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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

41. VUOSIKERTA 6/98 (296)
JOULUKUU 1998

Hyvää joulua ja oikein menestyksekästä
uutta vuotta 1999 kaikille lukijoille!

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

Mikkelissä joulukuussa 1998

Joulua odottava tervehdys!
Karjalan Liiton teemaksi ensi vuodel-

le on vahvistettu Juuret Karjalassa. Kar-
jalaisuutta pyritään viemään jäsenistön
ulkopuolelle eri tavoin. Luvassa on
muun muassa tiedotusvälineille ja kes-
keisille opettajajärjestöille tarkoitetut
kampanjat, joilla on tarkoitus lisätä tie-
toisuutta siirtokarjalaisten vaikutukses-
ta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Pysähdyin tässä itsekin miettimään,
mitä karjalaisuus minulle merkitsee. Se
on jonkinlainen voimavara, ja ennen
kaikkea arvokas perintö, jonka olen saa-
nut. Sitä ei voi rahassa mitata.

Ympäristö kuitenkin usein epäilee, että minussa saat-
taa virrata karjalainen veri. Sain siitä tässä taannoin
jopa esimerkin, kun olin taas tapani mukaan sotkeutu-
nut erääseen talkooprojektiin, johon upposi yllättävän
paljon työtunteja. Korvausta niistä ei ollut alunperin-
kään odotettavissa. Hyvä jos kiitosta.

Aidolle, pohjoiskarjalaiselle avopuolisolleni, oli kui-
tenkin todettu, että “ei tähän tavallinen savolainen olisi
ryhtynytkään.” Kiitosta siis tulikin, ja arvokasta sel-
laista. Lisäksi sain itselleni hyvän mielen. Olin ollut
omalta osaltani auttamassa Mikkelin Ilmailuyhdistys-
tä siivilleen kesäkuisen pyörremyrskyn tuhottua koko
talkoovoimin tehdyn purjekonehallin ja kaikki viisi pur-
jekonetta.

Mieleni on sangen tyytyväinen siitä työstä, mitä rau-
tulaiset ovat tehneet eri tehtävissä Suomen hyväksi en-
nen ja nyt. Meitä rautulaisten jälkeläisiä piisaa hyvin
moniin vaikutusvaltaisiinkin hommiin. Toivonkin, että
saan teiltä lukijoilta juttuvinkkejä mahdollisia henkilö-
haastatteluja ajatellen. Niiden kautta pystyy osaltaan
tekemään karjalaisuutta tunnetuksi.

Me rautulaiset emme totisestikaan ole pitäneet kynt-
tilää vakan alla. Tästä olenkin tyytyväinen. Lisää hy-

vää mieltä tuo se, että mielestäni on-
nistuimme hyvin pitäjäseuran 50-vuo-
tisjuhlavuoden tapahtumissa. Jälkima-
kua voisi luonnehtia sanoilla pitkä ja
positiivinen.

Ensi vuosi on varmasti hiljaisempi,
mutta ei kuollut. Sen voin luvata. Ki-
humatkoja suunnitellaan jo täyttä pää-
tä ja koulupiirit pohtivat tapaamisiaan.
Kaikista näistä kannattaa tiedottaa hy-
vissä ajoin lehtemme tapahtumakalen-
terissa, niin kiireisimmätkin osaavat

varata aikaa mielenkiintoisiin tapahtumiin.
Talvisodan syttymisen 60-vuotismuistopäivää viete-

tään ensi vuonna eri puolilla maata, miten rautulaiset
siihen osallistuvat, jää nähtäväksi. Joillakin paikkakun-
nilla on ainakin luentosarjoja aiheesta. Toivoa sopii,
että ne tavoittavat yleisönsä, sillä kuten jalkaväenken-
raali Adolf Ehrnrooth eräässä Itsenäisyyspäivän haas-
tattelussa totesi: “nuorille on opetettava mitä on kan-
sakunnan menneisyys.” Tämä pitää taatusti paikkan-
sa, sillä monet 20-vuotiaat eivät tiedä mitä itsenäisyys
merkitsee ja miten se on saatu.

Ehrnrooth muistutti myös, jälleen kerran, että Suomi
on hyvä maa. Se tuli itsellenikin mieleen kesälomail-
lessani äskettäin toisella puolella maailmaa. Monet
meille itsestäänselvyydet, kuten sosiaaliturva ja vaik-
kapa raskaudenhoito, ovat monille kansakunnille täy-
sin utopistisia ja ennenkuulemattomia asioita.

Toisaalta reissu muistutti myös sen, että eivät kulta
ja kimallus ole onnen tae. Monet Dominikaanisessa
tasavallassa slummeissa elävät ovat tyytyväisiä oloihin-
sa, eikä siellä pahemmin kurttuotsaisia näe.

Näillä ajatuksilla toivon teille kaikille iloista joulu-
mieltä ja onnea uudelle vuodelle.
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Simo O.Salo
Jouluna 1998: ollaan ihmisiksi!

taiseen turvallisuuteen.
Jokaisella on oikeus ajatuksen,

omantunnon ja uskonnon vapau-
teen, harjoittaa hartautta ja uskon-
nollisia menoja, oikeus mielipiteen-
ja sananvapauteen, oikeus vastaan-
ottaa ja levittää tietoja kaikkien tie-
dotusvälineiden kautta.

Jokaisella on oikeus työhön sekä
suojaan työttömyyttä vastaan. Jo-
kaisella on oikeus lepoon ja vapaa-
aikaan, oikeus vapaasti osallistua
yhteiskunnan sivistyselämään, naut-
tia taiteista sekä päästä osalliseksi
tieteen edistyksen mukanaan tuo-
mista eduista, samoin oikeus siihen
että nämä ihmisoikeudet ja velvol-
lisuudet voivat jokaiselle täysin to-
teutua. (Ihmisoikeuksien julistuk-
sesta).

Juhlavuotemme on päättymässä.
Olemme iloinneet yhteydestä. Mo-
nin sitein olemme liittyneet toisiim-
me. Meillä on oma paikkamme, oma
taustamme rakkaassa karjalaisuu-
dessa, syntymämme kautta, sukum-
me historian kautta. Se on osa tur-
vaverkkoa, joka tulee näkyviin ta-
vatessamme toisiamme ja muistaes-
samme ystäviä ja läheisiä taas näin
joulunkin aikaan.

“Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon. Niille, jotka
asuvat kuoleman varjon maassa,
loistaa kirkkaus. Sinä annat suuren
ilon, sinä teet runsaaksi riemun. Sil-
lä lapsi on syntynyt meille, poika on
annettu meille. Hän kantaa valtaa
harteillaan, hänen nimensä on Ih-
meellinen Neuvontuoja, Väkevä Ju-
mala, Iankaikkinen Isä, Rauhan
Ruhtinas. Oikeus ja vanhurskaus on
hänen valtakuntansa perustus ja tuki
nyt ja aina.” (Jes. 9).

Yhdessä Rautulaisten pitäjäseu-
ran kanssa on nyt viisikymmenvuo-
tiaaksi ehtinyt Ihmisoikeuksien
yleismaailmallinen julistus, jonka
Yhdistyneiden kansakuntien yleis-
kokous antoi joulukuun 10. päivä-
nä 1948.

Sen kolmenkymmenen artiklan
sisältö, henki ja johtopäätökset ovat
kuin sovellusta joulun sanomasta.
Siinä on jotakin rajat ylittävää ja

yleisesti pätevää tässä monien vas-
takkaisuuksien maailmassa. Asiata-
solla ja virallisin kielin siinä sykäh-
telee elämän sydänääni: tarvitsem-
me toisiamme, hoivaa ja hyväksyn-
tää. Kaikki synnymme tänne lapsi-
na, olemassaolon uhanalaisuuteen;
sen kovien ehtojen keskelle tulee
jouluna myös Jumala, Vapahtaja,
jakamaan meidän osamme, tunte-
maan tilanteemme sisältä käsin,
auttamaan meitä, veljenämme, yh-
tenä meistä.

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina
ja tasavertaisina arvoltaan ja oi-
keuksiltaan. Heille on annettu järki
ja omatunto, ja heidän on toimitta-
va toisiaan kohtaan veljeyden hen-
gessä. Kullakin yksilöllä on oikeus
elämään, vapauteen ja henkilökoh-

Nyt on joulu ja hyvinvoivat
vaihtavat lämpöä keskenään
ja lämpö on pilaantunutta

liian ahtaassa piirissä
villit ja hurjatkin

vaihtavat kadulla lämpöä keskenään
mutta pitäisikö joku huolta Eveliinasta

hän ei kuulu mihinkään
eikä mahdu sydämiin?

Mirkka Salo tuoreesta runokokoelmasta Olen niin kuin Pierrot
ISBN 951-97062-7-5 Paino-Kaarina Oy 1998

(kirjoittaja osallistui toissa kesänä matkalle Rautuun, joka oli palkinto
Rautulaisten lehden kirjoituskilpailusta alle 30-vuotiaille)

Tilaa nyt vaikka

joululahjaksi...
* Rautu ja rautulaiset III -kirjan 2. painos 230 mk + post.kulut
* Metsolan kirja 100 mk + post.kulut
* Rautulaisten pitäjäseura ry:n 50-vuotishistoriikki kovakantinen
100 mk + post.kulut tai pehmytkantinen 50 mk + post.kulut

Tilaukset Raili Ilvoselta puh. (015) 174 042
Markku Paksulta puh. 040-523 9645 tai
Mauri Maisoselta puh. (015) 213 608.

* 50-vuotisjuhlien videota voit tilata 130 markan kappalehintaan
Antero Teittiseltä puh. 050-594 5510.
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Keskustan Etelä-Savon piirin toiminnanjohtaja Heikki Koljonen:

Siirtolaiset vaikuttivat selvästi Keskustan
rakentumiseen sodan jälkeen

Keskustan kuuluisa osastoraken-
ne on Heikki Koljosen mukaan ra-
kentunut pääsääntöisesti sotien jäl-
keen. Siihen on omalta osaltaan
vaikuttanut myös siirtokarjalaisten
asettuminen uusille asuinsijoille, sillä
luovutetulla alueella Maalaisliitolla
eli nykyisellä Keskutalla oli vank-
ka jalansija.

- Kuten Keskustan Etelä-Savon
piiristä aikoinaan tehty historiikki
osoittaa, luovutetulla alueella oli jär-
jestötoiminta erittäin voimaperäis-
tä ja vilkasta. Ei siis ole mikään
ihme, että sodan ja asutustoimen-

piteiden päätyttyä 1950-luvulla ta-
pahtui selvä hyppäys puolueen ää-
nimäärissä, kuvailee Koljonen, joka
toimii Keskustan Etelä-Savon pii-
rin toiminnanjohtajana.

Lisäksi hän on Suomen Keskus-

tan toiminnanjohtajien puheenjohtaja-
na ja puoluehallituksen jäsen.

Paimentajan roolissa
Tällä hetkellä Etelä-Savon alueella

on noin 10 000 keskustalaista jäsen-
tä, jotka ovat organisoituneet noin 200
yhdistykseen.

- Tehtäväni on paimentaa aluetta.
En ole tässä työssä politikko, vaan
jaan tietoa päätöksenteon pohjaksi,
kertoo Koljonen.

- Usein luottamushenkilölle tulee
sellainen tunne, että ajatukset ovat

sykkyrällä eikä oikein tiedä miten
puolueessa on asioita ajateltu. Toimin
näin ajatusten selvittäjänä - en käs-
kyttäjänä, Koljonen kuvaa ja lisää, että
valtaoikeudet ovat jäsenellä, piiri toi-
mii vain informaatiopisteenä.

Ehdokkaana vaaleissa

Koljonen kertoo, ettei hänellä on
yhtään luottamustointa, joka liittyy
yhteiskuntaan. Seuraaviin edus-
kuntavaaleihin hän rohkenee kui-
tenkin astua ehdokkaaksi.

- Edellisen kerran tulin toiseksi
varamieheksi 2365 äänellä, joten
sen perusteella uskaltauduin uudel-
leen ehdokkaaksi.

Sitä, miten Koljonen ajaisi karja-
laisten ja rautulaisten asioita edus-
kunnassa hän ei uskalla luvata vielä
mitään. Hän kuitenkin myöntää
olevansa altis kuuntelemaan ja al-
tis edistämään asioita.

- Jos on sellaisia mahdollisuuk-
sia, joilla voi edistää esimerkiksi sitä
asetelmaa, joka oli ennen sotaa,
niin pyrin tekemään sen.

Koljonen kertoo tiedostavansa,
että hänen juurensa ovat luovute-
tulla alueella ja myöntää, että jos
häneltä revittäisi väkisin irti esimer-
kiksi kotikunta Mäntyharju, niin
kyllä hän sen haluaisi takaisin ha-
kea.

Syntynyt evakkona

Myös se, että Koljonen on elä-
nyt siirtolaisen maailmassa, on jät-
tänyt jälkensä. Hän uskoo, että lap-
suus oli erilainen kuin niillä, jotka
ovat olleet koko ajan paikallaan.

- Laukkolankylässä Haukivuorel-
la asui paljon siirtolaisia. Muistan,
että olin edustamassa 1960-luvul-
la paikkakunnan karjalaisia Helsin-
gissä Karjalaisten kesäjuhlilla lipun
kantajana. Se oli sellainen todelli-
nen ensikosketus karjalaisuuteen.

“Paimensauvan” Heikki Koljoselle luovuttivat hänen merkkipäivä-
nään Mikkelin maalaiskunnan kunnanhallituksen puheenjohtaja,

pitäjänneuvos Lauri Partti ja kunnanjohtaja Juhani Alanen.
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Rautulaisuus näkyy perheen ko-
dissa selvästi.

- Viirit ja kartat ovat näkyvillä
paikoilla. Joten kyllä rautulaisuus on
minuunkin juurtunut, vaikka esimer-
kiksi kotiseutumatkoilla en olekaan
käynyt.

50-vuotta huhtikuussa täyttänyt
Heikki Koljonen on syntynyt evak-
koreissulla Seinäjoella. Hänen kas-
vatusisänsä on Heimo Ossi Rau-
dun Suvenmäeltä ja äiti-Aune on
kotoisin Ruskealasta.

Teksti ja kuvat:
Jaana Anttonen

Rautulaiset ystävät!
Lämmin kiitos kaikesta
tuesta ja rohkaisusta.
Iloista joulumieltä ja
onnea vuodelle 1999

Toivottavat
Milja ja Armas Komi

Aimo Tiainen:
Kapteeni Mauno Metsolan
teoksen julkaisu oli
oikeutettu toimenpide

1. erillinen patteri perustettiin 7.10.1939 Raudun ja Sakkolan reserviläi-
sistä Leinikylän järven rannalla suojeluskunnan talossa. Patterin päällik-
könä toimi kapteeni Mauno Metsola.

Hän oli rauhan aikana Vuoksen suojeluskunta-alueen päällikkö. Hän
kirjoitti vuonna 1966 kirjan ”RAUTULAISTEN JA SAKKOLAISTEN
PÄÄLLIKKÖNÄ”, jonka käsikirjoitus jäi julkaisemattomana sota-arkis-
toon. Raudun pitäjäseura sai kesällä 1995 tietää tästä käsikirjoituksesta ja
päätti julkaista sen, koska se sisälsi Raudun ja Sakkolan alueeseen liittyen
runsaasti arvokasta perinne- ja historiallista tietoa. Tältä näkökannalta
katsottuna teoksen julkaisu oli oikeutettu toimenpide. Myös oli hyväksi,
ettei sitä muokattu sotakirjaksi, vaan se dokumentoitiin patterin historii-
kiksi ja matrikkeliksi.

Mainittakoon tässä vielä, että Raudussa perustettiin lisäksi 6. Raja-
kommppania Relanderin talossa ja 7. Rajakomppania Vehmaisten koulul-
la. Luutnantti Halla-Seppälä oli 6.RajaK:n päällikkö ja kapteeni Pitkänen
7. RajaK:n.

