mu-
kaisista korvaushakemuksista.

Asukastiedot käsittävät pääasias-
sa tilannetta ennen sotia täydennet-
tynä eräin osin sotien jälkeisillä asu-
kastiedoilla. Kuvat talokohtaisten

tietojen yhteydessä on kerätty asuk-
kailta ja eräistä muista lähteistä
Henkilötiedot on pääosin koottu
Metsäpirtin pitäjän kirkonkirjoista,
joita on täydennetty asukkailta saa-
duilla tiedoilla.

Talokuvauksia asukkaineen on
Kirvesmäen ja Läämäen kylistä
yhteensä 35, Koukunniemestä 28
taloa, Terenttilästä 25 taloa ja Virs-
takiveltä kuusi taloa.

Kirjan alussa on luettelo kirjoista,
jotka liittyvät Talvisodan taisteluihin,
alueen linnoittamisiin ja linnakkeisiin
sekä kylien ja niiden asukkaiden elä-
mään samoin kuin historiaan liitty-
en Metsäpirtin pitäjään. Kotiseutua
käsitteleviä tai sivuavia teoksia on
tämän kyläkirjan lisäksi yhteensä 35
kappaletta.

Tämän kyläkirjan esittelyn voi

päättää runoilija Yrjö Jylhän “Kii-
rastuliteoksen” viimeisen runon
“Hyvästi Kirvesmäki” seuraaviin
säkeistöihin:

Näen oikealla Suvannon jään,
aron poikien kattamat aavat;
ja kun itään katson Terenttilään,
kuin painajaisunessa haudat nään,
taas vihlovat vanhat haavat.
Käsi rohkea, sille tilini teen
puu murtunut tuskani näki.
Hyvästi, tienoot Taipaleen,
tuhot kärsineen ja ne kestäneen-
hyvästi, Kirvesmäki!

Kauniaisissa 15. päivänä syys-
kuuta 2008.

Aulis Ukkonen
Kyläkirjaa on saatavissa alle-

kirjoittaneelta, puh. 0400 522
854 ja Sylvi Ukkoselta, puh. (02)
430 8019.

Mikkelin Jalkaväkimuseossa ke-
säkuussa avatussa Mannerheim-ris-
tin ritari Tauno Viiristä kertovas-
sa näyttelyssä myös myös Rautu on
näyttävästi esillä.

Yliorniolla syntynyt Viiri määrät-
tiin talvisodassa joukko-osastonsa,
Savon Jääkärirykmentistä peruste-
tun 3. Prikaatin I Pataljoonan 2.
Komppanian päälliköksi. Yhtymä
kuului suojajoukkona Raudun ryh-
mään ja Viirin taistelupaikat olivat
muun muassa Raaju, Leipäsuo, Kä-
märä, Pilppula, Karisalmi ja Tali.

Jatkosodassa Viiri toimi JR 43:n I
Pataljoonan komentajana. Pataljoo-
nan sotapolku oli sama: Kanaoja,
Nuijamaa, Hiitola, Räisälä, Huma-
lainen, Hirviniemi, Valkjärvi, Lipo-
la, Kirjasalo, Lempaalanjärvi, Syvä-
rin sillanpää, Viipuri, Juustilankan-
gas ja Tolvajoki.

Tauno Viiri toimi yleensä pataljoo-
nan kärjessä, johtaen saarrostustais-
teluja Humalaisissa sekä Kivinie-

Rautu esillä Jalkaväkimuseon näyttelyssä

men Kasarmilassa, missä vihollisen
aikoma hävitystyö ehdittiin estää.
Kirjasalossa Viiri henkilökohtaises-
ti katkoi piikkilankasaksilla aukon 7-
riviseen esteeseen ja antoi joukoil-
leen mahdollisuuden jatkaa hyökkä-
ystään.  Viiri sai Mannerheim-ristin

numerolla 35 13. marraskuuta 1941
ansioistaan sodan hyökkäysvai-
heessa.

Näyttely on Jalkaväkimuseossa
esillä vuoden ajan.

Seija Lipsanen

Viirin joukoissa viisi vuotta Kannaksella taistellut Pauli Piispanen
löysi vanhoista valokuvista myös oman kuvansa.

Kuva: Seija Lipsanen
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1950-luvun alku eteläsavolaises-
sa syrjäkylässä. Kaikkialla vaatima-
tonta, jopa suoranaista puutetta.
Ainakin rautulaisen siirtolaisper-
heen asutustilalla. Perheen nuorin
poika, sodan jälkeen nyky-Suomes-
sa syntynyt, eli lapsuuttaan tässä
ympäristössä.

Olihan noita siirtolaisperheitä, ku-
ten niitä silloin kutsuttiin, seutukun-
nalla muitakin. Kuka mistäkin tul-
lut, mutta monet juuri Raudusta,
koska seutukunta oli eräs niistä, joi-
hin Raudun evakkoja sijoitettiin. Ei
lapsi näitä asioita liiemmin ymmär-
tänyt eikä niistä erityisemmin välit-
tänytkään. Päivät täyttyivät jokapäi-
väisistä pikkupojan askareista, su-
ruista ja iloistakin ja erityisesti kan-
sakoulun alkamisen tuomasta jän-
nityksestä ja odotuksesta. Merkit-
sihän koulu kasvua pois tästä lap-
suudesta.

Mutta oliko ilmassa jotain muuta-
kin kuin päivien loputon ketju ja vuo-
denaikojen vaihtumiset. Eipä kai. Tai
ehkä sittenkin oli. Lapsen mieli ei
kuitenkaan pystynyt asioita laajem-
min käsittämään saati käsittele-
mään. Se jokin alkoi kuitenkin hii-
piä mieleen heijastumana vanhem-
pien käytöksestä ja puheesta. Se
alkoi hahmottua jotenkin siten, että
perhe on muukalainen, ei tänne syn-
tynyt eikä oikein tänne kuuluva,
vaikka lähes samanlaista kieltä pu-
huttiin ja samanlaisia tapoja nouda-
tettiin kuin ympäristössäkin. Pojan
mieleen syöpyi äidin usein käyttä-
mä lauseenparsi “ko koton’ olless”,
johon sitten tuli milloin mikäkin täy-
dentävä selitys. Totta kai poika kä-
sitti, että tuo koti tarkoitti Raudun
kotia, ei savolaista asutustilaa. Mutta
ei poika antanut enemmin tilaa noil-
le pohdinnoille, vai pitäisikö nyky-

tiedon valossa hienosti sanoa, että
pojan psyyke ei antanut hänelle lu-
paa asioiden käsittelyyn. Tuohon
aikaan sekä aikuisilla että lapsilla oli
muuta pohdittavaa ja huolen aihet-
ta kuin emotionaaliset seikat.

“Mahtaakohan ne nuo siirtolaiset
olla oikeita immeisiäkkää, ku ne sitä
puhettaannii kiäntäävät ja viäntää-
vät sillai?” Se, joka tuntee savolais-
ta väärää nurkkakuntaisuutta, tie-
tää, mitä tarkoittaa käsite “oikee
immeinen”, yleiskielellä oikea ihmi-
nen. Jos et ole tämän määritelmän
mukainen, sinut on ylenkatsottu täs-
tä piiristä. Et täytä oikean ihmisen
vaatimuksia. Et ole meidän arvoi-
nen, meidän, jotka olemme asuneet
näitä seutuja ikimuistoisista ajoista
ja jotka olemme lähes kaikki suku-
akin toisillemme ainakin väärän koi-
vun takaa. Ei tätä tietenkään suo-
raan sanottu, vaan tiedettiinpä kar-
jalaisista sanotun myös hyviä asioi-
ta.

Kun lapsi liitti tähän oman juuret-
tomuuden tunteensa, köyhyytensä ja
yksinäisyytensä, alkoi mielessä ky-
teä yhtä aikaa häpeä ja siitä samal-
la kumpuava vihankin tunne. Vihal-
le ei vain ollut kohdetta. Ei ollut tuo-
hon aikaan terapeutteja eikä sosi-
aalikuraattoreita eikä ylipäänsä ke-
tään ymmärtäjää. Rautulainen, kar-
jalainen, kurjalainen. Pidä vain hä-
peäsi kipeänäsi ja pyri salaamaan
se oman etusi vuoksi.

Perheeseen ilmestyi 1950-luvun
alkupuolella kirja nimeltä Entinen
Rautu. Mistä lienevät vanhemmat
sen hankkineetkin. Melko paksu,
kovakantinen ja juhlallinenkin. Poi-
ka oli oppinut lukemaan eikä per-
heessä juuri muita kirjoja ollutkaan.
Kirja muodostui pojalle loputtoman
mielenkiinnon kohteeksi. Kirjasta

avautui vaikka kuinka paljon tietoa
tuosta paikkakunnasta. Tutuiksi tu-
livat seudun historia, kylien nimet,
pitkät lahjoitusmaaluettelot ja muut
sukujen nimet, muistelmat ja kaskut.
Vähän pelottavilta tuntuivat kuvat
pitkäpartaisista ja mustakaapuisis-
ta ortodoksipapeista luterilaisen po-
jan mielestä.

Niin paljon poika kirjaa tutki pit-
kin ja poikin, että lopulta kirja oli
suorastaan koirankorvilla. Tuo oli
siis se seutu, josta vanhemmat oli-
vat tänne tulleet. Poika muistaa hy-
vin, kun isä joutui joissakin yhteyk-
sissä sanomaan syntymäkuntansa.
Sana Rautu tuli isän suusta hieman
pehmeällä äänellä. Taivutusmuo-
doissa ääntäminen liudentui kansan-
miehen suussa esimerkiksi Rauvus’
tai virallisesti lausuttuna Rautussa.

Yleensä vanhemmat eivät paljon
Raudusta muutoin puhuneet. Poika
kuitenkin tiesi, että muita rautulai-
sia tavattaessa jutun juurta kuiten-
kin riitti. Tiesi poika senkin, että
muualla Suomessa oli joitakin omia-
kin sukulaisia sekä isän että äidin
puolelta, mutta yhteyttä heihin ei
voitu juurikaan pitää kulkuneuvojen
tai puhelimien puuttuessa.

