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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISE-
MA KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

42. VUOSIKERTA 1/99 (297)
HELMIKUU 1999

Näkymä Sappisen puutarhan, mökin raunioitten,
saunan ja Taikinakaivon kujasten yli Jannumäelle.
Takana näkyy entinen Paksun Aatamin talo, jota

Simo Paavolainen käytti myöhemmin heinälatona.
Kuvan lähetti Aaro Sappinen Pieksämäeltä.
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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 helmikuussa 1999

Mutkaton tervehdys Mikkelistä!
“Raaputa esiin kolme samanlaista kuvioita, leikkaa

oheisesta lomakkeesta katkoviivaa pitkin kilpailukaa-
vake ja liitä raaputtamasi kuviot ikkunalliseen taskuun.
Jos ne sattuvat kohdalleen ja saat muodostumaan täy-
dellisen kuvion, olet mukana arvonnassa, jossa voit
voittaa....”

Pidin viikon ajan silmällä miten paljon sellaisia mai-
noksia tuleekaan, joissa voi voittaa jotain ja tilaamalla
saattaa olla mukana loppuarvonnassa. Useamman sent-
timetrin paksuiseen nippuun mahtui niin lehtimainok-
sia kuin muitakin tuotteita.

Kilpailuista ja voittamismahdollisuudesta on tullut
itsetarkoitus. Lehti, jota tilaamalla et voi osallistua ris-
teilyn arvontaan, ei ole mitään. Jokohan kohta on Rau-
tulaisten lehdenkin aika järjestää leikkaa, liimaa, as-
kartele kilpailu, jonka voittajalla on mahdollisuus ties
mihin.

Usein vastaamiseen täytyy ihan keskittyä. Mikä ku-
ponki mihinkin kuoreen ja mikä tosite jää itsellesi. Entä
mitähän sitä nyt oikeastaan tulikaan tilattua ja mihin
hintaan?

Kaipaavatko nykyihmiset todellakin tuollaista ajan-
vietettä? Onko se kädentaitojen ylläpitämistä tämän
päivän hengessä, että osaat liimata auton palat oikei-
siin kohtiin?

Itse en ainakaan jaksa syventyä palauttelemaan kaa-
vakkeita ja kuponkeja. Jos haluaisin tilata lehden, niin
alkaa aikaa vaativa lomakkeiden valitseminen ja eri-
vaihtoehtojen liimaaminen vastauskuponkiin. Jotenkin
tuntuu, että tavallisen lehtitilauksen tekeminen alkaa
olla mahdotonta postitse ilman lippujen selvittelyä.

Ja puhelinmyyjien terrorisointi ei myöskään pahem-
min houkuta tilaamaan. Varsinkin kun saman päivän
aikana saattaa soittaa kolme tai neljä kaupustelijaa ja
yleensä vielä sellaisella hetkellä, että olet juuri syven-
tynyt tekemään jotain. Olet kenties innostunut alusta-
maan vaikka sämpylätaikinaa (leivänteko kun ei aina-

kaan minulle kovin jokapäiväistä ole), niin eikö joku
tekopirteä, ylienerginen puhelinmyyjä kysele Mikkelin
kuulumisia ja henkeä vetämättä ala kaupata jotain leh-
teä.

Puhelinmyyjän työ vaatii tietynlaisen luonteen ja ar-
vostan niitä henkilöitä, jotka jaksavat siitä markkansa
repiä. Jokainenhan sitä jotakin joutuu elääkseen teke-
mään.

No, Rautulaisten lehteä myydään ja markkinoidaan
parhaiten esittelemällä tuotetta toiselle rautulaiselle tai
rautulaisuudesta kiinnostuneelle. Näin jatkuu tästä
eteenpäinkin, joten muistakaahan vaivihkaa kysäistä
läheisiltänne, onko lehti heille tuttu.

Tulipalopakkaset kirjautuivat historian kirjoihin Poh-
jois-Suomessa heti vuoden aluksi. Mitä muuta “ysiy-
si” vuoteen mahtuukaan? Mikkelissä ainakin mennään
kevättä ja kesää kohti kovaa vauhtia. Päivän pitenemi-
sen alkaa huomata jo selvästi. Kiva niin.

Ensi kesänä on ainakin Kihumatka luvassa. Lisäksi
koulupiirit ovat suunnitelleet kiivaasti omia tapaamisi-
aan ja lisäksi on Liiton juhlat Vaasassa. Karjalaishen-
kistä menoa siis riittää.

Oivallista alkaneen vuoden jatkoa teille kaikille,

J.K. Kukahan kilpailuissa oikein voittaa, sillä lähes-
kään jokaisesta kilpailusta ei voittolistaa ole nähtävis-
sä listaa esimerkiksi valtakunnan suurimmassa sano-
malehdessä. Itse en ainakaan tunne ketään, eikä lähei-
senikään tunne, joka olisi voittanut auton, Etelänloman,
kännykän tai jotain muuta suurensuurta tilaamalla jo-
tain. Ja mitenkähän niille ei-vastauskuorille käy?
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Kansanedustajaehdokas Katri Komi:

“Elämä on valintojen tekemistä”
Keskustan Mikkelin vaalipiirin jäsenäänestyksessä tuli komiasti toiseksi rautulaisjuuret omaava

Katri Komi (30). Näin ollen hän onkin vahva ehdokas eduskuntaan.
Joroislainen, maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja agronomi on toiminut vihannesyrittäjä-

nä noin kymmenen vuotta. Opiskeluaikansa hän on rahoittanut monenlaisella työllä ollen muun
muassa opettaja, tutkija, vakuutusasiamies, puhelinhaastattelija ja lehdenjakaja.