Talvisodan rintamajoulu Haaparaisessa
(Tiivistelmä Mauno Metsolan kirjasta)

Mieliala oli siis mitä parhain, kun
kävimme valmistelemaan joulun
viettoa. Sarja miellyttäviä tapahtu-
mia oli kasaantunut yhteen juuri jou-
lun alla, ja se aiheutti yleistä tyyty-
väisyyttä. Jouluaatto sattui sinä
vuonna sunnuntaipäivälle. Arjella ja
sunnuntailla ei sodassa ole suurta-
kaan eroa.

Illalla minä lähdin vääpeli Pursi-
aisen kanssa tuliasemiin ja tulenjoh-
topaikoille miehiä tervehtimään.
Lastasimme rekeen paljon postin
tuomia paketteja. Myös ylempi joh-
toporras oli jakanut paketteja ja niitä
annettiin sellaisille, jotka kotoaan ei-
vät olleet sellaista saaneet.

Kaikkialla oli valmisteltu huolel-
la vastaanottamaan joulun ilosano-
ma. Kuusi kynttilöineen tervehti
meitä ja tunnelma oli harras. Kun
paketit oli jaettu, kuului korsusta
puheenporina ja nauru. Nyrkissä
kotoinen karjalanpiirakka, leuassa

mielitupakka ja taskuun sysätty kir-
jelappu kotoisine koukeroineen.
Vaikutti, kuin näistä sodan kovetta-
mista miehistä yht’äkkiä olisi tullut
pikkulapsia.

Erikoisesti jäi mieleeni ylikersantti
Kiiskin korsu, jonne vast’ikään oli
päästy asumaan. Uuden uutukaiset
makuulaverit, joihin oli tuotu ma-
kuualustoiksi tuoreita kuusen havu-
ja ja niistä lähtevä pihkan tuoksu
sekä kamiinalla poreileva kahvikai-
sa loivat yhdessä kynttilöiden kans-
sa tunnelman, joka ei koskaan mie-
lestäni häivy.

Olin varannut taskuuni 8.Divisi-
oonan päiväkäskyn n:o 10, jotta olisi
jotain sanottavaa miehilleni. Vedin
sen esiin ja luin vakaavsti kuunte-
ville miehilleni.

Aseveljet.
-------------------
Samalla muistakaamme korkeas-

ti kunnioitetun Sotamarsalkamme
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mieliin teroittamat sanat, että eivät
tykit, eivätkä linnoitukset, eikä vie-
ras apukaan auta, ellei jokainen
meistä omakohtaisesti tunne, että
juuri hän seisoo maansa vartijana.
Tuntekaamme kaikki tänä jouluna
erikoisesti ja elävästi, että esi-isäm-
me perintö, nykypolven kohtalo ja
tulevien sukupolvien elämä on nyt
meidän vastuullamme. Jokaisella
meistä on oma osa suoritettavana.
Ja suorittakaamme sillä uskollisuu-
della ja sillä antaumuksella, mikä on
kautta aikojen ollut suomalaiselle
sotilaalle ominaista. Tässä mieles-
sä toivotan Teille kaikille Hyvää
joulua.

Viimeksi ajoimme kirkkaan täy-
sikuun loisteessa ja pakkaslumen
kirskuessa reen anturoissa toimitus-
jaoksen majapaikkaan. Sinne olivat
kerääntyneet toimitusjaoksen miehet
sekä eräitä muitakin. Pienessä Saa-
relan Pirtissä henki esiin aito jou-
lutunnelma.

- Hyvää iltaa, sanoin astuessani
tupaan. Minä toivotan joulurauhaa
kaikille. Täällä näyttää joulu olevan
jo pitkällä.

- Iltaa herra kapteeni ja tervetu-
loa jouluaterialle.

- Nyt sitten olisi valmista. Kait
sytytetään kuusi?

- Sytytetään, sytytetään ehähti
Pursiainen. Ja pannaan pöytäkynt-
tilöihinkin tuli, niin saadaan tunnel-
maa. Tehkää hyvin kaikki.

Vakavina istuimme pöytään. Kin-
kun ja höyryvien kuoriperunain
tuoksuessa painoimme päämme alas
ja ristimme kätemme. Jokainen
meistä tajusi, että siellä kaukana
evakkotiellä olevat läheiset omai-
semme, tekivät samoin. Minunkin
vaimoni, joka sillä hetkellä Jalasjär-
ven Luopajärvellä Tuomas Köykän
piharakennuksessa, pienessä vintti-
kamarissa, kolmen pienokaisen
kanssa valmistui pieneen joulujuh-
laansa. Siellä istuisi äitinsä sylissä
kahdeksan kuukauden ikäinen poi-
kani Rauno Kaarlo Olavi ja jokel-

telesi ensimmäisiä sanojaan. Äiti -
sanan hän jo osasi, mutta isä oli tun-
tematon käsite. Ja jos minä kaatui-
sin ajattelin ..................

- Luetaan jouluevankeliumi, sanoi
Pursiainen.

Patterin kirjuri, korpraali Auvo
Kivilaakso nousi arvokkaasti ylös
ja avasi kirjan.

- Luen Luukkaan evankeliumin
toisesta luvusta säkeet yhdestä nel-
jääntoista.

Ja tapahtui niinä päivinä, että kei-
sari Augustukselta kävi käsky, että
koko maailma oli verolle pantava
..................... Kunnia Jumalalle
korkeudessa, ja maassa rauha ih-
misten kesken, joita kohtaan hänel-
lä on hyvä tahto. Amen

Tämän jälkeen joku vielä sytytte-
li kynttilöitä, niin että huone vaikutti
hyvin kodikkaalta. Rintamajoulu,
meille jokaiselle elämässämme en-
simmäinen, oli alkanut arvokkaasti
ja hartain mielin. Kun pahimmasta
nälästä oli päästy, sytytettiin ”savut”
suupieleen. Tarina kävi aitoon kar-
jalaiseen tapaan  ja kun kaikkien
yllätykseksi saapui itse joulupukki
kantamuksineen, ei riemulla ollut
rajaa. Kotoisen paketin se toi, sen
odotetun ja lahjoista rakkaimman.

Karttaluonnos
olisi paikallaan

Kirjan kirjoittaja kapteeni Mau-
no Metsola oli syntynyt 1905 Tyr-
nävällä Oulun lähellä. Hänen isän-
sä oli kansakoulun opettaja ja työs-
kenteli myöhemmin Vaasan seutu-
villa. Niinpä oli luonnollista, että
Mauno pantiin oppikouluun Vaa-
saan lyseoon. Koulun- ja varusmies-
palveluksen jälkeen hän valitsi so-
tilasuran.

Suoritettuaan upseerin tutkinnon
Kadettikoulussa, hän palveli kolme
vuotta Jääkäritykistörykmentissä,
josta siirtyi Tamperen Sotilaspiirin
esikuntaan. Täältä hän tuli 1936
Rautuun Suvannon suojeluskunta-
alueen päälliköksi. Häntä houkut-

teli siirtoon ilmeisesti itsenäinen teh-
tävä vapaaehtoisessa maanpuolus-
tuksessa.

Koska hän oli asunut aikaisem-
minkin maaseudulla, ei kaupungis-
ta muuttaminen Raudun pieneen
kuntaan voinut olla niin hirveän
vastenmielinen asia. Enemmän vai-
keuksia tuotti todennäköisesti va-
kaan pohjalaisen luonteen sopeutta-
minen karjalaiseen välittömättö-
myyteen kuin sähkövalon puuttumi-
nen virka-asunnosta, joka sijaitsi
Raudun asemalla. Yhteinen aate
johdettavien Raudun, Sakkolan ja
Metsäpirtin suojeluskuntalaisten
kanssa, auttoi häntä sopeutumaan
Kannaksen kaakkoiskulmaan.

Kirjassaan hän kuvaa saapumis-
taan Rautuun, työtään suojeluskun-
talaisten parissa, sodan uhka-aikaa,
YH:n eli ylimääräisten harjoitusten
aikaa joksi peitetysti liikellekannal-
lepanoa kutsuttiin sekä 105 päiväs-
tä Talvisotaa ja siirtymistä uudelle
rajalle sodan päätyttyä. Tähän  ajal-
liseen eli kronologiseen kuvaukseen
sisältyy kolme asiaryhmään. Ensiksi
hän tarkastelee totuuden mukaises-
ti johtamansa patterin saamia teh-
täviä ja niiden toteutusta sekä kuin-
ka ne ovat sidoksissa sotilaiden kou-
lutukseen ja sotavarustuksiin. Nämä
kuuluvat teoksen sotahistorialliseen
puoleen, jota on pidettävä teoksen
vahvana antina. Lukijan kannalta
olisi ollut suotavaa, että tekstiin olisi
liittynyt karttaluonnos patterin tais-
telupaikoista. Olen tähän kirjan esit-
telyyn liittänyt eversti Jyrki Paula-
harjun laatiman kartan, joka pois-
taa tämän puutteen.

Joukko olisi ansainnut
paremman kaluston

Patterin miehistön rungon muo-
dostivat suojeluskuntalaiset tykki-
miehet. Heidän kaluston käsittely ja
ampumateknillinen taito oli korke-
aa, lähes ammattimaista tasoa.
Miesten mieliala oli koko sodan ajan
reipasta ja uhrautuvaa. Nopeasti



Rautulaisten lehti  6/98 7

kin erilaisia tarinoita. Yhdesssä tais-
telujen kanssa ne muodostavat so-
taelämän arjen. Tämä arkielämä
tuntuu olevan tykkimiehellä hieman
helpompaa kuin tavallisella ”puska-
jussilla”.

Niin kuluivat sata kunnian päivää
patterilla Talvisodassa. Kalusto ja
miehistö olivat välillä lujilla. Teh-
tiin enemmän, mitä olisi voinut in-
himmilisesti vaatia. Tarkoituksella
en ole maininnut tässä nimiä, koska
tekstiosa jo sisältää kymmeniä ta-
pahtumia, joissa kerrotaan eri hen-
kilöihin liittyvistä tapahtumista.
Kirjan lopussa on matrikkeli, johon
on kerätty patterin kaikkien mies-
ten nimet. Kirjan julkaiseminen säi-
lyttää näiden miesten muiston tule-
ville polville.

P.S. Mauno Metsola osallistui jat-
kosotaan patteriston komentajana (
II/ KTR 12 ). Hänet ylennettiin ma-
juriksi 1941. KTR 12 kuului 15. eli
Hersalon Divisioonan tykistöön. Di-
visioonan vastuualueeseen kuului-
vat Rautu ja Metsäpirtti. Majuri
Metsolan patteristo oli Metsäpirtis-
sä.

myöskin täydennyksi tulleet reser-
viläiset sopeutuivat tähän joukkoon.

Näin hyvä joukko olisi ansainnut
paremman kaluston. Tykkinä oli 76
LK 10/13 kanuunat, joista monet
menivät kriittisissä vaiheissa rikki.
Lukijaankin tarttui tykkimiesten
pelko, että kestääkö pelit taistelun
loppuun asti vihollisen painaessa
päälle. Maaleista ei ollut puutetta.
Tälle tykkimallille oli poikkeuksen
paljon ammuksia verattuna siihen,
mitä yleisesti oli käytettävissä Tal-
visodassa. Esimerkkinä mainitta-
koon, että ensimmäisenä päivänä
patteri ampui 950 laukausta. Illalla
sillä oli enää käytettävissään yksi
tykki. Muut oli jouduttu viemään
korjattavaksi Kiviniemeen.

Tarinat ja taistelut
- sotaelämän arkea

Toiseksi teos tarkastelee aika roh-

keasti eri tasoisten esimiesten toi-
mintaa ja aselajien välistä yhteistoi-
mintaa eli sen puutetta. Kirjoittaja
tuo omana kantanaan esiin myös-
kin sen, miten olisi pitänyt toimia
hänen mielestään kyseisessä tilan-
teessa. Alaisen etuoikeuksiin kuu-
luu esimiehen toiminnan moittimi-
nen. Nämä arvostelevat ajatukset
ovat todennäköisesti syntyneet jat-
kosodan ja vuosien antaman koke-
musten perusteella. Tämä osuus kir-
jassa on tervetullut johtajakoulutuk-
sen ja sotilaspsykologian kannalta.
Lukijan on muistettava, että kirjan
tapahtuman aikaan, sodan alussa,
opeteltiin vasta oikeita menettelyta-
poja sotimiseen. Sanalasku pitää
tässäkin paikkansa: ”Kukaan ei ole
seppä syntyessään.”

Paikotellen Metsola kuvaa ”ro-
maanimaisesti” alaisiaan henkilöi-
tä, pitäytyen kuitenkin loukkaamat-
ta ketään. Sotimiseen liittyy myös-

Elämänkerta-
kilpailu
ratkeamaisillaan

Rautulaisen naisen elämän-
kertakilpailuun tuli kaikkiaan
kuusi kirjoitusta. Ennakkotiedo-
sita poiketen kaikki kirjoitukset
palkitaan. Voittaja ja muut sijat
julkistetaan ensi vuoden ensim-
mäisessä Rautulaisten lehdessä.
Kaikki kirjoitukset myös jul-
kaistaan, mutta se voi viedä ai-
kaa.

Palkintojen jaosta päättää ar-
vosteluraati, johon kuuluvat
opettajapari Sinikka ja Seppo
Sinkko sekä Rautulaisten pitä-
jäseuran hallituksen jäsen ja
julkaisutoimikunnan jäsen Arto
Kurittu.

Orjansaaren koulupiiritapaaminen
Raudussa 2.-4.7.1999

Yöpymiset Kiviniemessä. Matkan hinta  ja tarkemmat
matkajärjestelyt tehdään kun lähtijöiden määrä on
selvillä.

Ennakkoilmoittautumiset tammikuun alkuun men-
nessä Pauli Jantuselle puh. (015) 335 970 tai Oiva
Junnille puh. (015) 662 640.
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SUVUT
TUTUKSI

Eeva Malkamäki

Tämä artikkelini on jo viides
Suvut tutuiksi. Edellisissä leh-
dissä olen kertonut sukututki-
muksen menetelmistä, muisti-
tietojen keräämisestä, kirkon-
arkistoista ja omien tutkimus-
ten arkistoinnista. Olen käsi-
tellyt aiheita vain pääpiirteit-
täin, ikäänkuin tarjoten mais-
tiaisia mielenkiintoisesta har-
rastuksesta.

Sukututkijoille on tarjolla useita
oppikirjoja ja myös arkistojen hen-
kilökunta opastaa tutkimuksen al-
kuun. Tietoa tutkimuksen suoritta-
misesta saa lehdistä ja jopa interne-
tistä. Eritasoisia sukututkimuskurs-
seja järjestävät useat työväen- ja
kansalaisopistot sekä monet suku-
tutkimusyhdistykset. Kurssille kan-
nattaa hakeutua, vaikka olisikin jo
suorittanut tutkimusta joko omatoi-
misesti tai oppikirjojen avulla.

Oppikirjoista olen jo aikaisemmin
maininnut Karskelan kirjoittaman
Sukututkijan tietokirjan. Sukuseu-
rojen Keskusliitosta voi myös tilata
useita erilaajuisia sukututkimusop-
paita. Suomen Sukututkimuseura on
julkaisemassa omaa perusopastaan,
mutta sen valmistuminen on vielä
kesken. Seuran julkaisuja voi kysyä
Tiedekirjasta Helsingistä.

Listaani otan mukaan perusoppai-
den lisäksi joitakin tutkijoille hyö-
dyllisiä kirjoja. Sanakirja on tar-
peen, kun tutkimus on edennyt ai-
kaan ennen vuosia 1860 -1880. Kir-
joitus on silloin yleensä ruotsiksi ja
nykyruotsia opetellutkin joutuu tur-
vautumaan sanakirjan apuun. Tut-

kimuksessa vastaan tulevia termejä
on käännetty myös perusoppaissa,
mutta pienikokoisten sanakirjojen
käyttö on tutkimustilanteessa hel-
pompaa.