Rautu, se poikkesi useimpien ete-
läsavolaisten paikkojen nimistä ly-
hyytensä puolesta ja siksi, ettei se
oikeastaan tarkoittanut mitään konk-
reettista, kun siinä ei ollut vaikkapa
maan pinnanmuodostusta kuvaavaa
loppua tyyliin mäki tai salmi. Sanas-
sa oli samanaikaisesti jotain kau-
kaista, menetettyä ja romanttistakin.

Aika kuitenkin kului ja poika toi
muutaman vuoden kuluttua aralla
mielellä toivomuksensa päästä lä-
heisen kauppalan oppikouluun, tai
yhteiskouluun, kuten asia paikka-
kunnalla ilmaistiin. Syynä oli lähin-
nä se, että myös muutamat luokka-

Minun Rautuni-kirjoituskilpailun satoa

Häpeä vaihtui kunniaksi
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kaverit olivat sinne yrittämässä. Jos-
tain ihmeellistä syystä vanhemmat
eivät olleetkaan ajatusta vastaan.
Kai siksi, että he toivoivat pojalleen
parempaa elämää kuin mitä heillä
oli ollut.

Poika pääsi kouluun. Meni vuosi
ja luokka. Poika pääsi ylioppilaaksi
ja myös Pääkaupungin yliopistoon
ja sai sieltä maisterin paperit. Hä-
peän ja alemmuuden tunne painui-
vat taka-alalle. Pääkaupungissa ei
ollut erikseen karjalaisia eikä rau-
tulaisia oli vain ihmisiä ja työn tou-
hua. Poika nautti ilmapiirin tuomas-
ta tasa-arvoisuudesta, kuten oli
nauttinut siitä myös varusmiespal-
veluksessa ollessaan. Ei kysytty
taustoja eikä mistä tulet, vaan mitä
olet ja mihin pystyt.

Onni oli pojalle myötä monissa
elämän käänteissä. Karjalan juuri-
aan poika ei noina varhaisen mie-
huuden vuosina juurikaan ajatellut
tai niistä välittänyt. Elämä kohisi
ympärillä ja siihen oli tartuttava.
Kaikki siis hyvin? Kyllä, mutta se
karjalaisuus ja häpeä. Se oli seuran-
nut poikaa hänen tietämättään eikä
hän ollut tehnyt näitä asioita itsel-
leen selväksi. Psykologiassa ei tur-
haan puhuta syväjäädytetyistä tun-
teista. Ne palaavat tuoreina.

Poika varttui nelikymppiseksi ja
kävi niin kuin usein käy: juuret al-
kavat aidosti kiinnostaa. Suku oli
ollut pieni ja sen ihmiset pieneläjiä.
Ei ollut poika paljoa omilta vanhem-
miltaan suvustaan kuullut. No ei sii-
nä mitään, tietoa oli ryhdyttävä
hankkimaan. Samalla heräsi uuden-
lainen kiinnostus myös karjalaisuu-
teen ja rautulaisuuteen erityisesti.
Ainakin viimeksi mainituista tietoa
olikin runsaasti saatavissa jo pelkäs-
tään kirjallista lähteistä. Alkoi pojan
kasvava ja pysyvä kiinnostus näi-
hin asioihin. Tietoa pystyi täydentä-
mään myös muilla tavoin, esimer-
kiksi matkoilla Rautuun ja Kannak-
selle ja muiden rautulaisten kerto-

musten perusteella.
Pojan mieli alkoi muuttua. Ilmeni,

ettei karjalaisuudessa ollut mitään
häpeämistä. Karjalan ja samalla
Raudunkin historia on kunniakas,
värikäs, traaginen, mutta osin iloi-
nenkin. Karjalaisilla ihmisillä ovat
omat heikot, jos myös vahvat puo-
lensa. Tietenkin ne ovat enemmän
historian ja ympäristön muovaamia
kuin geeniperintönä saatuja, mutta
ovatpa kumminkin.

Toinen asia, joka muutti lopullises-
ti pojan asenteen, oli hänen kiinnos-
tuksensa talvi-ja jatkosodan histori-
aan. Sitä oli aina ollut, mutta iän
karttuessa kiinnostus vain kasvoi.
Lähdeaineistoa on tästäkin ollut
vaikka millä mitalla eikä poika ole
ihan vähään tyytynytkään. Pojan isä
oli molempien sotien rintamamies-
veteraani, jolta hän ilmeisesti sai al-
kusysäyksen tähän harrastukseen-
sa. Jo isän eläessä hän oli salaa se-
lannut isänsä sotilaspassia. Kun isä
1990-luvun alkupuolella sitten kuo-
li, poika otti passin itselleen.

Sotilaspassi on epämääräisissä
paikoissa vuosikymmeniä maannee-
na tullut repaleiseksi ja sen merkin-
nät ovat enää vaivoin luettavissa,
mutta ainakin seuraavat Jatkosodan
taistelut siitä vielä näkyvät:

-Kannaksen suunta (sodan alku-
 vaihe JR 49:n riveissä)
-Inkerin taistelut (sisältää Ohdan-
 Valkeasaaren suunnan)
-Siiranmäki
-Punnus
-Salmenkaita
-Äyräpään sillanpääasema
-Vuosalmi
Talvisodan 105 päivästä Taipa-

leenjoen etulinjasta ei ole sotilaspas-
siin jäänyt merkintää lainkaan. Lie-
kö siksi, että Talvisotahan oli vain
“ylimääräinen kertausharjoitus”,
kuten sitä rintamamiesten keskuu-
dessa joskus sarkastisesti nimitet-
tiin. Joka tapauksessa vähääkin so-
tahistoriaa tuntevalle nuo nimet ker-
tovat paljon.

Menneinä vuosisatoina annettiin
verorälssejä ja periytyviä aatelisar-
voja kruunun hyväksi tehdyistä töis-
tä. Talvi- ja Jatkosodan rintamamie-
hille ei tullut periytyviä arvoja, mutta
tuli periytyvä tietoisuus heidän jälke-
läisilleen. Ainakin pojan kohdalla.

Karjalaisuus ja siinä sivussa myös
rautulaisuus on saanut uudet ulot-
tuvuudet. Tähän on vaikuttanut se-
kin, että viimeisen 15 vuoden aika-
na näistä asioista on voinut julkises-
tikin puhua niiden oikeilla nimillä.

Poika on nyt jo harmaantunut yli
kuusikymppinen mies. Vailla paa-
tosta, mutta selvästi omanarvontun-
toisesti hän tunnustautuu juuriltaan
karjalaiseksi ja rautulaiseksii. Mil-
loin ja missä vain. Vihdoinkin häpeä
ja alemmuuden tunne on vaihtunut
kunniaksi.

Asutustilaa ei enää ole, mutta po-
jan kirjahyllyssä on tänäkin päivänä
se kirja. Entinen Rautu, Kovien koh-
taloiden ja rakkaiden muistojen pi-
täjä Karjalan Kannaksella. Pieksä-
mäki 1950, Sisälähetysseuran Raa-
mattutalon kirjapaino. Huonokuntoi-
sena ja ilman kovia päällyskansia.
Vieressä on myöhemmin monistus-
tekniikalla tehty kirjan näköispainos.
Sen kannet ovat pehmeät ja vihreät.

Nimimerkki
“Pitkä matka Huhtiin”

Nimimerkkiä käytti
Veikko Vaikkinen

“Pitkä matka Huhtiin” sijoit-
tui neljänneksi Rautulaisten
lehden kirjoituskilpailussa.
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Kenraali Karl Gustav Manner-
heim nimitettiin Suomen Marsal-
kaksi kesäkuun 4. päivänä 1942,
jolloin hän täytti 75.vuotta. Häntä
saapui onnittelemaan yllättäen Sak-
san diktaattori Adolf Hitler. Syn-
tymäpäivälahjaksi hän sai panssa-
roidun Merzedes Benz-henkilöau-
ton. Kohteliaana isäntänä hän saat-
toi vieraansa Immolan lentokentälle.

Virallisen osan päätyttyä molem-
mat vaihtoivat vilkkaasti mielipitei-
tä. Hitler totesi, että Suomi on kan-
nustavia voimia Saksan kanssa tais-
telussa bolshevismia vastaan, sekä
esitti vierailukutsun Saksaan. Niin-
pä Mannerheim vieraili heinäkuus-
sa Führerin komentokeskuksessa
Sudenlinnoituksessa Itä-Preussissa
antaen tuliaislahjaksi Suomi-kone-
pistoolin. Tätä kuuluisinta suoma-
laista aseteknikko Lahden asetta
Saksa osti 30 000 kappaletta. Suo-
men puolustusvoimissa niitä oli käy-
tössä 62 000.

El Alamein
ja Stalingrad

Vuoden 1942 lopussa tapahtui
käänne sodankäynnissä. Akselival-
lat Saksa, Italia ja Japani joutuivat
puolustamaan valtaamiansa alueita.
Yhdistyneet Kansakunnat, jonka
nimen USA:n presidentti Roose-
velt oli antanut suurelle länsiliittou-
tumalle, siirtyivät hyökkäykseen.
Käännekohdan kaksi suurta nimeä
olivat El Alamein ja Stalingrad.

Pohjois-Afrikassa olivat italialai-
set edenneet omasta siirtomaastaan
Libyasta Egyptiin. Englantilaiset
pystyivät torjumaan Mussolinin
joukot ja siirtyivät vuorostaan hyök-
käämään ja etenivät Libyaan. Pe-
lastaakseen italialaiset täydelliseltä
tappiolta Hitler lähetti avuksi sinne
sotamarsalkka Rommelin panssa-
rijoukkoineen. Tämä legendaarinen

sotapäällikkö - “Erämaan Kettu” -
pelasti italialaiset sekä eteni Egyp-
tiin. Hän uhkasi valloittaa Suezin
kanavan, joka oli elintärkeä Englan-
nin yhteys siirtomaihin, ja Keski-idän
suunnattomiin öljyrikkauksiin.