Kirjoituksen lukeminen tuottaa
aluksi ongelmaa. Tähänkin pulmaan
on olemassa oppaita, joissa kerro-
taan myös asiakirjojen sisällöistä ja
merkityksistä enemmän. Käsialojen
monimuotoisuus voi tuntua kynnyk-
seltä tutkimuksen tekemiseen, mut-
ta harjoitus on tässäkin tapaukses-
sa ainoa tie.

Ulkomaisia oppaita on olemassa
useita, sillä sukututkimus on kan-
sainvälinen ilmiö. Meitä eniten hyö-
dyntävät ruotsalaiset teokset, onhan
meillä osittain yhteinen historia. Pal-
velevat kirjakaupat tilaavat ruotsa-
laisia oppaita, joita ovat esimerkik-
si: Clemensson-Andersson: Släkt-
forska! Steg för steg. Anderö: Lä-
sebok för släktforskare

Kirjoihin on hyvä tutustua oman
paikkakunnan kirjastoissa. Jos
omassa kirjastossa ei ole sukutut-
kimusoppaita, voi tehdä kaukolai-
natilauksen. Myöhempää tarvetta
varten kannattaa muistaa, että kir-
jastot hankkivat kirjallisuutta toivo-
musten mukaan.

Selvitä, onko joku muu
tutkinut sukuasi

Sukuseurat ja sukulaisten muo-
dostamat epäviralliset yhteisöt teke-
vät usein yhdessä sukututkimusta.
On antoisaa keskustella toisten sa-
maa sukua tutkivien kanssa. Epä-
selvät ja hankalat asiat selviävät
usein, kun useampi mietiskelee ja et-

sii ratkaisua. Tiedon jakaminen ei
vähennä, vaan kasvattaa sitä.

Löytämisen ilo on palkitsevaa et-
siessään asiakirjoista esipolvia.
Toisten tutkimuksista saa osviittaa
lähteistä, josta voi alkaa hakea tie-
toa. Selvittäkää siis, onko joku jo
tehnyt tutkimusta siitä suvusta, jota
itse aiotte tutkia. Esipolvia tutkitta-
essa löytyy monia sukuhaaroja ja
joistakin niistä voi olla olemassa
valmista tietoa muilla sukututkijoil-
la.

Tiedot syytä
tarkistaa itse

Ensimmäiseksi suomalaiseksi su-
kututkimukseksi on mainittu Gene-
alogia Sursilliania, johon piispa Jo-
han Terserus keräsi luettelon Poh-
janmaan pappissukujen sukulais-
suhteista. Hyvin monet pohjalaisis-
ta polveutuvat tietämättään tässä
teoksessa esiintyvistä henkilöistä.

Tietoja valmiista sukututkimuk-
sista saa muun muassa Karjalan
Liitosta, Sukuseurojen Keskusliitos-
ta, Suomen Sukututkimusseurasta
ja näiden julkaisuista. Painettuja tut-
kimuksia on kirjastoissa ja arkistois-
sa. Sukututkijoista ja julkaisuista on
tehty myös kirjat Kuka tutkii mitä
ja Sukuhakemisto - Släktregister -
Familyindex.

Toisten tutkimustuloksia käytettä-
essä on aina hyvä tarkistaa tiedot
vielä itse, sillä täysin virheetöntä ja
täydellistä sukututkimusta tuskin on
tehty. Kun kirjaatte niitä omaan sel-
vitykseenne, on myös kohteliasta
mainita keneltä tieto on peräisin.

Sukututkimuksen painamattomia
lähteitä ovat esimerkiksi vanhat vir-
katutkimukset, joita voi olla säilös-
sä seurakuntien arkistoista. Niitä
kannattaa kysyä, sillä tutkimuskus-
tannukset ovat pienemmät, kun
maksettavaksi tulevat vain monis-
tusmaksut. Näiden kohdalla toistan
tarkistuksen tarpeellisuuden, koska
joitakin kertautuvia virheitä olen
niissäkin tavannut.
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Osoitteita:
Mikkelin maakunta-arkisto
Pirttiniemenkatu 8 A, 50100 MIKKELI; puh. (015) 321 310
Kansallisarkisto
Rauhankatu 17, 00170 HELSINKI; puh. (09) 228 521
Karjalan Liitto
Käpylänkuja 1, 00610 HELSINKI; puh. (09) 799 077
Suomen Sukututkimusseura
Liisankatu 16 A, 00170 HELSINKI; puh. (09) 278 1188
Sukuseurojen Keskusliitto
Työmiehenkatu 2, 00180 HELSINKI; puh. (09) 694 9320
Tiedekirja
Kirkkokatu 14, 00170 HELSINKI; puh. (09) 635 177

Olen pohtinut tämän palstani tar-
peellisuutta. Palautetta olen saanut
vain vähän. Usein käy, että se asia
mikä on minulle tärkeää, on toiselle
sivuseikka tai peräti tarpeetonta.
Omien juurien eli esipolvien tietä-
minen voi olla myös näitä asioita.
Muistitiedon ja omien kokemusten
tallentaminen on kuitenkin palvelus
jälkipolville. Sen toivoisin teidän te-
kevän. Kukaan ei ole niin merkityk-
setön, etteikö se kannattaisi.

Hyvää ja muistorikasta Joulua!

Pöytäkirja tehty Raudun kunnan Vehmaisten kansakoulun
johtokunnan kokouksessa syyskuun 5 päivänä 1933.
Saapuvilla olivat allekirjoittaneet johtokunnan jäsenet.

1§
Kokouksen puheenjohtajana toimi M. Pulakka ja sihteerinä Vilho Meronen.

2§
Hyväksyttiin käytäntöön otettavaksi näin kuuluva ohjesääntö:
Raudun kunnan Vehmaisten kansakoulun vahtimestarin ohjesääntö lukuvuodeksi 1933 - 34.

Koulun vahtimestarin toimi kestää yhden vuoden ajan kerrallaan alkaen syyskuun 7 (1) päivästä
1933 (1937) ja päättyen syyskuun 7 päivänä 1934 (1938).

Vahtimestarin tulee huolehtia luokkahuoneiden ja oppilaseteisen lämmityksestä; joka on tehtävä aa-
muisin k:llo ½ 6 - 9 välillä ja tulee lämmittäjän valvoa, että uunit ovat lämpiämisen ajan puita täysi
ja ettei palavat aineet pääse lattialle putoomaan ja aamupimeän aikana tulipaloa aiheuttamaan. Läm-
piämisen loputtua on hiilet tarkoin kohennettava, ettei häkämyrkkytystä huoneeseen syntyisi, kun
pellit ovat ennen koulutyön alkua suljettu.
Lämmittämiseen tarvittavat puut on kannettava ensin pinoista, sitten niiden loputtua halkoliiteristä.
Puiden kanto on toimitettava joko illoin tai aamuin valinnan mukaan. Tuhkat ovat uuneista poistet-
tava kahdesti kuukaudessa ja sijoitettava ne koulun puuja kasvitarhamaalle jäähtyneessä muodossa.
Lämmittämistyöt alkavat syyskuuna heti kylmien ja kosteinen ilmojen tultua ja on lämmittämisestä
huolehdittava talvisaikaan sunnuntai- ja juhlapäivinäkin.

Joulu- ja pääsiäisloman aikana on lämmitettävä kahdesti viikossa, ettei pakkanen ja kosteus irroittai-
si luokkahuoneen seinäpahvin liimauksia ja luokkahuoneen liimavärimaalausta seinistä, kuten tähän
saakka on tapahtunut. Samoin pulpeteissa olevat mustepullot säilyvät jäätymättä ja pilaantumatta.
Alakoulun luokkahuone, jossa on vain yksi uuni ja jota päivälläkään ei aurinko koskaan lämmitä; on
lämmitettävä toimen vastaanoton jälkeen, varsinkin kun luokassa opiskelevat pienimmät ja ruumiil-
lisesti heikoimmat lapset.

Vahtimestarin tulee syyskuun 30 päivään mennessä asettaa päälle koulun tuplalasit luokkahuoneisiin
ja oppilaseteiseen. Sitä ennen on paloöljyluutulla tai saippuansekaisella lämpöisellä vedellä pestävä
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kaikki ulkolasit, myöskin akkunoiden yläruudut, jotka ovat kovin tomuisia ja likaisia ja jääneet
korkean aseman vuoksi pesemättömiksi.
Sen jälkeen on vinniltä tuotava alas tuplalasit ja huolella ja asetettava päälle kuivalla, aurinkoi-
sella ilmalla. Tupla-akkunat on pöytäveitsellä tappuran kanssa huolella tilkittävä ja kaksinkertai-
sella liimapaperilla raot peitettävä. Tilkintätarpeet ja paperit hankitaan koulun puolesta. Huolel-
linen tilkintä säästää puita ja estää epäterveellisen ristivedon syntymistä. Tuplia päälle pantaessa
ja poisotettaessa sekä tilkitessä on käytettävä laudoista tehtyä korkeaa pukkia, eikä päällekkäin
asetettuja pulpetteja, joista akkunoita pestessä likoaa kansiliimat ja menevät kannet päällä kävel-
täessä arvottomiksi.
Akkunaverhot ovat tuplien jälkeen asetettava pestyinä ja silitettyinä pakoilleen. Koulun loputtua
on verhot otettava pois kesän ajaksi, ettei auringonvalo polta niitä repaleiksi. Keväällä on tuplat
poistettava päältä lämpöisten ilmojen tultua ja kannettava ne vinniin heti, eikä jätettävä luokan
nurkkiin pystyyn, jossa lapset saattavat niitä vahingoissa särkeä. Vahtimestarin tulee kesän aika
toimittaa verhojen silitys ja pesu ja tuoda ne rullalle käärittyinä luokan kaappiin säilytettäväksi;
josta ne tuplien jälkeen ovat valmiit paikoilleen pantavaksi. Tuplalasien asettelussa on oltava
mukana kaksi henkilöä, etteivät ne putoa säry.

Vahtimestarin tulee huolehtia, että luokkahuoneet, oppilaseteinen sekä koulun käymälöiden sillat
ja kannet pestään säännölleen kahdesti kuukaudessa, eli joka toinen viikko. Ja on koulun juhlien,
kuten joulukuusi- ja tutkintojuhlan jälkeen heti perusteellinen pesu toimitettava, ettei joulu- ja
kesälomien ajaksi jää luokkien lattiat savisiksi ja tomuisiksi; kuten tähän saakka.
Pesuja varten on vahtimestarin kuumennettava vesi saunapadassa. Pesu on toimitettava saippua-
luutulla tai harjalla ja paitsi lattiat, on puhtaalla saippuavedellä pestävä myöskin ovet, akkunat,
pulpetit, kaapit sekä kirkastettava kaappien lasiruudut ja akkunaruudut. Samoin on pestävä ka-
tetterit, karttajalat, helmitaulut y.m. kalusto. Varsinaisina pesupäivinä on luokan lamput ja vesi-
säiliöt ”Sampo” pulverilla kirkastettava, samoin vesiallas ja ämpäri. Luokan lamput on sen jäl-
keen täytettävä öljyllä ja lasit säännölleen kirkastettava. Uunien peltiosat on myös pestävä tai
pyyhittävä sekä kahdesti lukukaudessa saippualuutulla pestävä myös luokkahuoneiden seinät
sekä eteisen ja alaluokan punttilautaosat seinistä. Luokkahuoneen seinien ja maalatun maton
pesuun on käytettävä korkeita pukkeja eikä pulpettikarpioita.

Vahtimestarin tulee tarkoin puhdistaa koulun raput lumesta ja jäästä; milloin sitä ilmaantuu.
Jään hakkaukseen ei saa käyttää koulun kirveitä eikä muuta kalustoa, vaan on vahtimestarin
nämä välineet itse hankittava. Pesuihin tarvittavat harjat, saippuat, luutturievut ja astiat on vah-
timestarin itsensä hankittava samoin rappujen lakaisuun tarvittavat metlat. Jotka välineet voi-
daan väliaikoina säilyttää luokkahuoneen vintilla tai saunan eteisessä.

Palkka suoritetaan kuukausittain tai lukukausittain kirkolla olevasta kunnan kansliasta erikoista
kuittia vastaan. Kanslia pidetään avoinna (maanantaisin) lauvantaisin.

Tätä ohjesääntösopimusta kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta, toinen johtokunnan pöytäkir-
jassa ja toinen irtokappaleena vahtimestarin hallussa.

Ehdolla, että tätä ohjesääntöä tarkoin noudatetaan, hyväksyy johtokunta vahtimestariksi
ensi toimintavuodeksi Neiti Elvi Köningille Vehmaisista hänen huutokaupassa vaatimas-
taan 885 mk suuruisesta vuosipalkasta.

Tällaisen pöytäkirjan löysi Saara Kiesiläinen
Mikkelin maakunta-arkistosta
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Valto Virolainen:

Kuusijuhlat ja joulusauna
muistuttavat joulun tunnelmasta

P ainoteknisistä syistä aloitan
tämän joulusaarnani jo mar-

raskuussa. Pitkästä aikaa näyttäisi
tänne Varsinais-Suomeenkin tule-
van talvinen joulusää. Kesän mit-
taan pilvet ovat tyhjentyneet vedes-
tä täysin, jotenka on lumihiutalei-
den vuoro. Näin ollen pukkikin tont-
tuineen pääsee rekipelillä tänne ete-
lään asti toteamaan, että nykyajan
lapset ovat ylikilttejä, eikä niitä voi
lahjoa lapasilla, rukkasilla ja suk-
silla yms. pukinkontista entisaikaan
löytyneillä lahjoilla.

Nykyinen jälkikasvu kirjoittaakin
sellaisen listan, että varmasti moni
pukki repii pelihousunsa sitä tutki-
essaan. Mikrot, tietokoneet, päätteet
sun muut vempaimet täytyy saada,
jotta voi ottaa yhteyksiä ympäri
maailmaa.

Varmaan sen näin kuuluu ollakin.
Eihän kehitys saa pysähtyä.

Pikkujoulut tulevat aina vaan
enemmän kuvaan mukaan. Tätä kir-
joittaessa pikkujoulurieha alkaa
olla, uskaltaisiko sanoa, pahimmil-
laan. Tottakai pieni piristysruiske
näin kaamoksen keskellä on ihan ok,
mutta kun vain tuntuvat aikaistuvan
vuosi vuodelta ja meno sen kuin vain
paranee.

Vaikka Korvatunturin tontut eivät
vielä joulukiireiltään ennätä mu-
kaan, ei hätää! Loppuillasta on
omasta takaa tonttuja aivan piisalle
asti.

Ja sitten vielä eräs hankaluus näit-
ten pikkujoulujen takia. Ennen sai
olla tuhma melkein jouluaattoon
asti, mutta nyt täytyy näitten takia

ruveta olemaan pikkuisen kiltti jo
viikkoja ennen.

En tiedä kuka ja milloin tällaiset
pienet joulut on keksinyt. Mie tai-
jankii seuraaksi ruveta markkinoi-
maa “pikku juhannuksia”. Poltetaan
pikku kokkoja, pidetään vastanteko
kilpailuja, juostaan virsut jaloissa
juhannusmaratoni ja sitten kaiken
kukkuraksi höystetään koivun mah-
laa “korpikuusen kyynelillä”. Pää-
asia, että itse juhlasta menee osit-
tain hohto pois, niin kuin joulunkin
on käynyt.

Vai olisko niin, että pikkujoulut
ovat juonteita koulujen kuusijuhlis-
ta. Niillä kylläkin on selvät tarkoi-
tuksensa, saatiin todistukset syys-
kauden uurastuksesta ja joululoma
alkoi.

T uli tässä mieleeni ensimmäi-
nen kuusijuhla koululaisena.

Meitä vepsoisia sivistettiin Suven-
mäellä olevissa opinahjoissa. Mat-
kaa sinne kertyi synkän korpimet-
sän läpi reilut neljä kilometriä. Kou-
lutaksia ei tarvinnut varttua rapun
eteen, ainoat koulukyytineuvot oli-
vat sukset talvisin.

Kuusijuhlat alkoivat jo aamulla
aikaisin. Nytkin kun lähdin talsi-
maan pimeään korpeen, annettiin
öljylyhty käteen ohjeella: “älä pal-
jon heiluttele ettei pääse sammu-
maan.” Kevyenliikenteen väylä, jol-
le suunnistin, oli yöllinen lumisade
kattanut. Sentään pupujussi ja ilves
olivat siinä aamutuimaan suoritta-
neet kilpajuoksun, jussi säilyttääk-
seen henkensä ja ilves joulupaistin

toivossa.
Selvisin sentään suuremmitta vai-

keuksitta. Saappaat lunta täynnä
Mankkisen talon pihalle, jossa syk-
syllä aloittamana alakoulu toimi.
Ensimmäinen kuusijuhlani alkoi.

Muun ohjelman lisäksi oli näytel-
mä, jossa minunkin taiteelliset ky-
kyni punnittiin. Osasuorituksenani
oli näytellä erään kaverin kanssa
enkeliä, joka siivillään suojaa latti-
alla istuvia ja laulavia lapsia. Kes-
ken esityksen toinen siipeni irtosi ja
putosi lasten päälle. Jouduin vie-
mään näytelmän loppuun siipirikko-
na. Aikamoinen kolaus mahdollisel-
le näyttelijänuralleni.

K yllä tällä “elämän varsitiel-
 lä” monenlaisia jouluja jo

tähän ikään on tullut nähtyä, var-
sinkin, kun meille karjalaisille kaikki
joulut eivät suinkaan ole olleet ilon
juhlaa.

Olen omista jouluistani aiemmin
kertoillut lehtemme palstoilla. Tul-
koon vielä yksi kerrottua ja tämä
onkin ensimmäinen jollakin tavalla
muistiin jäänyt tapahtuma ajasta,
jolloin Valto-poika oli vielä aika
uusi.

Taisin olla 2- tai 3-vuotias. Elet-
tiin 1920-lukua ja jouluaattoa Vep-
san kylässä. Meillä kotona oli sii-
hen aikaan vielä savusauna, jonka
iso kivikiuas taas oli lämmitetty
kuumaksi odottamaan saunojia.

Saunan eteisen lattialle oli kaivet-
tu perunakellari. Lattia oli katettu
puruilla pakkasen varalle. Keskellä
oli luukku, josta pääsi alas. Luukun
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päälle oli ladottu laudat ja olkisäk-
ki suojaamaan kylmältä.

Tuvassa alettiin valmistella sau-
naan lähtöä. Äijä otti minua kädes-
tä kiinni ja ilmoitti: “Myö miehet
aletaan lähtee lyömään häkälöyly-
jä.” Oltiin jo pihalla kun äijä palasi
sisälle “alaha sie vunukka juosta
saunaan ettet palellu,” sain kehotuk-
sen.

Matkaa saunalle kertyi runsaat
sata metriä. Riisuin äkkiä vaatteet
päästäkseni lämpimään saunaan,
mutta siinä iässähän kaikkea pitää
kokeilla ja kuten laulussakin sano-
taan “maailmassa monta on ihmeel-
listä asiaa”. Niistä yksi oli edessäni
olkisäkin muodossa luukun päällä.

Tottakai sen päälle piti hypätä.
Laudat säkin alla luistivat ja alas-
ton poika putosi pimeään kuoppaan
perunoiden päälle.

Varmaan arvaattekin mikä oli en-
simmäinen reaktioni tapahtunee-
seen? Oikein arvattu. Sen ikäisellä,
alastomalla kaverilla, pimeässä ja
kylmässä pottukuopassa olivat vit-
sit vähissä. Ainoa vaihtoehto joka
oli, purkautui itkun ja huudon muo-
dossa. Siinä ei voimia säästelty.
Annoin tulla torven täydeltä.

Äijäkin ennätti saunalle ja luuli
jotta ääni kuuluu saunasta. Kun ei
pojanpoikaansa sieltä löytänyt, pa-
lasi takaisin eteiseen ja nyt vasta
äkkäsi mitä oli tapahtunut ja rupesi
onkimaan jälkipolvea ylös. Huomat-
tuaan, että olin selvinnyt parilla
mustelmalla, alkoi sanailla hymyä
pidätellen: “Erehyit sie ovista. Siun-
ha pit männä saunaa, eikä potattii
hakemaa.”

Isäkin tuli saunaan, ja niin me
Virolaisen suvun kolme polvea otet-
tiin makoisat ja hyvältä tuoksuvat
savusaunan löylyt jouluaaton kun-
niaksi.

T oivotan Rautulaisille, sukuun
tai säätyyn katsomatta, tutta-

vineen ja ystävineen, Hyviä ja Rau-
hallisita vuosituhannen viimeisiä
jouluja, ynnä viimeistä uutta vuot-
ta.

Raudun ja Metsäpirtin
Oravat, Kiurut ja Nuijat

Monet puhelinsoitot ja kyselyt osoittavat että, vuoden 1997 helmikuun
numerossa esittämäni arvio sukukirjan valmistumisesta vuoden sisällä on
monen muistissa. Heille olen joutunut valitettavasti ilmoittamaan kirjan
julkaisemisen siirtymisestä ainakin vuodella eteenpäin. Olen liittänyt mu-
kaan myös Raudun ja Metsäpirtin Nuija-suvun, jonka jäsenet ovat mones-
ti valinnut puolisonsa sekä Oravan että Kiurun suvuista.

Hitaasti kiiruhtaminen on myös osoittanut hyvät puolensa. Moni tähän-
kin tutkimukseen liittyvä yksityiskohta olisi jäänyt kirjaamatta, ja moni
asia on korjaantunut kun asiaan on palannut uudelleen.

Edellisen lehtijutun jälkeen sain paljon palautetta. Lisää tietoja otan
mielelläni vastaan, ja jos joillakin on tiedossa perhetietojen muuttuneen
(lapset, avioliitot ja kuoleman tapaukset) ilmoittakaa myös niistä.

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta kaikille lukijoille. Osoite-
tiedothan minulle ovat: Juhani Orava, Kurjentie 5, 49220 Siltakylä;
puh. (05) 343 1116, sähköposti: jorava@nettilinja.fi.

Rautulaisille perusteilla oma Adventtikerho

KOTIKYLÄMATKOJA
Rautuseura järjestää kotiseutumatkan 13.-16.5.1999 Rautuun.

Pääkohteina ovat kotikylät ja kuuluisimmat taistelupaikat Kannaksella.

Matkan valmistelut ovat käynnistyneet, uusista tutustumiskohteista neuvotel-

laan muun muassa Laatokalla.

Tiedusteluihin vastaavat Rautuseurasta Maija Johansson

puh. (09) 8233 032 tai 050-5240 725 ja Osmo Valkonen

puh. (09) 2428 741 tai 040-5920 507.

varaathan ajankohdan jo kalenteriisi.

Rautulaisten pitäjäseuran ja Rautuseuran yhteisesti järjestämä Kihumatka
Rautuun 29.7-1.8.1999.
Matkan valmistelut ovat myöskin jo käynnistyneet.

Molemmista matkoista lisätietoja ensi vuoden lehdessä.

päämään jumalanpalveluksen lisäk-
si kirkon, seurakunnan ja kyseisen
kunnan esittely. Lisäksi ryhmä naut-
tii jouluaterian.

Näillä näkymin ensimmäinen vie-
railukohde on Ristiina, joka viettää
350-vuotisjuhliaan vuonna 1999.

Ensi vuonna rautulaiset voivat
hiljentyä odottamaan joulua Ad-
venttikerhossa. Kerho toimii siten,
että rautulaiset lähtevät ensimmäi-
senä adventtina Mikkelistä yhteis-
kuljetuksella johonkin lähikunnan
kirkkoon. Ohjelmaan pyritään ymp-
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Rautulaisten veteraanijaosto aloittaa
veteraanikirjan kokoamisen

Rautulaisten veteraanijaosto ko-
koontui lokakuussa Espoossa. Pai-
kalla olivat Aimo Tiainen, Osmo
Valkonen ja Veikko Jormo. Tär-
kein asia esityslistalla oli jo aikai-
semmin sovitun veteraanikirjan ai-
kaansaaminen. Kirjan julkaisemis-
ta ennusteltiin aikaisintaan joulu-
kuulle vuoteen 2000. Kirjaan on
tarkoitus koota rautulaisten veteraa-
nien kokemuksia Vapaussodan, so-
tien välisen ajan, Talvisodan, Jat-
kosodan ja Lapin sodan ajalta.

Koska Aimo Tiaisella on Vapa-
ussodasta jo paljon tietoa, sovittiin,
että hän jatkaa muistiinpanoja ai-
heesta. Sotien välisestä ajasta; suo-
jeluskunta- ja lottatoiminnasta ker-
tovaa kirjallisuutta on Sota-arkis-
toissa ja Maakunta-arkistossa Mik-
kelissä, joten näiden paikkojen lä-
hellä asuvilta rautulaisilta toivo-
taankin apua tietojen keräämiseksi.

- Omien muistitietojen lisäksi on
vireälle, vaikkakin jo ikääntyneelle
ihmiselle, itselleenkin mukava har-
rastus tutkia oman pitäjän oloa ja
elämää tuona aikana, lupaavat ja-
oston jäsenet.

Aimo Tiainen poimii omassa tut-
kimustyössään myöskin tätä aluet-
ta, mutta hänelle toivotaan lähetet-
täväksi sellaisiakin tietoja, jotka
ovat vielä elävien rautulaisten muis-
tissa ja joita ei historian kirjoista
löydy.

Muistelmia kaivataan

Aimo Tiainen on luvannut selvit-
tää myös Talvisodassa muodostetut
joukko-osastot ja niiden toiminta-
alueet; nekun ovat hänelle pääpii-
reittäin tuttuja asioita jo nyt. Rau-
tulaisten omia kirjoituksia tarvitaan
kuitenkin muun muassa kotikylien
saamasta venäläisten tykkitulesta,
sodan alkamisen ensimmäisestä päi-

västä, talojen palamisesta ja poltta-
misesta sekä evakkoon lähtemises-
tä, sodan alettua ja aikaisemmin.
Kuka ehti asemalle junaan ja ketkä
kävelivät esimerkiksi Kiviniemeen
jalkaisin? Muodostuiko joillekin
tienosille jonoja tai suorastaan tun-
gosta ja oliko jostain kylästä lähte-
vien käytettävä kiertotietä pois pääs-
täkseen?

Myös vetäytyminen uudelle rajalle
muodosti oman vaelluksensa. Soti-
lasyksiköt siirtyivät käskyjen mu-
kaan, mutta miten siviilihenkilöt?
Oliko mahdollisesti ensimmäinen,
taistelujen karkoittama evakkomat-
ka päätynyt niin lähelle Karjalan
Kannakselle, että sitten, aselevon
tultua, oli lähdettävä uudelleen.
Näistä vaelluksista tietävät vain ne
itse kokeneet ja nuoremmat vanhem-
piensa kertomuksista.

Jos jollakin on tietoa mahdollises-
ta jo julkaistusta kirjallisuudesta tai
vaikkapa vain erillisistä lehtiartik-
keleista, jotka käsittelevät ylempä-
nä tarkoitettuja vaelluksia, niin
Aimo Tiainen ottaa näitä tietoja
vastaan suurella kiitoksella.

Ongelmallisimpia ovat
Jatkosota ja Lapin sota

Rautu ja rautulaiset Jatkosodas-
sa ja Lapin sodassa on niin laaja
aihe, että sen yksityiskohtainen sel-
vittäminen on täysin ylivoimaista.
Rautulaisten miehethän joutuivat
kukin siirtokuntansa aluejärjestel-
män mukaisiin joukko-osastoihin.

Pitäisi siis tutkia siirtoväelle osoi-
tettujen pitäjien joukko-osastot sekä,
jos tarkkaa tietoa haluttaisiin, myös
vapaaehtoisesti uuden kotikuntansa
valinneiden pitäjien osastot. Tämän
lisäksi sairaaloista päässeet, täyden-
nysmiehiksi mihin tahansa komen-
nettujen rautulaisten miesten yksi-

köt.
Tämän luvun kirjoittaminen jää

väkisinkin sen varaan, mitä tietoja
Aimo Tiaiselle lähetetään siitä mis-
sä, kuinka monta ja mahdollisesti
keitä rautulaisia jossakin osastossa
palveli. Tässä tulevat tarpeeseen
taas rautulaisten muistelmat. Ehkä-
pä tarkka lukija panee laajassa so-
takirjatuotannossa havaitsemansa
rautulaismaininnat muistiin ja lähet-
tää tiedon Aimolle.

Lisäksi Aimo Tiainen keskustelee
rautulaisten asiasta eversti Niilo
Lappalaisen kanssa.
Tässä yhteystiedot mahdollisten
vinkkien varalta:

Veikko Jormo
Ukonvaaja 1 L 113
02130 Espoo
puh. (09) 465 708, 050-565 8262

Aimo Tiainen
Talvitie 7
90530 Oulu
puh. (08) 348 940

Osmo Valkonen
Kajavankatu 2 B 37
04320 Kerava
puh. (09) 242 8741, 040-592 0507

Rautulaisten lehden
tilausmaksun pankkisiirto
tulee helmikuun lehden

välissä - älkää
huolestuko.

Osoitteenmuutos yms.
tilausasioissa teitä
palvelee Mikkelin
toimistopalvelu os.

Savilahdenkatu 10, IV.
krs. MIKKELI.

Puhelin: (015) 366 118,
fax 366 558
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Palkealan kyläkoulun kivijalka on jäänyt
elävästi Johannes Raatikaisen mieleen

näkynyt mitään merkkejä. Johannes
muisti kyllä kaupan olemassaolon
koulunkäyntinsä ajoilta.

Kilometrin laskut
Palkealan mäestä

Kun Raatikaiset asuivat koulusta
katsottuna Palkealan mäen toisella
puolella, niin Johannes joutui kul-
kemaan mäen pohjoisreunan yli sil-
loista peltoaukeaa halkovaa kylätie-
tä pitkin. Molemmin puolin tietä oli
aitoja, ja joskus talvella nämä kuja-
set olivat tuiskun jälkeen lunta tul-
villaan.

- Suksilla sieltä kouluun taaper-
reltiin. Tosin harrastettiin Palkealan
mäestä mäenlaskua muutenkin. Hel-
posti saatiin kilometrin pituiset mä-
enlaskut, ja jos jyrkimmästä kohdas-
ta mäkeä laski niin ilmalentoja sai
vaikkei varsinaisesti hyppyreitä oltu
muotoiltukaan.

Johanneksen koulutien varrella oli
Palkealan mäellä taloja ja muita
rakennuksia. Ensimmäinen talo oli
koulusta kotiin tultaessa Tyynysten

Palkealan maaperässä on kasvu-
voimaa. Viidakkomaisella rehevyy-
dellä on luonto ryhtynyt peittämään
sodassa tuhoutuneen Palkealan ky-
län kansankoulun raunioita. Rap-
peutunut, betoninen koulurakennuk-
sen sokkeli on kasvillisuuteen kät-
keytyneenä tästä aikoinaan kolmi-
kerroksisesta rakennuksesta.

- Opettajien asuntoja sijaitsi ylim-
mässä kerroksessa, muistelee Johan-
nes Raatikainen löydettyään Rau-
dun matkallaan 29. elokuuta nämä
kotikylänsä koulun perustuksen
mieleensä jääneiden muistikuvien
perusteella.

Johannes kävi kansakoulun koko-
naan tässä oman kylän koulussa.
Koulun kivijalan mielessä hänelle
tuli nyt elävästi mieleen silloisten
koululaisten suosimat ajanvietteenä
pelatut rahapelit kolikoilla.

- Näissä peleissä juuri tällä kivi-
jalalla oli tärkeä osa. Lyötiinhän
kolikkoa rakennuksen kivijalkaan
mistä kolikko lyönnin voimasta pon-
nahti maahan. Jos kolikko kimposi
niin lähelle toisen pelaajan maassa
olevaa kolikkoa, että käden vaak-
salla mitaten se jäi sormen alle, niin
viimeksi kolikko kivijalkaan lyönyt
sai kolikot haltuunsa.