Britit lähettivät lisäjoukkoja Egyp-
tiin. Uudeksi komentajaksi tuli ken-
raali Bernard Law Montgomery.
“Montysta” tuli toinen legendaari-
nen komentaja Libyaan. Loka- kuun
23. päivänä 1942 aloittivat britit
hyökkäyksen El Alameinissä. He
olivat ylivoimaisia ja 12 päivässä
murtui saksalais - italialaisten puo-
lustus. Taistelu vaati 68 500 kaatu-
nutta.

Vielä nykyään kerrotaan taistelu-
kentän olevan raivaamatta räjähteis-
tä. Seuraavana vuonna 1943 touko-
kuun 12. päivänä saksalais - italia-
laiset joukot - 250 000 miestä - an-
tautuivat huollon puuttuessa Tunisi-
assa. Britannian laivasto voitti tais-
telun Välimeren herruudesta.

Sodan aikana oli radiossa varsin
suosittuja tietokilpailut, joiden juon-
tajana esiintyi “Jahvetti “ eli Yrjö
Kilpeläinen. Seurasin kilpailua ja
kysymykseen, että mitä tarkoite-
taan keisarinleikkauksella, antoi yl-
lättäen vastauksen neuvostoliittolai-
nen propagandisti Teuvan eli Mos-
kovan Tiltu huutaen, että se tehdään
Rommelille parhaillaan Libyassa!
En muista mitä Jahvetti vastasi Til-
tulle, mutta sain myös sanavaras-
tooni leikkauksesta oikeankin vas-
tauksen.

Radiota käytettiin sodan aikana
molemmin puolin propagandan te-
kemiseen. Luotto italialaisiin sotilai-
na alkoi vähentyä, eikä sekään ko-
vinkaan paljon lohduttanut, että he
olivat hyviä musikantteja eli saksak-
si schlechte Soldaten aber gute
Musikanten.

Stalingradin taistelu sijoittui vuo-
sien 1942/1943 vaihteeseen. Siinä

neuvostoliittolaiset motittivat 300
000 saksalaista ja heidän liittolais-
taan Volgan mutkassa sijaitsevan
Stalingradin kaupunkiin. Kaupungin
valtaamisesta oli tullut Hitlerille pak-
komielle. Mitään suurempaa stra-
tegista merkitystä sillä ei ollut.

Kesällä 1942 saksalaiset olivat
edenneet pitkälle Kaukasukseen
aina Terekjoelle asti, jossa oli mu-
kana suomalainen vapaaehtoispa-
taljoona. Talven tullen muualta sak-
salaiset vetäytyivät, mutta kenraali
Pauluksen 6. Armeija sai Führe-
rin käskyn vallata Stalinin nimeä
kantavan kaupungin. Vastaavasti
kaupungin puolustajien oli taistelta-
va viimeiseen mieheen. Venäläiset
keräsivät kaikki irrotettavat joukot
Stalingradiin ja suorittivat kenraali
Grigori Zukovin johdolla vasta-
hyökkäyksen marraskuun puolivä-
lissä saarrostaen saksalaiset. Hitler
ei antanut Friedrich von Pauluksen
kuudennen armeijan perääntyä vaan
se jatkoi taistelua epäinhimillisissä
olosuhteissa seuraavan vuoden
1943 tammikuun loppuun asti me-
nettäen kaksisataatuhatta miestä
kaatuneina. Satatuhatta jäi vangik-
si. Molemmat sotapäälliköt ylennet-
tiin sotamarsalkoiksi.

Stalingradin voiton jälkeen venä-
läiset etenivät kevättalvella 1943
Volgalta keski-venäjälle Kurskin alu-
eelle, johon muodostui Itärintamaan
laaja pullistuma. Saksalaiset siirsi-
vät Ranskasta joukkoja ja kokosi-
vat Itärintamalta reservijoukot
Kurskiin tarkoituksella motittaa ve-
näläiset ja tuhota heidät. Tämän piti
korvata Stalingradin tappio. Joukot
varustettiin uusilla aseilla, muun
muassa Panther ja Leobardi pans-
sarivaunuilla.

Puna-armeija osasi varautua tä-
hän ja tempasi aloitteen sekä pystyi
voittamaan taistelun. Tämän jälkeen
saksalaiset joutuivat siirtymään

Sodan käännekohta
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kaikkialla puolustukseen. Taistelu-
tahtoa piti yllä usko uusiin aseisiin
ja kova kuri.

Ilmari-veli
haavoittuu

Suomen rintama oli vakiintunut.
Neuvostoliitto siirsi täältä kuusi di-
visioonaa ja kaksi prikaatia pois Itä-
rintamalle saksalaisia vastaan.
Vuonna 1942 syksyllä käytiin Syvä-
rillä ja Karhumäen suunnilla niin
kutsuttuja kelirikkotaisteluja, joissa
torjuttiin venäläisten hyökkäykset
sekä talvella Äänisjärvellä Krivillä.
Ilmeisesti venäläiset pyrkivät näin
salaamaan joukkojensa siirrot.

Sodan tapahtumat jäivät meidän
perheelle kesällä 1942 hieman taka-
alalle. Kaiken tarmomme ja kiinnos-
tuksemme suuntasimme omakotita-
lomme rakentamiseen. Tavoitteena
oli päästä jouluksi oman kurkihirren
alle. Näin tapahtuikin, ja äidin pit-
käaikainen unelma oli toteutunut.

Sota-ajasta huolimatta koulun-
käynti jatkui. Muistutuksen vaaral-
lisista ajoista toi meille veljeni Ilma-
rin tavaroiden palautus. Paketissa
olivat hänen henkilökohtaiset tava-
ransa; kello, lompakko, kamera yms.
Samalla ilmoitettiin hänen haavoit-

tuneen vaikeasti ja olevan kenttä-
sairaalassa. Myöhemmin hänet siir-
rettiin Kuopioon sotilassairaalaan.
Isä ja äiti kävivät tapaamassa hän-
tä siellä, ja kolme kuukautta myö-
hemmin hän pääsi kotihoitoon.

Kuntoutukseen liittyi päivittäiset
kävelyt rautatietä pitkin, jonka maa-
liskuun kevätaurinko oli jo sulatta-
nut. Kävelyretkien aikana hän ker-
toi tarkemmin haavoittumisensa.
Vuoden 1942/1943 vaihtuessa 32.
Rajakomppania heitettiin Äänislin-
nasta kuorma-autoilla Krivin Hiis-
järvelle. Siellä komppania sai välit-
tömästi hyökkäyskäskyn. Veljeni
toimi joukkueen johtajana, ja ryhmitti
joukkueen avoriviin alkaen edetä
syvässä hangessa kahlaten. Hyök-
käyssuunnassa oli tähystystorni, jos-
sa veljeni “Imppa” arveli olevan
“vanjan” tähystäjän. Siellä oli odot-
tamatta tarkka-ampuja, joka oli tun-
nistanut hänet “pomoksi” sekä am-
pui häntä.

Kuula meni kaulasta läpi keuh-
koon tullen ulos selästä. Lähellä ol-
lut taistelulähetti repi puukolla ase-
takin ja villapaidan halki sekä työn-
si lunta verta pulppuavaan haavaan.
Paikalle saatiin ahkio, jolla hänet
vedettiin suojaan joukkosidontapai-
kalle. Siellä luultiin häntä kuolleeksi

ja ryhdyttiin viemään ulos, jolloin
veljeni tajunnan rajalla vielä pystyi
kuiskaamaan elävänsä.

Seuraavan kerran hän heräsi pa-
rivuorokautta myöhemmin kenttä-
sairaalassa. Tästä alkoi lähes vuo-
den kestävä hoitokausi. Yllättäen
meille tuli vielä “Jobin” postia äidin
sairastumisesta. Saimme kuulla, että
hänellä oli rintasyöpä ja joutuu sai-
raalaan. Me lapset emme tajunneet
sairauden vaikeutta.

Nurmeksesta katsoen sota näytti
olevan kaukana. Elämä oli löytänyt
uomansa pyrkien mahdollisimman
normaaliin toimintaan. Rauhanajan
tavarat pyrittiin korvaamaan vastik-
keilla ja korvikkeilla.

Mikä oli vastike ja mikä korvike?
Paperista syntyi vaatteita ja puusta
kengänpohjia. Luonnosta saatiin
monenlaisia tuotteita. Kahvi korvat-
tiin muun muassa voikukan juurilla
ja tupakantuska viljelemällä kessua.
Joskus saattoi kaverilta “pummata”
kauniisti pyytäen, että “ymmärrä
yskä, tunne tuska, päästä pulasta,
tarjoa tupakka”.

Oltiin tyytyväisiä. Ehkä unelmoi-
tiin, että mitä kaikkea hyvää ostan-
kaan rauhan tultua.

Aimo Tiainen

Monnon perheen historia Rau-
dussa on ollut Irina Kisillin dip-
lomityön aiheena. Viimeisessä
osassa Monnon perhe lähtee
talvisotaa pakoon, palaa  takai-
sin Rautuun ja jättää sen toista-
miseen. Osa perheestä oli Jout-
sassa koko jatkosodan ajan.

Sannalla ei ollut rohkeutta vilkuilla
taakseen. Lehmät, joita Sanna ajoi
tietä pitkin, olivat poissa tolaltaan ja
niitä oli vaikeata pitää yhdessä. Ki-
viniemen tiellä oli paljon kansaa.

Ympärillä pauhasi sota ja takana
paloi kotoinen Rautu. Petäjärven
kankaalla isä tuli vastaan hevonen
vaahdossa kiiruhtaen yksikköönsä.
Sannalle hän vain heilautti kättään.

Ensimmäisenä päivänä Sanna
pääsi Kiviniemeen asti ja löysi yö-
paikan. Tämä oli kylmä vintti. Leh-
mät hän onnistui sijoittamaan hal-
koliiteriin. Vaikea kuvitella miten voi
nukkua lämmittämättömällä ullakol-
la, kun ulkona on pakkasta kaksi-
kymmentä astetta.

Kello neljä aamulla talon isäntä

herätti Sannan ja sanoi, että pitää
lähteä pakoon. Koko Kiviniemi oli
käsketty tyhjentämään. Sanna leh-
mineen muitten pakolaisten joukossa
kiirehti asemalleja sieltä hän härkä-
vaunussa tuli Myllypellon asemalle.

Asemalla hän jätti lehmänsä rii-
heen, jossa oli jo toisia lehmiä ja itse
lähti edelleen länteen. Hän matkusti
täpötäydessä härkävaunussa Hiito-
lan, Pieksämäen ja Haapamäen ase-
mien kautta Jokioisiin. Täällä kol-
me tyttö-ihmistä, joista yksi oli San-
na, jäivät yhteen taloon. Täällä San-

Rautua seitsemän sukupolven ajan (1744–1944)
Osa 8
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na teki kaksi viikkoa talon töitä kor-
vaten siten leipänsä.

Talon isäntä auttoi Sannaa omais-
ten etsinnässä. Isäntä onnistui saa-
maan selville Helmi-tädin Pihlaja-
veden osoitteen. Jo seuraavana päi-
vänä Sanna lähti junalla Helmi-tä-
din luokse. Täti sai tiedon siitä, että
Sanna tulee, ja saapui asemalle ta-
vatakseen hänet. Ida sai viestin tyt-
tären saapumisesta hieman myö-
hemmin ja kiirehti myös asemalle.
Oli kaunis kuutamoyö. Voi vain ku-
vitella sitä iloa mitä tytär koki koh-
datessaan äitinsä, ja äiti voi taas
syleillä vanhinta tytärtään.

Koko perhe eli Pihlajavedellä aina
sodan loppumiseen saakka. Kun sota
loppui, Arvid saapui Pihlajavedelle.

Oli hämmästyttävä asia, että so-
dan jälkeen ihmiset alkoivat etsiä
karjaansa erikoisen laitoksen kaut-
ta, joka huolehti karjan evakuoinnis-
ta. Näin meidän Montomme löysi-
vät neljä lehmäänsä Nivalan pitä-
jästä ja yhden Keuruulta. Asia oli
siinä, että jokaisella lehmällä oli kau-
lahihna, jossa oli tieto omistajasta.
Tällaiset kaulahihnat oli ripustettu
karjan kaulaan jo ennen sotaa. Pih-
lajavedeltä koko Monton perhe
muutti Joutsan pitäjään ja aloitti ta-
louden pidon.

Talvisodan aikana yhdeksänkym-
mentä prosenttia rajapitäjä Raudus-
ta oli tuhottu. Monnonmäellä säilyi
vain Arvid ja Ida Monton talo, naa-
purien talot olivat joko tuhottu tai
osittain hajotettu.

Vuonna 1941 Suomen armeija val-
loitti Karjalan kannaksen takaisin.
Toukokuu alussa 1942 palatessaan
takaisin kotiin Rautuun, Arvidilla oli
sama Lilla-niminen hevonen kuin
vuonna 1939 sieltä lähdettäessä.

Tämä talvisodan kauhut ja evak-
koreissut kulkenut hevonen osasi
ohjastamatta mennä Raudun kirkol-
ta omaan kotiin. Omasta kotiriste-
yksestä se oikein vauhdilla pinkaisi
Monnonmäelle kotipihaan.

Arvid aloitti työt pelloillaan. Per-

he jäi Joutsaan ja yritti laittaa talo-
utta kuntoon siellä. Ida tyttärineen
rakensi uutta navettaa eläimille.
Paikka Joutsassa oli hyvin luonnon-
varaista metsää ja siellä he aloittivat
rakentamaan elämäänsä nollasta.

Kesän alussa Arvid nouti Joutsas-
ta Selman talouden pitoa varten.
Yhdessä Selman kanssa Rautuun
saapui myös yksi lehmä. Tästä tie-
tenkin huolehti Selma. Huolimatta
mitä vaikeimmista elämänolosuh-
teista Selma meni rippikouluun Rau-
dussa. Sitä pidettiin aluksi kirkko-
herran toimistossa, koska kirkko oli
tuhottu.

Syksyllä saapui Sanna Hertta leh-
män kanssa. Yhdessä he olivat pa-
enneet palavasta Raudusta vuonna
1939, ja nyt he myös yhdessä pala-
sivat kotiin. Lehmät sijoitettiin rii-
heen yhdessä naapurilehmien kans-
sa. Saunassa Arvid säilytti viljaa.

Kylpemään mentiin saunaan yh-
dessä naapurissa olevan Rastaan
perheen kanssa. Tietenkään mitään
irtaimistoa talossa ei ollut, mutta oli
seinät ja katto. Tämä oli jo onni ih-
misille, jotka evakossa ollessaan ei-
vät edes uneksineet näkevänsä ko-
tiaan uudelleen. Ikkunat oli särjetty,
lautavuoraus, jolla talo oli peitetty,

oli osittain revitty. Talo oli ehdotto-
man tyhjä. Ainoa esine mitä he löy-
sivät, oli tuhotun navetan paikalta
lantakasasta löytynyt keraaminen
sokeriastia. Tämä oli nimenomaan
se sokeriastia, jonka Selma oli voit-
tanut hiihtokilpailuissa.

Piharakennuksista vain riihi oli
säilynyt enemmän tai vähemmän
normaalissa kunnossa. Talo korjat-
tiin ja saatettiin järjestykseen. Naa-
pureille, jotka olivat menettäneet
kotinsa, annettiin suojaa sinä aika-
na kun he korjasivat ja rakensivat
talojaan.

Keväällä Arvidin oli pakko kyn-
tää ja kylvää molemmissa paikois-
sa, kotoisessa Raudussa, missä jo-
kainen hiekkajyvä oli hänelle tuttu
lapsuudesta alkaen, — sekä sydä-
melle vielä vieraassa luonnonvarai-
sessa Joutsan metsässä.

Kahden vuoden aikana ihmiset
saattoivat sodan aikana tuhoutuneen
taloutensa kuntoon. Näin myös Ar-
vid Monton perhe alkoi ahertaa kak-
sinkertaisin voimin, jotta eivät olisi
kuolleet nälkään. Vuonna 1943 tilan-
ne oli sellainen, että varmuutta siitä
miten sota tulee päättymään, ei ollut.

Perhe edelleen ahersi kahdessa
paikassa. Joutsassa elivät Ida ja

Monnonmäellä Arvidin ja Idan kodin nurkalla v.1943. Kuvassa
Ida ja Arvid Monto sekä sotilasasuinen Arvidin serkku Kalevi Lep-
pänen.
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Matti ja Raudussa Selma ja Sanna.
Arvid oli kahden talouden välissä.

Keväällä 1943 Sanna palasi Jout-
saan. Ida ja Matti lähtivät Rautuun.
Tämän viimeisen kesän perhe viet-
ti kesäpaikassaan ja korjasi heinää.
Sanna jäi Joutsaan yksin. Hänen piti
huolehtia kolmesta lehmästä, muu-
tamasta lampaasta ja siasta. Tou-
kokuun lopulla Ida palasi Joutsaan
ja Sanna vuorostaan lähti Rautuun.

Koko talven Sanna vietti kotita-
lossa hoitaen taloutta. Arvid hyvin
herkästi vaistosi tilanteen ja touko-
kuussa 1944 hän alkoi valmistella
siirtymistä Joutsaan lopullisesti. En-
simmäinen asia oli myydä kaikki
korjattu heinä valtiolle sotaväen tar-
peisiin. Tällä heinällä ruokittiin ar-
meijan hevosia. Sitten huutokaupas-
sa hän möi maatalouskoneensa,
Hertta-lehmän ja vasikan.

Arvid lähti Joutsaan. Täällä oli
kiireellisesti kylvettävä pellot. San-
na jäi Rautuun yksin. Lyhyessä
ajassa hän sai kirjeen isältä, jossa
tämä kirjoitti, että pitää pikaisesti
matkustaa Raudusta. Isä kirjoitti
yksityiskohtaisesti, mitä Sannan pi-
tää tehdä.

Isän neuvoja seuraten Sanna läh-
ti armeijan esikuntaan Raudussa ja
tilasi kuorma-auton. Tämän jälkeen
hän lähti rautatieasemalle ja tilasi
härkävaunun. Tykit jyrisivät lakkaa-
matta aivan lähellä.

Nuori neito tunsi, ettei enää tule
näkemään kotitaloaan. Sydän kuis-
kasi hänelle, että pitää ottaa jotakin
muistoksi Monnonmäeltä vieraalle
maalle, missä mikään ei tule muis-
tuttamaan kotitaloa. Sanna kaivoi
kotipuutarhasta kukkien juuria ottaak-
seen niitä mukaansa. Nämä olivat si-
nisiä Iriksiä, hänen mielikukkiaan.

Monnonmäkeen saapui armeijan
kuorma- auto. Sotilaat kuormasivat
autoon lehmän, isän työkaluja sekä
Sannan tavaroineen ja veivät ne
Raudun asemalle. Asemalla kaikki
kuormattiin härkävaunuun. 28. tou-
kokuuta 1944 Sanna jätti ainiaaksi
tämän kotoisen piirin. Juna vei hä-

net lehmineen ja tavaroineen Män-
tyharjuun. Sieltä Sanna pääsi kau-
pan kuorma-autolla Joutsaan. Leh-
mä ja tavarat saatiin myöhemmin.