- Tämä venytyspeli oli suosittu
koulupoikien keskuudessa. Peli-
säännöt tosin eivät olleet kouluhal-
lituksen hyväksymät siitä päätellen,
että jotkut opettajat ojensivat pelaa-
jia tarttumalla kiinni niskavilloihin,
kertoi Johannes, jolla niskavilloja
näyttää olevan vielä tallella nytkin,
yli kuudenkymmenen vuoden jäl-
keen noista ajoista laskien.

Nykyisin ruplilla pelaaminen tun-
tuu kangertelevan enemmän kuin
näiden poikien kolikkopelit aikoi-
naan.

Palkealan kansakoulun luona ol-
leesta Heiskasen kaupasta ei enää

Johannes Raatikainen Palkealan kansakoulun raunioilla 29.8.1998

talo muutaman sadan metrin pääs-
tä koulusta. Vaan ei osu Johannek-
sen silmään tällä syyskesän matkal-
la enää mitään näkymää, mistä voi-
si päätellä talon paikkaa.

- Samoin koulutie on hävitetty
kokonaan pois, tasattu heinäpellok-
si.

Kuitenkin uljaan kauniina ja
omintakeisena on Palkealan mäki
nykytilassaankin. Luonto on osal-
taan pitänyt huolta siitä, että silmä
lepää katsellessa maisemaa ja mä-
eltä näkee.

Ahti Hänninen
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Kotkan merenkulun opetus 130 vuotta

Wiipurin merikoulun perinteet jatkuvat
Tänä syksynä Kotkassa

merenkulkuopetusta antava
Kymenlaakson merenkulun-
osasto täyttää 130 vuotta. Kot-
kan merenkulkuopetusta on
annettu yhtäjaksoisesti jo vuo-
desta 1868 jolloin toimintansa
aloitti Wiipurin merikoulu.
Kotkan merenkulun opetus
siis jatkaa vanhoja Wiipurin
merikoulun perinteitä.

Monelle karjalalaiselle ei var-
maankaan tule heti ensimmäiseksi
mieleen vanhasta Wiipuristamme
se, että siellä koulutettiin merenkul-
kijoita. Tokihan Wiipuri oli vilkas
satamakaupunki jo 1700-luvulla ja
varsinkin puutavaran kuljetus oli
suurta.

Wiipurissa merenkulkuopetusta
ehdittiin antaa yhteensä lähes 80
vuotta ja annettaisiin varmasti vie-
läkin ellei olisi tullut muutto Kot-
kaan syksyllä 1939.

Aion jutussani kertoa Wiipurin
merikoulun historiasta ja Kotkan
merenkulkuopetuksen kehityksestä
siinä sivussa.

Varsinainen Wiipurin merikoulu
aloitti toimintansa 14.10.1868. Kui-
tenkin tätä ennen oli Wiipurissa an-
nettu merenkulun opetusta jo vuo-
desta 1816, mutta ainoastaan toisilla
kotimaisilla, eli saksan ja ruotsin
kielillä. Keisarillisen Reskriptin
määräyksellä perustetun ensimmäi-
sen koulun ensimmäisenä opettaja-
na toimi aatelinen, vuonna 1776
syntynyt hovineuvos Carl Gustaf
von Schoultz.

Valitettavasti ensimmäisen meri-
koulun toiminta loppui siihen, että
Vanhan Karjalan alueelta ei tuntu-
nut löytyvän saksan ja ruotsin kie-
len osaajia tai sitten halua opiskella
’vieraalla’ kielellä?

Samaan aikaan Pietarissa toimi-

nut merenkulkuopetus myös veti
opiskelijoita puoleensa. Silloinen
Venäjän keisari lakkautti ensimmäi-
sen Wiipurin merikoulun toiminnan
3. toukokuuta 1826.

Miehet oli rautaa
laivat puuta

Kuitenkin merenkulkuelinkeinon
parissa toimivien keskuudessa alet-
tiin käydä keskusteluja suomenkie-
lisen merenkulkukoulun perustami-
sesta. Yksi hankkeen kantavista
voimista oli Wiipurin alkeisopiston
rehtori Kaarlo V. Ahrenberg.  Ah-
renberg ryhtyi kehittelemään ajatus-
ta suomenkielisen merikoulun pe-
rustamisesta Wiipuriin ja lähti aja-
maan hanketta eteenpäin.

Ahrenberg muun muassa kirjoitti
paikallisiin lehtiin ajatuksistaan ja
lähetteli hanketta koskevia doku-
mentteja päättäjille senaattiin koros-
taen merenkulkukoulutuksen tärke-
yttä. Voitanee todeta myös suomen-
kielisen merikouluhankkeen takana
olleen poliittisia päämääriä.

1800-luvun puolessa välissä alkoi
laivakuljetusten määrä nousta Suo-
menlahdella jolloin syntyi myös tar-
vetta lisätä laivastoa ja pätevää hen-
kilökuntaa tarvittiin. Myös Itämai-
sessa sodassa pahoja tappioita kär-
sinyttä kauppalaivastoamme alettiin
uusia ja laajentaa.

Mainittakoon että tämän ajan
merikuljetukset hoidettiin puulai-
voissa eli miehet oli rautaa, laivat
puuta. Mitään koneistoja ei laivois-
sa ollut. Lisäksi useimmat Suomen-
lahdella purjehtineet laivat olivat
varsin pienikokoisia ja purjehtivat
pääasiassa Itämeren alueella. Aino-
astaan suurimmat purjelaivat pur-
jehtivat kauemmaksi valtamerten
yli. Myös laivojen lastaus tähän ai-
kaan oli hidasta ja työlästä. Kaikki

tehtiin käsivoimin.

Suomenkielinen
koulu perustetaan

Wiipurin merikouluhanke eteni
vauhdilla eteenpäin 1860-luvun
alussa. Hanketta edesautti Virolah-
delta kotoisin ollut laivuri Eerikki
Klami, joka oli kokenut “sailori”,
merenkulkija. Klami oli hankkinut
merenkulkuoppinsa Pietarissa ja
purjehtinut puulaivoissa aina Väli-
merelle saakka. Klami oli myös an-
tanut “yksityisopetusta” lähinnä
Kymenlaakson rannikon merenkul-
kijoille.

Klami ryhtyi ajamaan hanketta
eteenpäin yhdessä Wiipurin läänin
kuvernööri, kenraalimajuri Oker-
Blomin kanssa, joka oli erittäin kiin-
nostunut suomenkielisen merikou-
lun perustamisesta. Klami pääsi
vaikuttamaan merikouluhankkeen
eteenpäin menemiseksi päättäjille,
kun hänet valittiin Kymin tuomio-
kunnan edusmieheksi valtiopäiville
1863.

Kun hanketta oli päättäväisesti
lobattu eri päättäjille kolmisen vuot-
ta alkoi hanke kypsyä toiminnan
asteelle. Joulukuun 11. päivänä
1866 Wiipurin porvaristo näytti
“vihreetä valoa” merikouluhankeel-
le. Kokouksessaan Wiipurin porva-
risto päätti antaa tulevalle merikou-
lulle kiinteistön opetusta varten,
hankkia koululle vahtimestarin ja
antaa 2 000 markkaa rahaa per vuo-
si. Merikoulun perustamisen ehto-
na oli se, että sen täytyi olla suo-
menkielinen ja että siellä annettai-
siin vain merenkulun opetusta.

Ratkaisevassa kokouksessa, jos-
sa ratkaistiin Wiipurin merikoulun
perustaminen olivat läsnä Wiipurin
porvariston jäsenet: kauppaneuvok-
set P. Wahl ja M. Tichanoff, kon-
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sulit J. Dippel ja F. Wahl, kauppi-
aat W. Rothe ja C. Wiik, sekä
hankkeen “isä” kenraalimajuri
Oker-Blom.

Ensimmäiset oppilaat
tulivat myöhässä

Virallinen keisarillinen julistus
suomenkielisen merikoulun perusta-
miseksi Wiipuriin annettiin
06.08.1868 eli 130 vuotta sitten.
Tästä hetkestä alkoi ajanlasku myös
Wiipurin merikoulun seuraajalle ja
perinteen jatkajalle, Kotkan meren-
kulkuoppilaitokselle.

Wiipurin suomenkielinen meri-
koulu sijoitettiin aluksi vanhaan
kansakoulurakennukseen Aleksan-
terinkadun varrelle. Rakennuksen
toisessa kerroksessa tilat olivat var-
sin niukat, ainoastaan kaksi huonet-
ta.

Varsinaisen koulunkäynnin oli
määrä alkaa 15.10.1868 mutta en-
simmäiset oppilaat saapuivat myö-
hässä vasta pari viikkoa myöhem-
min 29.10.1868. Tästä lienee tullut
traditio merenkulkijaopiskelijoiden
keskuudessa, sillä tänäkin päivänä
koulusta myöhästelyä tapahtuu!
Perinteitä täytyy jatkaa...

Koulunkäynti päästiin kuitenkin
aloittamaan kymmenen oppilaan
voimalla. Ensimmäisenä ja ainoa-
na opettajana toimi Johan Rikhard
Relander. Seuraavana vuonna me-
rikoulu sai ensimmäisen rehtorinsa,
kollegiasessori Gustaf Zakris
Sandmanin, joka astui virkaansa
21. päivänä helmikuuta 1869.

Poliisin naapuristoon
Wiipurin merikoulu aloitti kaksi-

luokkaisena sillä enempää luokkia
ei ensimmäisen merikoulun opetus-
tiloihin mahtunutkaan. Opetusta
annettiin perämies- ja itämerenlai-
vuriluokilla. Myöhemmin luokkia
tuli lisää merikoulua laajennettaes-
sa ja perustettiin erillinen merikap-
teeniosasto 6. päivänä maaliskuuta
1879.

Koska luokkia ja oppilaita tuli li-
sää, syntyi tarvetta laajentaa ope-
tustiloja. Merikoulu siirrettiin väli-
aikaisesti Pajakadun varrella ole-
vaan taloon, josta se muutti myö-
hemmin vuonna 1881 Wiipurin po-
liisikamarin kulmarakennukseen.
Railakkaista elämäntavoista tunne-
tut merenkulkijat tuskin ihastuivat
uuden merikoulun fyysiseen sijain-
tiin.

Oppilaita Wiipurin merikouluun
kutsuttiin muun muassa lehti-ilmoi-
tuksilla. Tässä ote yhdestä vuosisa-
dan vaihteen ilmoituksesta: “IL-
MOITUKSIA.  MERIKOULU
WIIPURISTA avataan tiistaina
nousevan marraskuun 1. P:nä kello
10 aamupäivällä, jolloin kouluun
pyrkivät oppilaat ilmoittakoot itsen-
sä sisäänpääsytutkintoa varten sekä
esiintuokoot: Merimieshuoneen tahi
asianomaisten päällysmiesten anta-
mat purjehdustodistukset ja papin-
kirjan ja merikapteenioppilaiksi pyr-
kivät siihen lisäksi styyrmanni- tahi
kauppalaivuritodistuksen. Myö-
hemmin otetaan vastaan ainoastaan
niitä oppilaita, joita tauti, merimat-
ka tahi muu laillinen syy on estänyt
kouluun tulemasta määräajalla.
Wiipurin merikoulusta, 6. P:nä lo-
kakuuta 1898. Allekirjoitus Gustaf
Z. Sandman”

Mainittakoon että 1800-luvun lo-
pulla perämiesosaston viikko-ope-
tusohjelmaan kuului seuraavat op-
pitunnit: Merenkulku ja tähtitiede,
18 viikkotuntia, laskento 2, rannik-
komaantieto 3, planimetria ja ste-
reometria 3, taso- ja avaruustri-
gonometria 4, algebra 2, kirjeiden
kirjoittaminen ja kirjanpito 3, eng-
lannin kieli 2 viikkotuntia eli yhteen-
sä 37 viikkotuntia.

Vanhan viikko-opetusohjelman
aineet ovat vielä tänäkin päivänä
perämiesluokkien opetusohjelmassa
vaikkakin nykyään opiskellaan pal-
jon muitakin aineita.

Muutto Kotkaan
Vähän ennen toista maailmanso-

taa merikoulu sijoitettiin uuteen suu-
reen nelikerroksiseen kouluraken-
nukseen lähelle Wiipurinlahden ran-
taa. Samassa talossa toimi myös
Wiipurin kauppakoulu. Valitetta-
vasti uusi merikoulu ehti toimia
uusissa tiloissa vain muutaman vuo-
den kunnes edessä oli muutto sodan
syttymisen takia vuonna 1939. So-
dan jaloissa Wiipurin merikoulu
aloitti evakkomatkansa länteen päin,
kohti Kotkaa.

Kotkassa merikoulu toimi sodan
aikana ja sen jälkeen eri paikoissa
ympäri Kotkaa aina vuoteen 1952
saakka. Yksityiskohtana mainitta-
koon se, että koulun nimi säilyi sa-
mana vaikkakin koulu toimi Kotkas-
sa. Ehkä vanhaa nimeä ei haluttu
muuttaa koska pidettiin itsestään
selvänä että koulu palaa sodan jäl-
keen takaisin. Näin ei kuitenkaan
koskaan käynyt.

Sodan jälkeen 29. päivänä elokuu-
ta 1947 Wiipurin merikoulu -nimi
muutettiin asetuksella Kotkan me-
renkulkukouluksi. Aluksi merenkul-
kukoulu käsitti merenkulkuopiston
ja laivurikoulun.

1950-luvulla päätettiin merenkul-
kukoulu yhdistää samaan muiden
sodan takia Kotkaan siirtyneiden
Wiipurin oppilaitosten kanssa. Sa-
man katon alle muutti yhdessä kaup-
paoppilaitos, metsä- ja puutalous-
oppilaitos (siis vanha Wiipurin sa-
hatalouskoulu) ja teknillinen oppi-
laitos). Vuonna 1952 kaikki koulut
sijoitettiin Kymenlaaksonkadun lop-
pupäähän uuteen, vastavalmistunee-
seen KOTEKO-rakennukseen.

Kotkan meren-
kulkuoppilaitos

KOTEKOLLA merenkulkukoulu
ehti toimia sulassa sovussa, yhdes-
sä muiden koulutushaarojen kans-
sa yli 20 vuotta. Uudet tilat meren-
kulkukoululle valmistuivat Kotkan
Puistolaan vuonna 1973. Uudesta
koulurakennuksesta tuli ajanmukai-
sesti varustettu ja komealla paikal-
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la Pookinmäellä, kallion päällä si-
jainnut opinahjo.

Uudesta koulurakennuksesta oli
hienot näköalat merelle ja historial-
liselle meritaistelupaikalle Ruotsin-
salmeen, jossa käytiin kuuluisa me-
ritaistelu 1700-luvulla vanhojen
“isäntiemme” venäläisten ja ruotsa-
laisten välillä.

Merenkulkukoulun yhteyteen pe-
rustettiin myös merimiesammatti-
koulu jossa annettiin miehistökou-
lutusta merimiehille. Vuonna 1975
merenkulkukoulu ja merimiesam-
mattikoulu yhdistettiin, jolloin ni-
meksi tuli Kotkan merenkulkuoppi-
laitos.  Tällä nimellä koulu ehti toi-
mimaan aina vuoteen 1992.

Oppilaitoksessa annetiin meren-
kulun opetusta monilla eri luokilla.
Vanhojen perämies- ja merikaptee-
niluokkien lisäksi oli yliperämies- ja
laivuriluokat. Myös opetusvälineis-
töä uusittiin ajanmukaisiksi ja opet-
tajakunta kasvoi yhdessä oppilas-

määrien kanssa.

Uudet tuulet puhaltavat

Vuonna 1992 Kotkaan perustet-
tiin väliaikainen ammattikorkea-
koulu. Samalla toimintansa lopetti
Kotkan merenkulkuoppilaitos vaik-
ka tilat ja opetuskuviot säilyi lähes
muuttumattomana. Merenkulkuop-
pilaitoksen tilalle tuli merenkulun
osasto.