Puna-armeijan laajamittainen
hyökkäys alkoi 9. kesäkuuta 1944.
Tähän aikaan koko Monton perhe
oli täysin turvassa Joutsassa. Rau-
dusta luovuttiin 12. kesäkuuta. Iän
perusteella Arvidia ei kutsuttu tähän
sotaan. Ida odotti tällöin lasta, jon-
ka kohtalona oli syntyä Joutsan pi-
täjässä Suomessa. Siellä päivänva-
loon ilmestyi Kari Kalevi Monto,
melkein viisikiloisena urhona. Jos
sotaa ei olisi ollut, hänen hallussaan
olisi nyt Monnonmäen maatila isän-
sä Arvid Monton jälkeen.

Päätäntä
Maailmassa ei ole kovin monta

paikkaa, joiden kohtalo voidaan so-
vittaa yhteen Karjalan kannaksen
kanssa. Tällä alueellahan alkupe-
räisväestön erittäin lyhyenä ajanjak-
sona täydellisesti syrjäytti toinen
väestöjä toinen kulttuuri kahdesti.
Prosessi, joka alkoi vuonna 1939, ei
loppunut sotatoimien loppuessa.

Rohkenemme vahvistaa, että sen

kaikuja on kuulunut tähän päivään
saakka.

Luettelo käytetystä kirjallisuudesta:
Itse Monnon taloa, joka ihmeelli-

sellä tavalla on säilynyt, voidaan
epäröimättä kutsua 1800-luvun puo-
livälin museoesineeksi. Arvaama-
tonta apua tutkimuksen tekemisek-
si on antanut Sosnovon asutustaaja-
man kotiseuduntutkija Olga Vasil-
jevna Smimova.

Myöskin tutkimuksessa on käy-
tetty arkistotietoja, joita on saatu
Mikkelin arkistosta Sanna Monton
tyttären E. Vaseniuksen avustuk-
sella.

Kotimaisista teoksista mitkä kä-
sittelevät Karjalan kannaksen his-
toriaa ja kotiseuduntutkimusta, te-
kijä on käyttänyt A.P. Dimitrije-
van, A.I. Lihovon, E.A. Balasho-
vin, D.I. Shitovin, V.N. Stepako-
vin teoksia ja lisäksi vielä muita. Ul-
komaalaisena lähteenä on ollut
Pekka Nevalaisen kirja Isgon,
mikä on julkaistu v. 2003. Osittain
on käytetty kotimaisia aikakausjul-
kaisuja ja sähköisiä lähteitä.

Käännös venäjästä suomeksi
Alvar Loponen

Raudun Monnonmäellä 8. elokuuta 2008. Kuvassa vas. Eija Vase-
nius, Monnonmäen nykyinen asukas Jekaterina Nikolajevna eli
Katja, Simeon Kisill ja Irina Kisill.
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Suurlähettilään työ alkaa.
Niilo Pusa jättää valtuuskirjan-
sa ja luo suhteita kollegoihinsa
ja asemamaansa vaikuttajiin.
Kanadaan saadaan suurlähet-
tiläälle myös uusi residenssi.

Tulin Ottawaan 1.maaliskuuta
1974 ja valtuuskirjani jättämisen
Kanadan kenraalikuvernöörille sain
tietää tapahtuvan 7. maaliskuuta
kello 10.30. Kanadassa kenraaliku-
vernööri edustaa hallitsijaa, joka on
Englannin kuningatar Elisabeth II.
Vasta sen jälkeen, kun suurlähetti-
läs on jättänyt valtuuskirjansa ku-
ningattaren edustajalle, hän voi vi-
rallisesti toimia maansa edustajana
Kanadassa. Ennen valtuuskirjan jät-
tämistä protokollapäällikkö saapui
viralliselle käynnille suurlähettilään
residenssiin ja esitti yksityiskohtai-
sesti protokollan mukaiset menette-
lytavat. Pukuna tuli olla shaketti.

Kanadassa on tapana, että val-
tuuskirjaa jätettäessä kenraalikuver-
nööri lähettää hevosvaljakkonsa
noutamaan suurlähettilään virka-
asunnoltaan kenraalikuvernöörin
palatsiin, mutta 7. maaliskuuta oli
niin paljon pakkasta, että minut nou-
dettiin hänen virka-autollaan. Saat-
tueessa, jonka juhlavuutta lisäsivät
vielä punapukuiset ratsupoliisit, rat-
suväkiosasto ja sotilassoittokunta,
kuljimme läpi Ottawan kenraaliku-
vernöörin palatsiin.

Jätin valtuuskirjani kenraalikuver-
nööri Jules Legerille juhlameno-
ja noudattaen. Pidin puheeni eng-
lannin ja ranskan kielellä ottaen huo-
mioon sen, että Kanada on kaksi-
kielinen maa. Kenraalikuvernöörin
vastattua puheeseeni luovutin val-
tuuskirjani hänelle, tervehdin ja otin
protokollan mukaiset askeleet taak-
sepäin.

Tämän jälkeen kävelimme ken-
raalikuvernöörin kanssa rinnakkain
suuren vastaanottosalin päähän pro-
tokollapäällikön seuratessa meitä
takana vasemmalla. Tulimme pie-
neen vastaanottohuoneeseen. jossa
tarjottiin tervetuliaisiksi kanadalais-
ta samppanjaa ja juotiin asiaankuu-
luvat maljat kuningattarelle, Suo-
melle ja Kanadalle. Tämän jälkeen
istuttiin seurustelemaan ja nautti-
maan kanadalaisen kahvipöydän
antimia.

Juhlamenojen tässä vaiheessa tu-
livat kenraalikuvernöörin ja suurlä-
hettilään puolisot mukaan. Tilaisuu-
den päätyttyä meidät saatettiin taas
juhlavasti kaupungin halki residens-
siimme.

Henkilösuhteiden
luontia

Kanada on pinta-alaltaan maail-
man toiseksi suurin maa, vain Neu-
vostoliitto on sitä suurempi. Ensim-
mäinen työni oli esittäytyä Kanadan
pääministerille ja ulkoministerille
sekä parlamentin puhemiehestä läh-
tien kaikille tärkeimmille vaikuttajil-
le. Minunhan oli luotava hyvät ih-
missuhteet voidakseni hoitaa mah-
dollisimman tehokkaasti suurlähet-
tilään tehtäväni.

Vastaavanlaiset esittäytymiskäyn-
nit suoritin puolisoni kanssa kaikki-
en eri maiden suurlähettiläiden luo.
Näitä oli silloin Ottawassa lähes
sata.

Uuteen työpaikkaan saavuttaes-
sa on ensimmäiseksi luotava tieto-
lähteet. Ulkopuolisesta saattaa tun-
tua, että tämä syntyy itsestään, kun
tavataan cocktailkutsuilla tai päi-
vällisillä. Näin ei kuitenkaan ole.

Henkilösuhteiden rakentaminen
on mitä työläintä ja vaativinta puu-

haa. Uusi tulokas joutuu suoritta-
maan hakuammuntaa. Ensi käynneil-
lä hän tekee omat johtopäätöksensä
vaikuttajista ja ryhtyy tämän jälkeen
rakentamaan henkilösuhteita.

Tärkeimmät vaikuttajat ovat luon-
nollisesti hänen listallaan ensimmäi-
sinä. Mitä tärkeämpi vaikuttaja on,
sitä enemmän on pyrkijöitä hänen
vaikutuspiiriinsä ja ystävyyteensä.
Asianomainen kohde on luonnolli-
sesti tietoinen tästä ja harkitsee tark-
kaan, kenelle hänen aikansa riittää
ja kenelle ei, sekä kenen kanssa hän
ylipäätään vaivautuu seurustele-
maan. Tyhjänpuhujat karsiutuvat
automaattisesti pois.

Asianomainen vaikuttaja edellyt-
tää relevanttia, tietojen tasalla ole-
vaa, tasavertaista seurustelukump-
pania. Siinä punnitaan asianomaisen
lähettilään intellektuaalinen omi-
naispaino.

Asemamaan hallituksen edustaji-
en on mahdoton seurustella kaikki-
en diplomaattien kanssa. Lisäksi on
otettava huomioon henkilökohtaiset
ominaisuudet ja tekijät.

Jotta henkilösuhteiden luominen
olisi mahdollista, on sekä asianomai-
sen vaikuttajan että hänestä tieto-
lähdettä tavoittelevan diplomaatin ol-
tava suunnilleen samalla älyllisellä ta-
solla. Kahdelle täysin toisistaan poik-
keavalle henkilölle onnistuu harvoin
läheisten ihmissuhteiden luominen.

Ihmissuhteita rakennettaessa on
osattava lähestyä varovaisesti ja
hienotunteisesti, mutta kuitenkin
määrätietoisesti. On osattava esit-
tää asiansa oikein ja myös itse osoi-
tettava osaamisensa. Tietojen vaih-
taminen on vuoropuhelua. Pelkällä
kyselymenetelmällä ei päästä alkua
pitemmälle.

Tämä kaikki vaatii luontaisia omi-
naisuuksia ja on mitä vakavinta ja

Niilo Pusan muistelmat

Evakkopojasta suurlähettilääksi
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vaativinta työtä. Paljon riippuu
myös siitä, että tapaa oikeita ihmi-
siä. Pitkäaikaisia ihmissuhteita ra-
kennettaessa tarvitaan myös sielu-
jen sympatiaa.

Aloitin esittäytymiskäynnit Ruot-
sin ja Neuvostoliiton suurlähettiläis-
tä. Ystävystyimme heti ensi visiitis-
tä alkaen kaikkien pohjoismaiden
suurlähettiläiden sekä Neuvostolii-
ton suurlähettilään Aleksander Ja-
kovlevin kanssa. Hän on tällä het-
kellä Neuvostoliiton presidentti Mi-
hail Gorbatshovin neuvonantaja ja
häntä pidetään avoimuuden ja pe-
restroikan pääarkkitehtina. Ruotsin
suurlähettiläänä oli Äke Malmeus,
Norjan Asbjörn Skarstein ja
Tanskan suurlähettiläänä entinen
Tanskan ulkoministeri Hennig
Hjort-Nielssen.

Sovimme aloitteestani pohjois-
maisten kollegoitteni kanssa, että
syömme kerran kuussa työlounaan
ja pidämme sitä ennen työkokouk-
sen, jossa käsittelemme kulloinkin
ajankohtaiset poliittiset ja talouspo-
liittiset asiat ym. Tämä järjestely
osoittautui erittäin hyödylliseksi.
Pohjoismainen yhteistyö oli ollut
minulle luonnollinen asia siitä lähti-
en, kun olin ollut Tukholmassa lä-
hetystösihteerinä.

Myös Aleksander Jakovlevin
kanssa söimme työlounaan kuukau-
sittain. Välillemme muodostui Ja-
kovlevin sanoja lainaten “maittem-
me ulkopolitiikkaa noudattava ystä-
vyys-, yhteistyö- ja avunantosopi-
mus”. Minulla oli lisäksi vastaavan-
laiset työlounaat Kanadan Euroo-
pan asiain apulaisulkoministerin ja
eräiden suurlähettiläiden kanssa.

Uusi virka-asunto
lähettiläälle

Tultuani Ottawaan lähetin ensim-
mäiseksi ulkoministeriölle sähkeen:
“Lähettilään virka-asunto on siinä
kunnossa, ettei minkään maan lä-
hettiläs voi eikä saa siinä edustaa
maataan. Esitän uuden residenssin

vuokraamista tai ostamista”. Ulko-
ministeriö piti ostamista parempa-
na vaihtoehtona.

Sain avukseni nuoren ja tehokkaan
toisen polven kanadansuomalaisen
arkkitehdin, Harri Alakantin. Hän
löysi maailmankuulun arkkitehdin,
Frank Lloyd Wrightin, piirtämän
talon, josta eräin muutoksin saatiin
tarkoitustaan vastaava suurlähetti-
lään virka-asunto. Muun muassa
akateemikko Alvar Aalto on ker-
tonut työskennelleensä nuorena ark-
kitehtina Frank Lloyd Wrightin toi-
mistossa.

Rakennushallituksen pääjohtaja
Heikki Sysimetsä ja ulkoasiainhal-
linnon tarkastaja, suurlähettiläs
Osmo Orkomies saapuivat talon
ostoneuvotteluihin Ottawaan. Pää-
johtaja Sysimetsä arkkitehtina ym-
märsi heti talon arvon ja puolsi sen
ostamista. Tiiviiden neuvottelujen,
joihin sisältyivät myös talon muutos-
ja lisärakennustyöt, jälkeen kauppa
allekirjoitettiin ja talon kunnostami-
nen virka-asunnoksi saattoi alkaa.

Talon oli rakennuttanut Ottawan
suurin rakennuttaja itselleen. Talon
valmistuttua omistajan avioliitto ha-

josi ja hän myi vuosien unelmansa.
Talo on tehty harmaasta graniitista

ja punapuusta. Siinä on huoneenkor-
kuiset ikkunat ja lattialämmitys.
Lattia on liuskekiveä ja katto puna-
puuta. Talo on siinä määrin arkki-
tehtoninen ja edustava, että vain
maailmankuulu arkkitehti kykeni
sellaisen suunnittelemaan.

Kun rakensimme uutta toimistoa,
ulkoasiainministeriö lähetti sähkeen,
jossa kysyttiin: “Miksi suurlähetti-
lään virkahuoneen yhteyteen tule-
vassa wc:ssä pitää olla suihku?”
Vastasin siihen, ettei suurlähettiläs
saa haista hielle. Ottawassa on ke-
säaikana lämpötila usein 40 astetta
ja kosteusprosentti 90, joten suihku
ja paidanvaihto ovat tarpeen, kun
lähdetään esimerkiksi kansallispäi-
vien vastaanotoille. Ministeriö ei
kysellyt sen enempää.

Niilo Pusan muistelmat jatkuvat
seuraavasaa numerossa.

Suurlähettilään valtakirjan luovutustilaisuus  7.3. 1974. Niilo Pusa
vasemmalla.
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Nykyisen presidenttimme käytös-
tavat ovat peräisin Kallion kaupun-
ginosasta. Siellä etiketistä kiinnipi-
täminen tarkoitti valtion monopoli-
pullon puristamista  “kippurahän-
tä”etiketistä, lestinheittäjän luovut-
taessa myyntituotteensa asiakkaal-
le Helsinginkadun hämärässä. Hy-
vänä tapana pidettiin lantin heittä-
mistä Oivan portsarille ennen läh-
töä takaisin Kolmannelle linjalle.

Suomen kunniakkaimman viran
haltija ilmoitti syksyn murheellisten
tapahtumien jälkeen pysyvänsä her-
rain kokouksessa Pohjois-Ameri-
kassa, keskittyen tekemään tär-
keämpiä tehtäviänsä, joita “niinku se
työ, jota joutuu tekemään”.

Karjalan asiain käsittely on jää-

nyt “niinku” pois kokonaan presi-
dentin tekemisistä. Karjalanpiirak-
ka on todellista roskaruokaa, jota
hänen ylhäisyytensä ei ole suostu-
nut edes vastaanottamaan.

Suomen presidentin viimeaikaiset
Euroopan valtioille osoitetut ulkopo-
liittiset puheet on oivallettu kalikan-
heitoksi naapurivaltio Viroa kohtaan.
Heitetty “kalikka” on tarkoitettu
henkisesti päähän nousevaksi rähi-
näviinaksi. Viron presidentti Ilves
on ilmoittanut loukkaantuneensa
syvästi tuosta Suomen presidentin
rähinäviinakalikasta.

Viro on keskittynyt valtion 90
vuotta sitten tapahtuneen itsenäis-
tymisensä esilletuomiseen. Silloin
Suomi ja Viro ottivat yhdessä aske-

leita kohti rauhantilaa ensimmäisen
maailmansodan pyörteissä, jolloin
Neuvosto-Venäjä mitätöi Brest-Li-
tovskin rauhansopimuksen ja hyök-
käsi Viroon marraskuun 22. päivä-
nä 1918. Viron hallituksen päämi-
nisterinä toiminut Konstantin Päts
ja ulkoministeri Jaan Poska teki-
vät yhdessä asiakirjan mahdollises-
ta Suomi-Viro valtioliitosta. Yhtei-
nen presidentti olisi Helsingissä.
Samoin muodostettaisiin yhteinen
armeija. Tämä yhteistyö ei toteutu-
nut.

Pääministeri Juho Kusti Paasi-
kiven johtama Suomen hallitus kat-
soi päätehtäväkseen itsenäisyyden
turvaamisen Saksasta saatavan
avun, sotaväen sekä ulkomailta han-
kittavan velan varassa. Saksa oli
saatava pysymään Suomelle myö-
tämielisenä hankkimalla sieltä kunin-
gas Suomelle. Punavankien kohte-
lu tuli hoitaa Paasikiven puheiden
mukaan “voimakkaalla kädellä”.
Suomessa oli ihmisen kestokyvyn
ylittävä nälänhätä, joka valtionhoi-
taja P. E. Svinhufvudin omassa
muistilapussa oli hoidettava kärki-
asia.

Nälänhätä oli ollut tärkein perus-
syy suomalaisten kapinaan nousul-
le ja yhdistymiselle Venäjän vallan-
kumouksellisiin. Saman nälänhätään
joutuneet kapinalliset aiheuttivat li-
sää ahdistusta hävittämällä Pietariin
paetessaan viljavarastoja, meijerei-
tä ja tuotantolaitoksia. Torppareille
omaksi annettava maatila nähtiin
osaratkaisuksi ihmisten hätään.
Uuden lain seurauksena Suomen
maatilojen omistajien määrä miltei
kaksinkertaistui (uusia 40 prosent-
tia).

Virossa melkein kaikki baltiansak-

Venäjä kulkee Iivana Julman viitoittamaa tietä

Myötämielisyys Venäjän julmiin tekoihin
estää karjalaisten kotiin paluun

Terijoella Otto Ville Kuusisen palatsin edessä Leninin kasvoinen
sarjapatsas viittaa uhkaavasti Suomenlahdelle.

Kuva: Ahti Hänninen
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salaisten omistuksessa olleet suur-
tilat pakkolunastettiin valtiolle ja
annettiin talonpojille pitkäaikaisia
lainoja vastaan tai vuokralle. Yli
puolet Viron tilojen pinta-alasta jou-
tui uusille omistajille.

Pohjois-Amerikka oli ensimmäi-
sen maailmansodan aikaan, kuten
nytkin maapallon viljantuotannon
ylituotantoaluetta. Suomen epäon-
neksi Yhdysvallat soti Saksaa vas-
taan, samoin britit.

Kun nykyinen Suomen presidentti
ja ylipäällikkö puhuu, niin vastuu
siirtyy venäläisille. Suomen 90-vuo-
tisen synnyn aiheuttamiin suoma-
laisten arvokkaisiin juhliin ylipäällik-
kö on jättänyt saapumatta. Puolus-
tusvoimien valtakunnallinen pääjuh-
la Mikkelissä hoitui ilman ylipäällik-
köä. “Niinku” töitä riittää. Ylipäälli-
kön juhlinnan kohteena on ollut 90-
vuotismuistotilaisuus venäläisten
mukaansa houkuttelemien ja Suo-
messa maanpetoksesta tuomittujen
kapinallisten muistaminen. Tuomitut
olivat nälänhätää kärsivän maan
vankilassa Tammisaaressa.

Saksalainen sotaväki oli vapaut-
tanut tämän alueen ennen vankila-
tuomioiden julistusta. Moni oli säi-
lyttänyt henkensä antautumalla.
Samaistuminen Tammisaaren terro-
risteihin luo mielikuvan, että salat-
tuihin Tiitisen ja Stasin listoihin on
joutunut tietoja samankaltaisesta
toiminnasta.