Väliaikaiseen ammattikorkeakou-
luun liittyivät myös metsä- ja puu-
talousoppilaitos ja teknillinen oppi-
laitos, kaikki Wiipurin vanhoja kou-
luja. Samalla merenkulun opetus
Kotkassa koki suuren muutoksen
sitten Wiipurin merikoulun perus-
tamisen. Opetus muuttui korkea-
koulutasoiseksi ja opetusohjelmat
muuttuivat ja niitä uudistettiin.

Vuonna 1995 Kotkan ammatti-
korkeakoulu muutti taas kerran ni-
meään. Nimeksi tuli Kymenlaakson

ammattikorkeakoulu.
Wanhan Wiipurin merenkulun

opetuksen perinne siis jatkuu vah-
vana vaikka itse koulu ei enää Wii-
purissa sijaitsekaan. 130 vuotta
myöhemmin, tänä päivänä, Kymen-
laakson ammattikorkeakoulun ope-
tus ja välineet ovat kansainvälisesti
vertaillen huippuluokkaa ja se pyr-
kii tarjoamaan parhaimmat mahdol-
lisuudet tarjota merenkulkijoille laa-
dukasta opetusta ja säilyttää van-
hat perinteet.

Antti Sappinen

Kirjoittaja on Raudussa syntyneen
Sulo Sappisen poika eli toisen  polven
rautulainen ja Wiipurin koululainen.
Hänen isänsä kävi myös saman kou-
lun, joskin puutalouspuolella noin 40
vuotta sitten.
Antti valmistui Kymenlaakson am-
mattikorkeakoulun merenkulunosas-
tosta merikapteeniksi keväällä 1998.
Tällä hetkellä hän työskentelee perä-
miehenä Suomen kauppalaivastossa.

Joulutervehdys Mikkelistä!

Mie istuin saunas. Työviikko ol tult
päätöksee ja mie lämmittelin pakot-
tavia lihaksia - joulukiire ol alkant.

Mie panin silmät kii ja kuuntelin ko
kiuas sihis mukavast. Mite lie aatos
lentäntkii Rautuu. Liekse johtunt sii-
tä ko hetkee aiemmin olin kirjotelt
joulutervehdystä Eikal sinne Floridan
lämpöön. No annoin aatoksen lentää.

Jos myös oltas Karjalas ni vissii
miul ois kauppa siin Rauvu kirkol.
Oisko se lähikauppa? Ei. Kyl se vis-
sii ois jo Rauvu Citimarket, iha siin
asemal mänevän tien varrel. Iso se ois
ko mikä. Just oisi kottii tult ko ois

viimiset asiakkaat pois lähtent, jou-
lukinkkui oisvat vissii sielkii kysel-
leet jot mihi hintaa sitä suap ja onk
se kotimaista. Ois siin monta päivä
aikan kaupas käynt. Komi Armaskii
ois avuskunnast jo jouluviettoo tult,
Tuomaskii kirkol käynt ko Korleel ol
vaa Siva. Hinnat ne vissii ois suomeks
ja vennäiks. Uusrikkaatha ne Pieta-
ris olliisiit potenttiaalisii asiakkaita.

Minkä näköne se ois kirkokylä?
Kirkko seiso ylväänä siin kirkkoahol
ja sakastis Salo Simo se miettis toise
adventi ja  itsenäisyyspäivän saarnaa.
Muute siin vissii neomainokset vilk-
kuisiit ko missä tahasa kirkokyläl.
Komia se kuitekii ois se kirkomäk!

Huome illalha ne oiskii pikkujou-

lut. Oiskos ne Hinkkase sainoil vai
oisikse jo iha Vaakuna hotel siihe kir-
kol rakennettu. Silloha ne siel piet-
täs. Tämmösis ajatuksis mie hava-
huin. Valitettavasti vaan en Leiniky-
läs.

Kuluva toimintavuosi jää histori-
aan seuran juhlavuonna. Voimme to-
deta kuluvasta toimintakaudesta, että
se oli rautulaisuuden vaalimista mo-
nin eri tapahtumin onnistuneesti. Jou-
lun jälkeen katseemme vie tulevaan
vuoteen ja sen toiminnasta luulen, et
eiköhä sitä jottai metkaa keksitä ens
vuonkii!

Siunattua joulunaikaa,

 Markku
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Rautuseuran puheenjohtajan palsta

Talvinen tervehdys
pääkaupunkiseudulta!

malaisten ja venäläisten yhteisyri-
tyksistä. Millaisia hyötyjä ja seura-
uksia niistä on, jos alue palautettai-
siin Suomen yhteyteen?

Mitä mieltä ovat lapsemme ja lap-
senlapsemme Karjalan palauttami-
sesta? Tulisiko alueet saada mak-
sutta takaisin? Mihin nykyvenäläi-
set joutuisivat? Mikä tulee olemaan
Karjalan Liiton kohtalo, jos luovu-
tetut alueet, etenkin Kannas, palau-
tetaan Suomelle?

Siinä muutamia arvokeskustelun
aiheita. Nämä ovat kysymyksiä, jois-
ta ulkopoliittinen johto haluaisi vai-
eta, mutta keskustelua poliittinen
johtokaan ei voi kieltää. Toivon kan-
nanottoja.

Näihin ilahduttaviin ajatuksiin pää-
tänkin palstani ja toivotan lukijoille
oikein rauhallisia joulunpyhiä ja pa-
rempaa uutta vuotta 1999.

Osmo

Tähän alkuun haluan lausua läm-
pimät kiitokset kuluneen vuoden ai-
kana toiminnasta rautulaisuuden
perinteen vaalimisesta ja ennen
kaikkea mainioista Pitäjäseuramme
ja lehtemme juhlavuoden tapahtu-
mista ja juhlallisuuksista. Oli mieltä
ylentävää olla niissä mukana.

Seuramme on toiminut aktiivises-
ti tänäkin vuonna, kuten aikaisem-
minkin. Mainitsemisen arvoisena pi-
dän kotiseutumatkaa, johon oli sisäl-
lytetty käynnit kuuluisimmilla tais-
telupaikoilla. Erittäin huomionarvoi-
sena pidin myös Karjala- ja Suo-
menlippuvartioita 13.3. Mannerhei-
min patsaalla Helsingissä. Siellä jaet-
tiin tiedostuslehtisiä Talvisodan päät-
tymisen ja siihen johtaneisiin histo-
riantietoihin perustuen. Mukana oli
Tarton rauhanliikkeen edustajia.
Tämä tapahtuma uusittiin 30. mar-
raskuuta.

On ilahduttavaa, että seuramme
on saanut joukkoonsa uusia jäseniä.
Tämä varmaankin johtuu siitä, että
seuramme aktiivijäsenet uskaltavat

vaalia niitä perinteitä, joita kautta-
aikojen on Raudussa ja Kannaksel-
la vaalittu ja että olemme tarinail-
loissamme korostaneet isänmaalli-
suutta ja keskustelleet avoimesti
muun muassa Karjalan palautuk-
sesta. Seuramme kanta on, että so-
tiemme seurauksena ryöstetyt alu-
eet tulee palauttaa kanta-Suomen
yhteyteen.

Tietysti myös jäsenmaksujen koh-
distaminen jäsenten eduksi on ollut
erittäin tärkeää. Olemme tukeneet
muun muassa jäseniämme kotiseu-
tumatkoilla ja kesäretkillä lähialueen
matkailunähtävyyksiin tutustues-
samme.

Olen toivonut myös, että kävisim-
me arvokeskustelua omassa lehdes-
sämme muun muassa seuraavista
asioista: pitäisikö suomalaisten tu-
kea Kannaksella asuvia ihmisiä ta-
vara-, raha- ym. lahjoituksin? Pitäi-
sikö Suomen valtion tukea pakko-
luovutettujen alueiden ympäristön-
suojeluhankkeita ja tiestöjen kun-
nostamista? Mitä mieltä ollaan suo-

Keräys karjalaiskokemuksista jatkuu
kiinnostuksella.

- Kirjoita sinäkin, joka olet sukuun naitu, kehottaa ke-
räystoimikunta.

Kirjoitukset tulisi kirjoittaa selvällä käsialalla tai ko-
neella. Äänikasetin ja disketin voi myös lähettää. Mu-
kaan tulisi liittää kirjoittajan ja kertojan nimet, osoitteet
ja puhelinnumerot, sekä kertojan ikä ja suvun kotipaikka
Karjalassa. Valokuvat ovat myös tervetulleita, mutta lä-
hetettyä materiaalia EI palauteta.

Keräys päättyy tammikuun 1999 lopussa ja juttuja odot-
taa Laina Kauppinen, os. Everstinkuja 5 A 29, 02600 ES-
POO.

Uudenmaan karjalaisseurojen piirin kulttuuritoimikunta
haluaa tallentaa muistojen pieniäkin murusia Suomalai-
sen Kirjallisuuden Seuran Kansanrunousarkistoon. Niinpä
toimikunta odottaa Karjalasta lähteneiden kertovan muun
muassa evakkomatkasta ja sopeutumisesta uusille asuin-
sijoille.

- Kerro, miten selvisitte vaikeista tilanteista. Kerro, mil-
laisia väärinkäsityksiä erilaiset murteet aiheuttivat, opas-
taa toimikunta.

Nuoria puolestaan pyydetään kirjoittamaan siitä, miten
he reagoivat kertomuksiin karjalaisten kokemuksista.
Myös mummon tai äijän muistelemia tarinoita odotetaan
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Alvar Loponen:
Puutarhatuotteita Pietariin
Raasulin-Liippuan alueelta

Lokakuun lopulla tein neljän päi-
vän matkan Pietariin, johon liittyen
poikkesin päiväksi Rautuun. Tässä
eräitä vaikutelmia matkaltani.

Devjatkinon metroasema on uloin
asema Pietarista katsoen Raudun
suuntaan.  Lauantaiaamuna kahdek-
san maissa siirryin siellä paikallis-
junaan. Suomen asemalta lähtenyt
juna täyttyi täällä hetkessä viimeis-
tä sijaa myöten. Pääosa matkusta-
jista oli keski-ikäisiä miehiä, jotka
kuluneista ja haalistuneista repuis-
ta päätellen olivat matkalla puutar-
haviljelmilleen noutamaan syksyn
satoa.

Junassa liikkui myös tavaroitten
myyjiä. Pääosin nuoria ihmisiä.
Kuka möi mitäkin. Eräs epätoivoi-
selta vaikuttanut nuori nainen möi
laastarilappuja. Minua vastapäätä
istui Kiovasta lähtöisin oleva pieta-
rilaisrouva, joka oli matkalla huvi-
lalleen Raasuliin. Tiedustelin, miten
hänellä menee. Sanoi perheineen
selviytyvänsä keskeisellä tavalla.

Kun arvelin elämän Venäjällä
muuttuvan vähitellen paremmaksi,
“Njet, yhä huonommaksi vain me-
nee.” oli alistunut vastaus.

Pääosa matkustajista jäi pois Raa-
sulin-Liippuan alueella.

Yleensä vältän puhumasta venä-
läisten kanssa heidän vaikeasta ti-
lanteestaan. Mieluummin juttelen
niitä näitä.  Jätän neuvojen antami-
sen itseäni viisaammille ihmisille.
Turussakin eräs taloustieteen pro-
fessori antoi Neuvostoliiton romah-
duksen jälkeen lehdissä Venäjän joh-
tomiehille ohjeita siitä, miten he siir-
tävät Venäjän 500 vuorokaudessa
suunnitelmataloudesta toimivaan
markkinatalouteen. Kyseisen pro-
fessorin kirjoituksia ei ole näkynyt
enää moniin vuosiin. Taisi perus-

olettamuksissa olla vikaa.

Keskustassa uusia taloja
- kulttuuritalo rapistuu

Kuljeskelen Raudun keskustassa,
entisessä kotikylässäni. Kirkkojär-
vi, nykyinen Teetupalampi (Tsainoe
osero) tekee alakuloisen vaikutuk-
sen.  Syksystä johtuen puitten leh-
det olivat jo alkaneet varista.  Ei
myöskään kuulunut rakentamisen
ääniä. Nykyisen nimensä lampi on
saanut tulipalon tuhoamasta teetu-
vasta, mikä aikaisemmin sijaitsi
lammen tuntumassa.

Kulttuuritalon ulkokuoressa nä-
kyy rapistumisen merkkejä. Talon
välittömään läheisyyteen oli ilmes-
tynyt uusia liikerakennuksia.  Vas-
taavasti joitakin kioskeja oli puret-
tu tai seisoi hylättynä. Takiaiset ja
marunat olivat löytäneet oivallista
kasvualustaa multakasojen reunoil-
la.

Kahvila Raudun ja eräiden kes-
kustan alkoholinmyyntikioskien
omistaja oli rakennuttanut kaksi
elintarvikeliikettä ja antanut kum-
mallekin nimen ’Lika” (lue: liika).
Toisen liikkeen päähän oli vielä ra-
kennettu ravintola, joka perjantai-
ja lauantai-iltaisin muuttuu yöker-
hoksi. Yökerhon paikalla oli ai-
emmn aatelisten hautoja komeine
muistomerkkeineen ja rauta-
aitoineen.

Luulin, että nimi ’Lika” tulee Tse-
hovin näytelmän ’Lokin” Ninasta,
jonka esikuvana Anton Pavlovits
piti Lika Mizinovaa. Näin ei ollut
asianlaita, vaan se tulee liikkeen-
omistajan vaimon nimen, Ljuban ja
hänen itsensä nimen Koljan alkukir-
jaimista L ja K.

Tämän kuulin suoraan omistajan
tyttäreltä poiketessani ravintolaan.
Yökerhon ovessa oli tiedoksianto:
Teiltä voidaan kieltää oleskelu ra-
kennuksen tiloissa mitään syytä il-
moittamatta.  Arvelen sen liittyvän
järjestyksen ylläpitoon huomioiden
paikalliset kokemukset.

Omistaja asuu komeassa punatii-
lisessä omakotitalossa Palkealaan
johtavan tien alussa paikalla, missä
aiemmin sijaitsi Damskin paja. Ra-
kennuksen ensimmäisen kerroksen
ikkunat on suojattu vahvoilla rau-
takaltereilla. Ei ole katsonut tarpeel-
liseksi kailottaa, mistä on muutta-
nut Rautuun ja mitä on aiemmin
puuhannut.

Apteekin tuotetta
terveydeksi!

Poikkesin tervehtimään tuttava-
perhettä, jonka luona olin asunut
kahtena peräkkäisenä kesänä muu-
tama vuosi sitten. Estelystäni huo-
limatta minut istutettiin ruokapöy-
dän ääreen.  Huomaan, että rouva
antaa elekielellä merkin miehelleen
ja pöytään ilmestyy 250 ml:n tink-
tuurapullo (Tinktura avenae).  Ruo-
kailun lomassa nostamme maljoja
sille, että tapasimme, terveydeksi ja
sille, että vielä tapaisimme.

Tutkin pulloa tarkemmin ja huo-
maan, että sen sisältöä käytetään
erilaisten sairauksien ennaltaehkäi-
syyn ja hoitoon kuten flunssaan,
väsymykseen, vähäverisyyteen, ys-
kään, unettomuuteen ja radioaktii-
visten hiukkasten poistoon. Tuotet-
ta valmistaa Pietarin farmaseuttinen
tehdas ja sitä myydään vain aptee-
keissa. Alkoholipitoisuus on 40 pro-
senttia. Saan kuulla, että apteekeis-
sa myydään lisäksi sekä Altain että
Demidovin eliksiiriä. Näihin on uu-
tettu Altaivuoriston ja Kauko-Idän
lääkeyrttejä.  Myös nämä sisältävät
alkoholia 40 prosenttia.