Venäjän armeijan Georgiaan te-
kemä hyökkäys on osatekijänä Vi-
ron presidentille mielipahaa aiheut-
taneiden puheiden syntyyn. Georgi-
an presidentti vertasi onnistuneesti
Venäjän hyökkäystä Suomen talvi-
sotaan, jolloin venäläistyneen ge-
orgialaisen Stalinin sotajoukot
hyökkäsivät Suomeen.

Venäläisten miehittämä Karjala
on edelleen hyökkääjien hallussa.
Samoin jatkuu venäläismiehitys
Georgian maakunnissakin. Euroo-
pan valtioiden vetäytymiskehotuk-
set ovat olleet tehottomia.

Vanhaan Stalinin tyyliin tehtiin

georgialaisten kotirakennusten hä-
vittäminen vältellen puhdasrotuisten
slaavien ja venäjänkielisten asumuk-
sia.

Suomi aloitti talvisodan samalla
tavalla kuin Georgia tämänkesäisen
Venäjän hyökkäyssodan, ainakin
mikäli uskotaan presidenttimme se-
litystä. Hän tietäneekin parhaiten
Suomen ulkopolitiikkaan soveltuvat
selitykset. Georgian presidentti on
perehtynyt Suomessa ollessaan tä-
käläiseen hallintotapaan ja osannee
jättää selitykset sikseen.

Ensimmäinen maailmansota toi
päättyessään itsenäisyyden Suo-
melle ja Georgialle. Ensimmäisen
maailmansodan päättänyt rauhanso-
pimus solmittiin 11. marraskuuta
1918. Saksa hävisi sodan. Yksitois-
ta päivää myöhemmin Neuvosto-
Venäjän joukot hyökkäsivät Viroon,
jonka vastaperustetut omat puolus-
tusvoimat brittien ja suomalaisten
avustamina torjuivat hyökkäyksen.
Paasikiven hallitus antoi Virolle ra-
halainaa vaikka Suomen oma talous
oli romahtanut.

Hädässä ystävä tunnetaan. Sta-
lin mitätöi myöhemmin Georgian ja
Viron itsenäisyyden saavutukset.
Venäläisen rotuopin mukainen kan-
salaisten surmaaminen ja siirrot näl-
kätyöleireillä tuhottavaksi olivat voi-
missaan kautta laajan slaavien hal-
linnassa olevan suurvallan.

Rotuoppi “Venäjä venäläisille” on
nyt käynnissä. Georgialaiset viinit
ovat olleet jo vuosia tuontikiellossa
Venäjälle, myrkyllisiä kun ovat.

Venäjän rotuopin mukaisia venä-
läisiä asuu vakituiseen Suomessa
enemmän kuin Etelä-Ossetian maa-
kunnassa. Viron miehityksen seu-
rauksena Virossa on satojatuhansia
venäläisiä, joita Venäjä ei ole kotiut-
tanut omaan maahansa.

Omia Viron kansalaisia on Viros-
sa vain noin 800 000 henkilöä. To-
della pieni kansakunta, jonka suuri
presidentti Lennart Meri syntyi
itsenäisen Viron aikana diplomaa-
tin perheeseen. Lennartin lapsuuden

seutuna olivat Pariisi ja Berliini kun-
nes Stalin miehitti Viron vuonna
1941.

Lennart Meri joutui Siperiaan vii-
deksi vuodeksi, koska perhe karko-
tettiin sinne. Uudelleen itsenäisty-
neen Viron ensimmäinen presidentti
Lennart Meri oli suuri Suomen ys-
tävä, joka monipuolisena toimijana
vaikutti suomensukuisten kansojen
välisiin kulttuurisuhteisiin Venäjällä
ja muualla. Lennart Meren elämän-
työ kelvannee esikuvaksi presiden-
tillisestä etiketistä.

Rautu, Inkerinmaa ja Viro olivat
1600-luvulla samaa kuvernementtia,
johon koko Käkisalmen läänikin
kuului. Kotiseudultaan karkotetulla
ulkosuomalaisilla rautulaisilla ja hei-
dän jälkeläisillään sekä muilla uus-
rautulaisilla on menneen ajan tapah-
tumissa yhdistäviä tekijöitä virolais-
ten kohtaloihin.

Ahti Hänninen

PIKKUJOULUT
Viipurissa

Pyöreän tornin
hämärässä

13.-14.12.2008
Majoitus: Hotelli Viipuri

Hinta 155,-
sis. puolihoidon

ja illallisen Pyöreässä
Tornissa
Tiedustelut

ja ilmoittautumiset:
Markku Paksu,

puh. 040 5239 645
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85 vuotta
täytti Maila Astrid Viinikainen, o.s. Haukka, Kou-

volassa. Hän on syntyisin Raudun Maanselän ky-
lästä. Juhlat vietettiin perhepiirissä.

90 vuotta
täytti 24. heinäkuuta Erna Laitinen, o.s. Rastas,

Mäntyharjussa. Hän on syntynyt Raudun Potke-
lassa ja on Helena ja Samuli Rastaan tytär.

Valmistuneet
Kuopiosta oleva Ilkka Alatalo on valmistunut

kasvatustieteen maisteriksi Joensuun yliopistosta.
Lisäksi hän on mennyt kihloihin Rantasalmelta ole-
van Salla Korhosen kanssa. Ilkan äijä Mauri
Maisonen oli syntynyt Raudun Orjansaaressa ja
Ilkan  isomummo Lyydia Maisonen on syntynyt Rau-
dun Mäkrällä. Sallan isovanhemmat Lyyli ja Alek-
sander Painokangas olivat Raudun Jousseilasta.

Teemu Yliluoma valmistui toukokuussa Helsin-
gin tekniikan alan oppilaitoksesta media-assisten-
tiksi. Teemun mummo Sirkka Hokkanen, o.s. Jun-
ni, on kotoisin Raudun Orjansaaresta.

Tässä kuvassa on Sulo Rastaan neljä sukupol-
vea. Sulon tytär Irma Hokkanen, o.s. Rastas, Ir-
man tytär Marjo Laitinen, o.s. Hokkanen, ja
Marjon sylissä Miika –vauva 2 kk. Sulo on syn-
tynyt Raudun Korleella. Kuva on otettu Mikkelin
Kyyhkylässä.

Lauantai 29.11.2008 klo 14.00 alkaen

Lounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  AhkeraliisaLounasravintola  Ahkeraliisa
Jääkärinkatu 14 (ympäristötalo)

Mikkeli

  Ruokana  Ruokana  Ruokana  Ruokana  Ruokana
 Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä Puuropöytä

Ohrauunipuuroa
 Riisipuuroa

Tattaripuuroa
Hirssipuuroa

Sekahedelmäkeittoa,ruisleipää,
voita ja riisipiirakoita ja munavoita,

joulukinkkua,
kahvi ja joulutorttu,

hinta 10,00 €

Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.Ohjelmassa mm.

Pakinointia
Yhteislaulua

Haitarimusiikkia

Tiedustelut Liisa Rouhiainen työ 015-225 925 tai
 050-3309 066

Puurojuhla eliPuurojuhla eliPuurojuhla eliPuurojuhla eliPuurojuhla eli
kaassa kostikaassa kostikaassa kostikaassa kostikaassa kosti
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Tätini muistolle
Hilja Tyyne

Postila, ent.
Huuhka, o.s.
Nahkuri, syntyi
24. marraskuuta
1914 Raudun
M a a n s e l ä s s ä ,
kuoli 14. heinä-
kuuta Oulussa.

Olen saanut
elämäni varrella
kuulla lukematto-
man määrän ker-
tomuksia Karja-
lasta; Raudusta ja evakkotaipaleelta. Nämä tari-
nat ovat varmasti omalta osaltaan muokanneet mi-
nusta sen ihmisen, joka tänä päivänä olen. Ne ovat
olleet toinen toistaan mielenkiintoisempia ja kos-
kettavampia. Sodan jälkeen suuriin ikäluokkiin
syntyneenä lapsena sain moneen kertaan kuulla
sodan kauheuksista ja raakuuksista. Tuvan pöy-
dän ääressä niitä muisteltiin naapureiden tai suku-
laisten kanssa.

Omat vanhempani menetin jo kolmisenkymmentä
vuotta sitten, mutta Hilja-tädistä tuli minulle kuin
toinen äiti. Ikävä, jota tunnen häntä kohtaan, he-
rättää monia jo unohdettuja tunteita ja muistoja.

Haluan valottaa hänen elämäntarinaansa muu-
tamalla sanalla, jotka perustuvat osittain sodan
jälkeisiin kuulopuheisiin.

60 vuotta
 täytti Ritva Pylkkänen, o.s. Viskari,   11. syys-

kuuta. Ritvan isä Vilho Viskari on kotoisin Raudun
Kuninkaanselästä. 60-vuostisjuhlia vietettiin 20.
syyskuuta Anttolan Hovin kartanossa perheen ja
ystävien kanssa.

 65 vuotta
täytti Ari Puranen 25. kesäkuuta. Hän syntyi 1943

Sirkka Liisa Helenius,  o.s. Kaukonen, ja Hannu
Tuomimaa  viettivät yhteisiä “140”-vuotisjuhlia 24.
elokuuta Kuortin kartanossa Pertunmaalla.

Juhlittavat olivat molemmat Raudussa syntynei-
tä. Samoin juhlissa mukana olleista lähimmästä
sukulais- ja ystäväpiiristä todettiin peräti noin 80
prosenttia olevan juuriltaan rautulaisia.

Sirkka Liisa on Uuno ja Anna Maria Kaukosen
tytär Raudun Maanselästä.

Hannun vanhemmat Nikolai ja Anna Maria Tuo-
mimaa asuivat Tokkarin kylällä.

Jos “ryssä” ei olisi sotkeentunut itsenäisen Suo-
men asioihin olisivat molemmat kulkeneet koulu-
matkansa Aseman kouluun.  Uudet asuinpaikat
löytyivät molempien perheille Joroisista. Työ vei
kuitenkin etelään. Sirkka Liisan Hyvinkäälle hoi-
toalalle ja Hannun Helsinkiin poliisityöhön. Han-
nu kuuluu myös Rautuseuran hallitukseen.

Nyt eläkkeellä ollessa Sirkka Liisa ja Hannu ovat
kerranneet eletyn elämän vaiheita yhdessä ja iloin-
neet ajasta, joka on vielä edessäpäin. Me juhlissa
mukana olleet kiitämme iloisista ja mukavista juh-
lista ja toivomme molemmille monia, monia virkeitä
yhteisiä vuosia!

Koulukaveri Joroisista

75 vuotta
täytti 25. elokuuta Marjatta Pussinen, o.s. Raati-

kainen, Lieksassa. Hän on kotoisin Raudun Raa-
sulista.

“140-vuotisjuhlat”

Raudun Mäkrällä Lempi ja Juho Purasen vanhim-
man tyttären Vilman vanhimmaksi lapseksi. Ari teki
elämäntyönsä Rajavartiolaitoksessa, rajavartija-
na ja rajavartiomestarina,  ja viettää eläkepäivi-
ään Ruokolahdella vaimonsa Marjan kanssa.
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Toivo Puranen kuoli 28. syyskuuta 91 -vuotiaa-
na. Hän oli syntynyt 13. huhtikuuta 1917 Raudun
Mäkrällä Lempi ja Juho Purasen vanhimpana lap-
sena. Toivo asui suurimman osan elämästään Hä-
meenlinnassa, jossa myös nukkui pois.

Yrjö Mikonpoika Haapsaari kuoli 9. huhtikuuta
Harjulan sairaalassa. Hän oli syntynyt 30. syys-
kuuta 1927 Raudun Sirkiänsaaressa.

määriä kuin tätini kanssa. Tosin eihän lapsuudes-
sani ollut puhelinta – taisinpa olla itsekin 27-vuo-
tias hankkiessani ensimmäisen puhelimeni.

Hilja menetti toisen aviomiehensä vuonna 1999
ja eleli yksin kotonaan aina syksyyn 2007 asti,
jolloin hän joutui sairaalaan. Onneksi hän sai elää
pitkään kotonaan, ja vain viimeiset viisi kuukaut-
ta hän oli vanhainkodissa.

Kävin tyttäreni kanssa Hiljan luona juhannus-
viikolla, kolme viikkoa ennen hänen kuolemaan-
sa. Hän oli iloinen, että muistimme häntä, ja sanoi,
että tulee ikävä kun lähdemme pois. Meillekin tuli
ikävä, mutta meitä lohduttaa se, että hän sai lähteä
suuremmitta tuskitta. Kaikella on aikansa.

Valitsin Hiljan muistovärssyksi sen, jonka hän
olisi halunnut oman äitinsä hautavihkoon:

Sinä kaipasit kotia Karjalan
kun mieron polkuja kuljit
kodin sait sinä maallista paremman
kun silmäsi kiinni suljit.
Kiitos, Hilja-täti.

Maija-Liisa Ala-Sippola
(omaa sukua Nahkuri, Emil-veljen tytär)

Hilja syntyi viisilapsisen perheen kuopukseksi.
Lapset ikäjärjestyksessä olivat Matti, Mikko, Anna,
Emil ja Hilja. Heidän isänsä Pekko, joka oli syn-
tynyt vuonna 1863, joutui 5. huhtikuuta 1918 naa-
purin ampumaksi viljakuorman päälle – se oli kan-
salaissodan aikaa. Raakuudella ei ollut rajoja,
kuten ei sodassa ole tänä päivänäkään. Siihen jäi
Katri-mummo lasten kanssa katsomaan, mitä huo-
minen tuo tullessaan, ja toihan se monenmoista.
Hilja oli noin neljävuotias isänsä kuollessa.

Leipä oli varmasti varsin tiukalla pienen talolli-
sen tiluksilla, ja lapset joutuivat raatamaan työssä
pienestä pitäen. Pojat tekivät raskaita töitä, ja ty-
töt olivat kiinnostuneet käsitöistä. Hilja, niin kuin
muutkin lapset, suoritti sen aikaisen koulun. Hil-
jan suurena haaveena oli ollut päästä seminaariin,
olihan hän menestynyt koulussa erinomaisesti, mutta
koulutukseen ei ollut taloudellisia edellytyksiä.

Hilja avioitui 20-vuotiaana, ja hänestä tuli Huuh-
ka, mutta taas kohtalo puuttui peliin. Nuori pari
ehti olla naimisissa vain vuoden verran, kun nuori
rouva oli jo leski. Hänen miehensä kuoli keuhko-
tautiin, kuten hyvin monet niinä vuosina. Elämä oli
raakaa: 20-vuotiaana Hilja oli jo menettänyt isänsä
ja miehensä.

Sodan päätyttyä koko sisarusparvi oli muuttanut
evakkoon Savoon, Pieksämäelle. Sieltä veljet ko-
tiutuivat Joroisiin, ja sisarukset, joista oli tulossa
taitavia vaattureita, jäivät aluksi Pieksämäelle.

Hiljan oli kohdannut uusi onni sotavuosina, kun
hän oli saanut turvamiehekseen Postilan Kustaan
mennäkseen Raudun kirkolle edesmenneen miehen-
sä haudalle. Kustaa oli Sodankylän poikana Rau-
dussa taistelemassa. Siitäkös se lempi leiskahti, ja
taas alkoi uusi vaihe Hiljan elämässä.

Monta muuttoa he ehtivät yhdessä tehdä: Piek-
sämäeltä Taivalkoskelle, sieltä edelleen Ouluun ja
Lahden kautta takaisin Ouluun, josta lopulta tuli
heidän kotikaupunkinsa. Hilja toimi naisten juh-
lapukujen ompelijana ja hattumodistina ja Kustaa
työnjohtajana sen aikaisen Typpi Oy:n tehtailla.
Yhteisiä lapsia heille ei ikävä kyllä siunaantunut.

Sisareni oli Hilja-tädin kummityttö. Olin tosin
perheeni kanssa pistäytynyt Oulussa useita kerto-
ja, mutta sisareni kuoltua vuonna 1993 minusta ja
Hiljasta alkoi varsinaisesti tulla läheisiä toisillem-
me. Olen iloinen, että sain pitää tämän toisen äitini
aina tähän kesään 2008 saakka.

Tätini soitteli minulle jopa viisi kertaa päivässä,
ja kävin muutaman kerran vuodessa hänen luo-
naan muutaman päivän kerrallaan. Meidän suh-
teestamme tuli todella läheinen ja lämmin. En var-
maan oman äitini kanssa puhunut sellaisia tunti-

Maila Katariina Arolainen, o.s. Pusa, kuoli 31.
maaliskuuta Iitissä. Hän oli syntynyt 27. heinäkuuta
1936 Raudussa.

Pulmu Unelma Vainikainen, o.s. Jantunen, kuoli
22. elokuuta Helsingissä. Hän oli syntynyt 24. mar-
raskuuta 1917 Raudussa.

Simo Purjemaa kuoli 16. kesäkuuta Jaalassa.
Hän oli syntynyt 28. marraskuuta 1911 Raudussa.

Tyyne Helena Kujala, o.s. Paakkinen, kuoli 11.
heinäkuuta Hämeenlinnassa. Hän oli syntynyt 9.
syyskuuta 1917 Raudussa.

Varpu Lahtinen, o.s. Vanhanen, kuoli 3. elokuu-
ta Helsingissä. Hän oli syntynyt 5. maaliskuuta
1934 Raudussa.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja
kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Auvisen, Paukkusen, Suorannan, Kesselin ja
Suikkasen muodostama partio yrittämässä syys-
kuussa 1941 Sokolevan joelle ja Leningradin
mottiin. Inkeriläinen Heikki Kesseli toimi oppaa-
na. Puolustusasemat Leningradin edustalla olivat
niin tiheät, että partio joutui kääntymään takai-
sin. Tämä oli viimeinen Karjalan kannakselle
tehty partiomatka ennen suurhyökkäystä 1944.

Oikealla: Olavi Paukkunen vakoojana  Savon-
linnassa 1940.
Kuvat: Päämajan tiedustelija/Ollin kuva-albumi.

Tapahtumakalenteri

29.11. klo 14 Puurojuhla eli kaassa kosti Lou-
nasravintola Ahkeraliisassa Mikkelissä.

8.11. klo 10–16 Luovutettu Karjala -seminaari
Turun suomenkielisen työväenopiston juhlasalissa
(Kaskenkatu 5) Turussa.

22.11. klo 1116 Karjalaiset kirjamarkkinat Kar-
jalatalossa Helsingissä.

13.–14.12. Pikkujoulut Viipurissa

 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän juhla Karjalata-
lossa Helsingissä.

29.11. klo 11-13 Karjalaiset joulumyyjäiset Kar-
jalatalossa Helsingissä.
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Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli,
puh. (015) 211 588, 176 245, GSM 040-5239 645
Julkaisutoimikunta:
Markku Paksu, Seija Lipsanen, Jaana Matikainen, Kauko
Olkkonen ja Pekka Intke.

Markkinointi:
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:
Kopiopiste, Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011, e-mail: tulostus@kopiopiste.net

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:
31.1., 31.3., 31.5., 30.7., 26.9. ja 28.11.2008
Kestotilaus 23 eur / vuosikerta
Irtonumero 4,0  eur + toimituskulut

Kannatusjäsenmaksu 10 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: Raili Lameranta,
Yläkiventie 6B 24, 00920 Helsinki, puh. (09) 785 192,
050-3644 213
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

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
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. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Kymenlaaksonkatu 18 B 48, 48100 Kotka
puh. (05) 263 356

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkalantie 1054, 50670 Otava,
puh. (015) 418 403
Jaana Matikainen, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 177144
Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti,
puh. 0440 310 136

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
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
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. 044 317 1244
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294