Poislähtiessäni ostin Raudusta
kotiinviemisenä pari uunilämmintä
ruislimppua. Niitä valmistaa Leini-
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kylässä sijaitseva leipätehdas, joka
ei käytä tuotteissaan lisäainetta.
Aina ostan muutaman pussillisen
myös tattariryynejä.

Uutta olivat apteekkiostokset:
pullo tinktuuraa ja kolme pulloa
eliksiiriä. Litra tinktuuraa tai elik-
siiriä maksaa vähemmän kuin pul-
lo vodkaa. Asemalta ostin vielä gra-
naattiomenoita, joita en ole aikai-
simmilla käynneilläni huomannut.

Raudun matkat pyrin tekemään
mahdollisimman edullisesti. Useim-
miten liitän sen Pietarissa käyntiin
kuten tälläkin kerralla. Junalippu
Pietari-Rautu-Pietari maksaa vajaat
kymmenen markkaa. Tavallisesti
Pietarissa käyntiin liittyy balettinäy-
töksen seuraaminen Pienessä teat-
terissa. Ei kuitenkaan tällä kerral-
la. Ulkomaalaisilta peritään lipusta
huomattavasti enemmän kuin venä-
läisellä. Niinpä pyydän jotain venä-
läistä ostamaan lipun minulle.

Lauantai-illan
huumaa junassa

Palatessani junalla Pietariin ovat
matkustajat erilaisia menomatkaan
verrattuna.  Tuttavani varoitti me-
nemästä Devjatkinon metroasemal-
le. Se ei ole turvallinen lauantai-il-
tana.

Niinpä ajoin suoraan Suomen ase-
malle. Devjatkinon aseman jälkeen
noin kello 17 vaunu alkaa täyttyä
juhlapukuisista nuorukaisista ja nei-
doista. Tuskin havaittava hajuveden
tuoksu leijailee ilmassa. Nuoret ovat
pukeutuneet pääosin klassilliseen
mustaan. Arvelen heidän olevan

korkeakouluopiskelijoita.
Äkkiä alkaa kuulua tappelun nu-

jakka junan eteisestä. Kaksi keski-
ikäistä miestä selvittelee nyrkeillä
välejään.  Miestä runtataan eteisen
seinään. Nyrkin iskut suunnataan
kasvojen sivuun ja keskivartaloon.
Lattiaan lyötyä ei potkita. Ei muu-
ta kuin ylös ja uusi erä.

Kaksi nuorukaista menee väliin ja
erottaa, ei mitenkään heiveröiset
tappelijat, toisistaan vääntämällä
kädet selän taakse. Otteen pitävyy-
teen vaaditaan useampi yritys. Kol-
mas nuorukainen toimii varmistaja-
na. Näyttää siltä, että nuorukaiset
ovat harrastaneet kamppailulajeja.
Heillä oli näytön paikka kun kolme
neitoa tuli lähemmäksi seuraamaan
operaatiota ja neitojen rauhallisuu-
desta päättelin, että he tunsivat ka-
valjeeriensa taidot.

Eteisen lattialle jäi säkillinen osit-
tain murskautuneita puutarhatuot-
teita.

Luonnonantimet
välttämättömiä

Aikaisempina kesinä kuului Rau-
dun keskustassa rakentamisen ää-
niä iltamyöhäiseen saakka. Aina
jossakin paukkui vasara. Tämä on
merkinnyt väestön kasvua.

Tämä, uusien liikerakennusten il-
mestyminen ja niiden korkea varus-
telutaso ovat sittenkin merkkejä ko-
hoavasta elintasosta. Toisaalta eri-
tyisesti Raasuli-Liippua alueen puu-
tarhapalstat ja luonnonantimet ovat
välttämättömiä monelle suur-
kaupunki Pietarin asukkaille.

Jälleen haudattiin suomalaisia sotavainajia
paleenjoen Terenttilästä ja Impilahden Katitsalammel-
ta.

Sotavainajien muiston vaalimisyhdistyksen ja opetus-
ministeriön etsinnöissä on löydetty jo 688 kentälle jää-
nyttä suomalaisvainajaa. Heistä on tunnistettu 127 ja
heidän ja haudattu kotimaahan.

Karjalan kannakselta ja Laatokan Karjalasta tänä
vuonna löydetyt 27 suomalaista sotilasta haudattiin 12.
joulukuuta Lappeenrannan sankarihautausmaahan.

Vainajista suurin osa löydettiin Talin-Ihantalan alu-
eelta. Lisäksi joitakin vainajia löydettiin Äyräpään har-
julta, Kollaalta, Kämärän aseman Mustalammelta, Tai-

Löytyykö valokuvaa
Antti Rastaasta?

Koska minulta, eikä keneltäkään
muulta perheemme jäseneltä ole löy-
tynyt valokuvaa isävainajastani Ant-
ti Rastaasta, niin tiedustelenkin näin
Rautulaisten lehden välityksellä, sat-
tuisiko joltakin sellainen löytymään?

Jos joltakin löytyisi vaikka pieni-
kin kamerakuva Antista, niin pyydän
kohteliaimmin lähettämään sen mi-
nulle, jotta saisin valmistuttaa kuvan
itselleni. Palautan alkuperäisen kuvan
tietysti omistajalleen.

Äitivainajaltani jäivät valokuvat
Rautuun kun hän lähti meidän neljän
alaikäisen lapset kanssa kahdeksi vii-
koksi sisä-Suomeen, jonka jälkeen
meidän piti palata takaisin kotiin Rau-
tuun. Matka on kuitenkin kestänyt
tähän saakka, eikä vanhemmat siskot-
kaan kerinneet ottaa valokuvia mu-
kaan, sillä he lähtivät sotaa pakoon
silloin kun ensimmäiset pommit pu-
tosivat jo lähelle kotiamme joka oli
likellä ns. Harjoitustaloa.

Isäni Antti Rastas oli syntynyt
30.9.1881 Pienellä-Porkulla ja hän
kuoli 14.7.1937 Raudun kirkonkyläs-
sä, jossa jäi kuorma-auton alle.

Yhteydenottoja toivoen:
Pauli Rastas
Vanha Jäppiläntie 5
76120 Pieksämäki
puh. (015) 482 163, 0400-276 898
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Amerikan matka 13.-28.3.1999
Seuramme 50-vuotisjuhlan kunniaksi ja uuden vuosikymmenen aloittamiseksi
olemme päättäneet tehdä matkan Lake Worthiin 13.-28.3.1999.
Lähtö 13.3. klo 6.25 lento Helsinki-Fort Lauderdale (lentoaika 12 h 45 min)
Bussikuljetus Lake Worthiin, jossa majoittuminen hotelleihin.
Hotellit:
Scandia Lodge hinta 6145 mk (varattu kahdeksan kahden hengen huonetta)
New Sungate hinta 6345 mk (varattu kuusi kahden hengen huonetta)
Shangri-Lassa hinta 6245 mk (varattu kuusi kahden hengen huonetta)

Paluu 27.3. klo 13.10 lento Fort Lauderdale-Helsinki, perillä 28.3. klo 7.45.

Lisämaksusta mahdollisuus tehdä kahden päivän retki
Orlandoon. Ilmoita varauksen yhteydessä haluatko mukaan!

Mikkelin suunnasta lähtevät, ilmoittakaa varauksen yhteydessä
haluatteko mukaan yhteiskuljetukseen!

MATKAISÄNTÄNÄ
MARKKU PAKSU

Varaukset:

Karjalan palautus herätti keskustelun
Lallukan Sukuseuran kokouksessa

Lallukan suvun jäsenet ko-
koontuivat tänä vuonna perin-
teiseen sukutapaamiseensa Sä-
linkään kauniiseen kartanoon
Mäntsälään. Koolla oli nelisen-
kymmentä suvun jäsentä eri
puolilta Suomea.

Päivän ohjelmaan kuului sukuseu-
ran jäsenten esittämää ohjelmaa ja
rentouttavaa yhdessäoloa. Lasse
Koskisen alustus Karjalan palaut-
tamisesta sai aikaan vilkkaan kes-
kustelun.

Keskustelussa tuli esille niin pa-
lauttamiseen liittyvät toiveet kuin
asiaan liittyvät ongelmatkin. Kes-
kustelu ei varmaan jättänyt ketään

kylmäksi, vaan pikemminkin pani
miettimään ja pohtimaan omaa kan-
taansa eri puolilla esillä olevaan
kysymykseen.

- Sukututkimus etenee, mutta su-
kukirjan saamiseen on vielä matkaa;
pelkkien nimien lisäksi tarvitaan
taustatietoa suvun vaiheista ja koti-
paikoista, totesi sukututkimusta te-
kevä Kalevi Lallukka.

10-vuotisjuhla
ensi vuonna

Ensi vuonna tulee kuluneeksi
kymmenen vuotta sukuseuran pe-
rustamisesta. Sitä päätettiinkin juh-
lia hieman näyttävämmin. Juhlapai-

kaksi onkin jo varmistunut Taiteili-
jakoti Lallukka Helsingissä ja juh-
lapäiväksi 25.9.1999. Silloin odo-
tetaan Helsinkiin todella suurta
joukkoa Lallukan suvun jäseniä.

Sukuseuran toiminnasta kiinnos-
tuneet, ottakaa yhteyttä puheenjoh-
taja Pentti Lallukkaan puh.
(019)688 4746 tai sihteeri Sinikka
Lallukkaan, puh. (09)884 0536.

Sinikka Lallukka



Rautulaisten lehti  6/9822

Albumin aarteita

Tiä Rautulaisiin leht on siint nii kiva ko tähän suap lähettiä julkastavaks kaikenlaisii tarinoita ja
elämänkokemuksii eri ajantapahtumist. Mie katselin oman männeisyytein aikan “vilmille” tallen-
nettui tapahtummii ja kätehein sattu tämmönen yli 55 vuotta sit otettu kuva mikä on otettu Pieksä-

mäen kirkon seinustal ja kuten kuvasta näkyy siin posieraavat Rautulaiset rippikoululaiset.
Tiä on siint harvinainen tapaus ko välrauhan aikoin ei miun tietäiksein olt muita pelkästiä Rautu-

laisii siirtolaisii vast piettyi rippikoului koko Suomes.
Se ol vähä sellane pikakurssi ko se kest vua kaks viikkuo, mut hyväst myös silti pärjättii, en kuult

jot kukkua ois jiänt luokallii tai ies ehtoloil.
Tiän kuvan lähettäjä näkkyy tuos ikkunalauvan keskel ja Anttosen Tanu istuu vieres.

Onha täs monet tutut kasvot mut ko tuo “tementija” vaivuap jot ei muista nimilöi ja jos on jollai
samua vikkua nii täst suavat aivot muistillista harjoitusta.

Kuvan lähetti Veikko Leppänen Pieksämäeltä.

Keripadan maisemia
vuonna 1938. Kuva
teetetty Rautuseuran

arkistoista.
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Kiitos Rautulainen ystävä
Sinun hiuksesi hopeaa hehkuttaa
silmäs viestii elämän viisautta.
Hymys lempeä mieltäni lämmittää,
kätes tervehtii empimättä.

Saavut iltaan mielin oottavin
taas ystävän, naapurin kohtaan.
Jaamme nuoruuden päivät tasoihin
ilo päällimmäisenä hohtaa.

“A, muistat sie viel, niihä ol siel”
näitä lauseita lentää ilta.
“Kaik palaneet meill, siin uus on heil,
pellot metsänä, uus on silta”

Kiitää aatokset vuosia taaksepäin
koululaisesta rippi-ikään.
Käyty läpi on murrokset nuoruuden
niitä aikoja voita ei mikään.

Kohtaat mielessäs ensirakkauden
kulkee rinnallas hän yhä.
Tai - veit jo matkalle viimeisen,
on muisto sinulle pyhä.

Kannel helää, laulu Karjalan soi
mahtipontisenakin vielä.
Aina ei uskoa oikeuteen voi
- onko Karjala Suomea vielä?

Ei sota Karjalaa vienyt pois,
se sydämissämme asuu.
Vaik raja rautaa ja partioita ois
synnyinseutu Suomena pysyy.

Ilta päättyy ja hyvästit jätetään
- tule ystävä kuukauden päästä
Toinen toisillemme sanotaan,
eikä välitetä säästä.

Kiitos muistoista ystävä rautulainen,
sinä seuramme kantava voima.
Nykypäivän ja menneisyyden
Karjalan hengen vaalija oiva.

Kaarina Wiherkoski

RUNO-
NURKKA

Kuvassa ompelukone Singerin kurssilaisia Husun
kammarissa 1930-luvun alkupuolella.

Kuvassa edessä pieni tyttö on kuulemma Inki
Husu, jota kainaloista pitelee Eedit Husu. Äärim-

mäisenä oikealla on kuvan lähettäneen toiseksi
vanhin sisko, Sylvi Rastas.

Kuvan lähetti Pauli Rastas Pieksämäeltä. Hän on
saanut sen Hilma Kosuselta o.s. Husulta.

Viljelypäällikön emäntä, Ida Tuhkunen Raudun
valtauksen jälkeen A. Vaskelaisen talossa.

Kuva saatu Ida Tuhkuselta itseltään.

Albumin aarteita voi edelleen lähetellä toimitukseen
(os. Notkokatu 32, 50170 Mikkeli), mutta älkää

pahastuko jos kuvan julkaiseminen vie jopa vuosia.
Lehtiähän tulee vain kuusi kappaletta vuodessa.
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kylässä Emil ja Elisa Loposen perheeseen kaksospuo-
lena, perheessä oli silloin yksi tytär, Kerttu. Kaksos-
ten Pentin ja Bernhardtin jälkeen syntyivät Paavo,
Mirja, Kirsi, Leo ja Risto. Perheellä oli tiluksia Rau-
dussa ja Metsäpirtissä, joten maanviljelys tuli Pentil-
le tutuksi jo lapsuudessa. Töiltä jäi kuitenkin aikaa
leikillekin. Poikasten mielipuuhaa oli savustaa villi-
sikoja ulos koloistaan tai kerätä pähkinöitä talven
varalle.

Sota-aikana Emil-isä oli Raudussa viljelypäällikkö-
nä ja Pentti joutui nuorena poikana muun muassa toi-
mimaan kymppinä venäläisille sotavangeille. Pentti
osallistui jatkosodan aikana Metsäpirtin ja Taipaleen
taisteluihin ja oli sodan päättyessä ajamassa saksa-
laisia Kemissä.

Rauhan tultua perhe asettui Revonlahdelle, josta
ostettiin tila. Isän johtamina perheen pojat ojittivat
suopellot käsipelillä. Kylvettiin viljaa, aluksi kokeil-
tiin jopa tattarin viljelyä paikkakuntalaisten suureksi
ihmetykseksi. Aikanaan Pentti vanhimpana poikana
jatkoi tilanpitoa, avioitui ja perheeseen syntyi neljä
tytärtä.

Karjalaisuus oli Pentille tärkeää koko hänen elä-
mänsä ajan. Vaikka hän ei hiljaisena miehenä ollut
heimonsa tyypillinen edustaja, karjalaisia perinteitä
kunnioitettiin ja vaalittiin perheessä. Tehtiin piirakoi-
ta, karjalanpaistia, läpäkkää ja kaurakiisseliä. Suku-
laisiin ja muutamaan Raudunaikaiseen naapuriinkin
pidettiin yhteyttä.

Eläkkeellä ollessaan Pentti pääsi käymään kotiky-
lässään. Matka oli merkittävä siinäkin mielessä, että
koko bussilasti oli kaskaalaisia tai heidän jälkeläisi-
ään. Kotitalon paikalla lainehti laaja beluskivainio.
Entistä ei enää ollut.

Pentti tunnettiin vaatimattomana ja ahkerana mie-
henä. Hän ei koskaan tavoitellut erityishuomiota, vaan

Uuno Rastas,
syntynyt 9.3.1916
Raudun Korleenky-
lässä, kuoli Heino-
lassa 25. lokakuuta.
Hän oli Maria ja
Simo Rastaan Kat-
ri-tyttären poika.

Perhe tuli evak-
koon Heinolaan ja
itse Uuno oli sodas-
sa. Avioliitto Al-
man, o.s. Pullisen
kanssa kesti vähän
vaille 60 vuotta ja
sodan loputtua
Uuno perheineen
kotiutui Heinolaan. Häntä jäivät kaipaamaan puoli-
son lisäksi viisi lasta perheineen.

Uunon muistoa siunaten
sisar Terttu Bruun

Pentti Loponen
in memoriam

Maanviljelijä Pentti Loponen kuoli vaikean sairau-
den murtamana Ruukissa 26.10.1998. Hän oli synty-
nyt Raudussa 27.8.1924.

Pentti Loponen syntyi saunassa Raudun Kaskaalan

HIIHTOVIIKKO YLLÄKSELLÄ
ÄKÄSLOMPOLOSSA 17.-24.4.1999

Koko paketti 2000 mk / hlö

sis. kuljetuksen, täysihoidon, majoittumisen tasokkais-
sa mökeissä, ohjatut päiväretket. Mukana myös urhei-

luhieroja ja suksienvoiteluexpertti!

Ilmoittautuminen ja ennakkomaksu 500 mk
tammikuun loppuun mennessä

Kauko Olkkoselle puh. 050-590 1139



Rautulaisten lehti  6/98 25

halusi eleettömästi suomalaisen rivimiehen paikan.
Tehdä sen, mikä tehdä piti niin sodan kuin rauhan
oloissa. Rauhallisella olemuksellaan hän loi turvalli-
sen kodin lapsilleen.

Pentti Loponen kuului Paavolan Seudun Karjalais-
ten, Revonlahden Rintamiesveteraanien, Eläkeliiton
Revonlahden osaston ja Revonlahden Osuuspankin
johtokuntaan. Nuoruudessaan hän harrasti pesäpal-
loa ja korkeushyppyä, penkkiurheilu säilyi harrastuk-
sena läpi elämän. Hän luki mielellään ja harrasti elä-
kepäivinään puutöiden tekoa.

Penttiä jäivät kaipaamaan Elli-puolison lisäksi tyt-
täret perheineen sekä laaja sukulaisten ja ystävien
joukko.

Marja-Leena Keinänen

Elsa Agneta Pekkanen
o.s. Hatakka kuoli Mikke-
lissä 1. marraskuuta. Hän
oli syntynyt Metsäpirtissä
20.3.1906, mutta muutti
Rautuun jo aivan pikkutyt-
tönä.

Elsa Agneta avioitui Au-
gust Pekkasen kanssa ja
asui Raudun Leinikylässä
aina evakkoon lähtöön
saakka.

Mummolleni

Hiljainen metsäpolku
johtaa usvaiselle lammelle.

Rauhan voi aistia jo kaukaa.
Veden kalvolla on pieni pyörtäjäinen.

Joku oli täällä aivan äsken,
yhä tunnen hänen lämpönsä.

Tänä yönä metsän ylitse
matkaa tähdenlento,

se halkaisee koko taivaan
ja jättää kultaisen vanan jälkeensä.

Maria
Äitiä, mummoa ja isomummoa lämmöllä

muistaen lapset ja lapsenlapset perheineen.

Eila Annikki Kolehmainen, o.s. Karppola kuoli Var-
kauden aluesairaalassa 31. heinäkuuta. Hän oli syn-
tynyt 26.8.1928 Raudussa.

27. elokuuta kuoli Eino Loponen Kerttulassa Piek-
sämäellä. Hän oli syntynyt Raudussa 12.6.1915.

Helsingissä kuoli 8. syyskuuta Arla Mirjam Orvok-
ki Saario, o.s. Joro. Hän oli syntynyt Raudussa
20.11.1926.

Olga Putkonen kuoli Kuopiossa 10. syyskuuta. Hän
oli omaa sukuaan Jokivarsi ja syntynyt Raudun Jous-
seella 3.12.1920.

Arvo Johannes Pyykkö nukkui ikiuneen Haminassa
14. lokakuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 16.5.1934.

Elvi Hätönen, o.s. Leppänen kuoli Mäntyharjulla
15. lokakuuta. Hän oli syntynyt Raudun Vepsan kyläs-
sä 17.7.1920.

Helmi Sarimo kuoli Helsingissä 25. lokakuuta. Hän
oli syntynyt Raudussa 2.10.1903.

Hili Maria Parkkinen,
o.s. Pehkonen kuoli Lap-
peenrannassa 8. marras-
kuuta. Hän oli syntynyt
Raudussa 9.3.1905.

Viljo Mörsky nukkui ikiuneen Imatralla 12. marras-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudun Suvenmäen kylässä
26.9.1912.

Antti Mörsky kuoli Mikkelissä 13. marraskuuta. Hän
oli syntynyt Raudussa 11.8.1916.

Emmi Rosa Ihalainen, o.s. Sappinen kuoli Pieksä-
mäellä 15. marraskuuta. Hän oli syntynyt 4.5.1908
Kivennavalla ja lähti evakkotaipaleelle Mäkrältä.

Erkki Kerminen kuoli Pieksämäen aluesairaalassa
19. marraskuuta. Hän oli syntynyt 4. tammikuuta 1928
Raudussa.

Pasi Nuija Mikkelistä on suorittanut kasvatustietei-
den maisterin tutkinnon Savonlinnan opettajankoulu-
tuslaitoksessa.

Pasin Matti-isän edesmennyt isä, Tauno Nuija, oli
syntynyt Raudun Korleen kylässä.



Rautulaisten lehti  6/9826

80 vuotta

Elvi Katariina Kiuru, o.s. Orava täyttää 4. tammi-
kuuta Joroisissa 80 vuotta. Hänen vanhempansa ovat
Tahvo ja Aune Orava Raudun Aliskasta ja puoliso Sulo
Kiuru on Raudun Sirkiänsaarelta.

75 vuotta

Nykyisellä asuinpai-
kallaan Jokioisilla
täyttää 75 vuotta 28.
tammikuuta sotilas-
mestari evp ylikone-
mestari Eero Teljas.
Hän on Raudun Veh-
maisista.

70 vuotta

Rautulaisten pitäjäseuran hallituksen jäsen Pekka
Hännikäinen täytti 70 vuotta 15. joulukuuta.

Pekka syntyi Jalmari ja
Helmi Hännikäisen maan-
viljelijäperheeseen Raudun
Räiskälän Kuoppalammel-
la ja otti jo 15-vuotiaana
melkoisen “miesvastuun”
perheestä isän kaatuessa
vuonna 1941.

Marraskuun 1939 evak-
koreissulla perhe matkasi
ensin Suonenjoelle, josta se
siirtyi Virtasalmelle. Takai-
sin raunioituneelle tilalle perhe meni keväällä 1943,
mutta joutui uudelleen evakkoon. Tällä kertaa mää-
ränpäänä oli Rantasalmi. Sieltä perhe muutti Mänty-
harjun Mouhulle, ja osti lopulta tilan Ristiinan Koi-
vakkalan kylästä.

Tuolla tilalla tehtiin 1990-luvun alussa sukupolven
vaihdos. Vaikka tilalta lohkaistiin oma alue vanhem-
mille, Pekka auttaa edelleen runsaasti tilan töissä.
Loistavan huumorimiehen harrastuksiin kuuluu kar-
jalaisuus, kalastus, musiikki ja penkkiurheilu. Karja-
laisuutta Pekka siirtää jälkipolville muun muassa ko-
tikyläkäyntien merkeissä, ja on aina ensimmäisen

joukossa ilmoittautumassa kesän retkille.
Pekka Hännikäinen on valittu useisiin luottamustoi-

miin. Pitäjäseuran hallituksessa hän on ollut mukana
yli kymmenen vuotta. Lisäksi hän on kiinnostunut kun-
nallisesta elämästä ja hän on ollut muun muassa Ris-
tiinan kunnanhallituksen puheenjohtajana useita vuo-
sia ja kunnanvaltuustossa vuodesta 1968 alkaen.

Joulukuussa Pekka vietti kultahäitään vaimonsa ja
juhlijoiden kanssa. Heidän perheeseensä kuuluu viisi
tyttöä ja liki 20 lastenlasta. 70-vuotispäiväänsä Pek-
ka juhlii matkoilla.

Raili Partanen Raudun Orjansaaresta täytti 16.
marraskuuta 70 vuotta Riihimäellä.

25. marraskuuta täytti Kauko Rastas Kangasnie-
mellä 70 vuotta. Hän on lähtöisin Raudun Palkealas-
ta.

Palkealasta lähtöisin oleva Kauko Kaino Palvimo
täyttää Kotkassa 70 vuotta 14. joulukuuta.

Karjalainen seinäkalenteri  1999

Karjalainen seinäkalenteri 1999 on valmis-
tunut. Siinä on karjalaisaiheinen kuvitus,
tapahtumakalenteri liiton ja jäsenseurojen
päätapahtumista, iso kalenteriosa nimipäi-
vineen sekä sattuvia sanontoja joka kuu-
kaudelle.
Kalenteri on avattuna kokoa A3, mutta
taitettuna se menee A4-kokoon, joten sen
voi lähettää vaikka ystävälle postitse.
Tilaukset Karjalan Liitosta, Käpylänkuja 1,
00610 Helsinki, puh. (09) 799 077, fax (09)
799 828.

P.S. Heinäkuun kohdalla on kuva Raudun-
kylän koulupiirin retkeläisistä.

Hinta 49 markkaa.

49,-
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Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440
Veikko Nalli, Tuomelantie 16 A 2, 76150 Pieksämäki,
puh. (015) 614 469

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

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Mutkakatu 4 A 10, 15140 Lahti, puh. (03) 7348 973
Helena Rautpalo, Kukkaskuja 2, 76120 Pieksämäki,
puh. (015) 615 136
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 686

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Oiva Junni, Kenttätie 4, 51600 Haukivuori, puh. (015) 662 640
Pauli Jantunen, Poutapolku 3, 50500 Mikkeli, puh. (015) 335 970
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 214 927

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Kalevi Laitsaari, Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski, Reinolankatu 5 C 24, 48600 Karhula,
puh. (05) 263 356
Martti Huuhka, Opintie 2, 79600 Joroinen, puh. (017) 571 353
Veikko Jormo, Ukonvaaja 1 L, 02130 Espoo, puh. (09) 465 708

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672
Pekka Hännikäinen, Koivakkala, 50670 Otava, puh. (015) 418 403
Niilo Pusa, Reiherintie 7 F 176, 00870 Helsinki, puh. (09) 698 1757
Jaana Anttonen, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli,
puh. (015) 177 144, 040-511 9900

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789
Lauri Partanen, Kauristie 9, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi, Pasalantie 296, 79630 Kolma, puh. (017) 573 141
Väinö Loponen, 79600 Joroinen, puh. (017) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Veikko Huuhka, PPA 1, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi,
puh. (015) 622 125

VEHMAISTEN KOULUPIIRI
Emil Meskanen, Majalahdentie 5, 50600 Mikkeli, puh. (015) 170 781
Raili Ilvonen, Ihastjärventie, 50100 Mikkeli
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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LEHDEN YHDYSHENKILÖT:

ANTTOLAN SEUTU
Maija Väisänen, Hoviraitti 23, 52100 Anttola, puh. (015) 660 223

ESPOON SEUTU
Irja Rastas, Seilinmäki 17 A, 02180 Espoo, puh. (09) 520 040

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

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

HELSINGIN SEUTU
Niilo Pusa, Reiherintie 7 F 176, 00870 Helsinki, puh. (09) 698 1757
Varpu-Leena Koivisto, Töölöntullinkatu 5 A 10, 00250 Helsinki,
 puh. (09) 2414 633

HIRVENSALMEN SEUTU
Matti Koppanen, Rauduntie 97, 52520 Syväsmäki, puh. (015) 413 705

IMATRAN SEUTU
Pentti Lallukka, Mellonkatu 41, 55100 Imatra, puh. (05) 436 4129
Kaino Rastas, Karhunsuontie 17, 55610 Imatra, puh. (05) 476 1048
Toivo Kuparinen, Linnansuontie 12, 55100 Imatra, puh. (05) 4367 076

JAALAN SEUTU
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. (05) 334 211
Toivo Rontu, Ronnontie 130, 47650 Kimola, puh. (05) 335 646

JOROISTEN SEUTU
Milja ja Armas Komi, Pasalantie 296,79630 Kolma, puh. (017) 573 141
Matti Meskanen, Rajatie 29 A, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 636

JOUTSAN SEUTU
Selma Salo, Kärälammentie, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

JYVÄSKYLÄN SEUTU
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä, puh. (014) 620 789
Aarne Vaskelainen, Taitoniekantie 1 B 14, 40740 Jyväskylä,
puh. (014) 254 602
Helvi Liljeroos, Valkealammentie 68, 40220 Keskipalokka,
puh. (014) 636 048

KANGASALAN SEUTU
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 771 440

KANGASNIEMEN SEUTU
Taimi Rastas, Kappalaisenkuja 2 A, 51200 Kangasniemi, puh.  (015)  432 191

KARKKILAN SEUTU
Riitta Grönholm, Toivantie 63, 03620 Karkkila, puh. (09) 2254 386

KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04320 Kerava, puh. (09) 2428 741

KOUVOLAN SEUTU
Maila Viinikainen, Tapiontie 11 as 27, 45160 Kouvola, puh.  (05)  3201 494

KUOPION SEUTU
Raimo Naumanen, Rahusentie 9, 70340 Kuopio, puh. (017) 3641 349
Tuija Alatalo, Saturannatie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. (017) 3648 130
Reino Myöhänen, Ruukinpolku, 70910 Vuorela, puh. (017) 4651 143

LAHDEN SEUTU
Sirpa Tereska, Mutkakatu 4 A 10, 15140 Lahti, puh. (03) 7348 973

LAPIN SEUTU
Sirkka Salmi, Alkkulanraitti, 95600 Ylitornio, puh. (016) 571 220

LAPPEENRANNAN SEUTU
Bruno Tiainen, Yläkangaskatu 3 B 24, 53100 Lappeenranta,
 (05) 4118 567
Tuula Kapanen, Mustjärventie 27, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4184 439

MIKKELIN SEUTU
Jaakko Pekkanen, Porrassalmenkatu 45 B, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 363 315
Arto Kurittu, Jokikatu 5 C 30, 50100 Mikkeli, puh. (015) 360 397
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. (015) 214 927
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672

MÄNTYHARJUN SEUTU
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

ORIVEDEN SEUTU
Hilkka Kapli, Valkeajärventie 99, 35500 Korkeakoski, puh. (03) 4726 974

OULUN SEUTU
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Veikko Vanhanen, Lehmipolku 5, 93600 Kuusamo, puh. (08) 8521 388
Helena Sidoroff, Kanavaranta 1 B 18, 90100 Oulu, puh. (08) 374 750,
050-534 6181

PIEKSÄMÄEN SEUTU
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Lauri Partanen, Kauristie 1, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 482 437
Kyösti Jordan, 77320 Hurskaala, puh. (015) 426 148
Tenho Loponen, Kirkkotie 2, 77330 Virtasalmi, puh. (015) 480 237

RIIHIMÄEN SEUTU
Raili Partanen, Uramontie 1 A 6, 11100 Riihimäki, puh. (019) 730 376

SAARIJÄRVEN SEUTU
Markku Säde, Tuomitie 6, 43100 Saarijärvi, puh. (014) 423 108

SAVONLINNAN SEUTU
Marjatta Kasurinen, Ukonmurrontie 254, 58410 Haapakallio, puh.
(015) 252 485

TAMPEREEN SEUTU
Kaino Rastas, Multiojankatu 8 H, 33850 Tampere, puh. (03) 3670 760

TURUN SEUTU
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Eero Sappinen, Keltasirkunpolku 1 ab 56, 20610 Turku,
puh. (02) 2442 229

VAASAN SEUTU
Raili Keskinen, Ilveksentie 2 A, 65350 Vaasa, puh. (06) 3152 865

VANTAAN SEUTU
Irma Nypelö, Koivukyläntie 39 C 129, 01350 Vantaa, puh. (09)  8711 426

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