“Radio Novalle...Katri Komi” lienee tullut monille kuulijoille tutuksi kommentiksi eri puolilta
maapalloa noin vuosi sitten, jolloin Katri kiersi maailman ympäri noin seitsemässä kuukaudes-
sa tehden toimittajan töitä. Pistää miettimään, miten kolmekymppinen on ehtinyt jo nyt tehdä
noin paljon, ja on valmis uusiin, suuriin haasteisiin.

- Elämä on valintojen tekemistä.
Kun päätin kiertää maapallon aloin
suunnitella rahoitusta, tein useita
töitä päällekkäin ja säästin sellaisis-
sa asioissa, joita en tarvinnut vält-
tämättä. Kun luottaa itseensä, pys-
tyy mihin vaan. Itse ainakin olen
oppinut sen, että jos haluan tehdä
jotain ja päätän toteuttaa sen, teen
myös työtä asian eteen.

Hän näkee, että sukulaisten ja
muiden rautulaisten opit ovat olleet
hyvänä pohjana elämälle. Opeista ja
neuvoista Katri listaa muun muas-
sa valmiuden oppia uutta, yrittäjyy-
den sekä työn ja vanhempien ihmis-
ten arvostamisen, itseluottamuksen,
säästäväisyyden ja päämäärähakui-
suuden.

- Mottoni tavoin minusta löytyy
“Sisua, särmää ja sydäntä”.

Katrin mielestä suomalaiset ovat

helposti kateellisia, ajattelematta
lainkaan niitä asioita kadehditun
elämässä, joita ei missään tapauk-
sessa haluaisi vaihtaa osakseen.

- Meillä on tapana kitistä mielel-
lään asioista, mutta emme tee mi-
tään muutoksen eteen. Negatiivisia
ajatuksia viljelemällä haaskaa vain
omaa aikaansa, Katri muistuttaa.

Mitään upeita vaalilupauksia hän

ei tee. Keskustan iskulause “Oike-
us onneen” sopii kuitenkin Katrille.

- Onnellisuutta en voi luvata, mut-
ta edellytyksiä siihen voi kansan-
edustajana olla luomassa. Mutta
täytyy muistaa, että onnellisuus on
kuitenkin lopulta tapa elää.

Karjalaisuus
sisäsyntyistä

Kiinnostus politiikkaan juontaa

kotoa. Katri kertookin nähneensä
politiikkaa ja luottamustehtävissä
toimimisen arjen kotona jo pienestä
pitäen. Näin siitä on tullut luonteva
osa myös hänen elämäänsä.

- Karjalaisuus ja keskustalaisuus
tulivat luonnostaan, eikä minulla
tavallaan ollut muita vaihtoehtoja,
hän toteaa hymyssäsuin.

Kunnallispolitiikassa Katri ei ole
ollut mukana, sillä jos hänet olisi
valtuutetuksi valittu, olisi hän opis-
kelujen takia joutunut käyttämään
varamiestä paljon.

- Mielestäni se ei olisi oikein, sil-
lä minuthan ihmiset olisivat valin-
neet, ei varamiestäni.

Pelkkä matkustelu
ei anna tyydytystä

Kirjoittamisen, lausumisen ja lu-
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kemisen lisäksi Katri harrastaa rat-
sastusta. Lienee syytä mainita, että
juuri Katri toi Savoon lännenratsas-
tuksen ja hän on ollut uranuurtajia
Suomessa. Hän toimii muun muas-
sa ratsastusvalmentajana ja kansal-
lisena lännenratsastustuomarina.
Lisäksi tärkeä harrastus on maapal-
lon ihmisiin tutustuminen.

- Ei pelkkä matkailu tai matkus-
telu, sillä siinä on eroa, millä taval-
la matkustaa. Seuramatkoja en har-
rasta, vaan haluan tutustua paikal-
lisiin ihmisiin ja heidän elinoloihin-
sa lähemmin, se on parasta matkois-
sa, Katri selventää.

Kansainvälistyminen
alkoi Raudusta

Katrin kansainvälistyminen alkoi
vierailulla isänsä kotitilalla Raudus-
sa joskus yläasteikäisenä. Maista
eniten hän sanoo kuitenkin pitävän-
sä Suomesta; sen metsistä, puhtaas-
ta luonnosta ja turvallisuudesta.

Apu-lehden itsenäisyyspäivän ai-
koihin ilmestyneessä numerossa
Katri sanoo kaikkien aikojen suu-
rimmaksi suomalaiseksi sen siirto-
karjalaisen,  joka raivasi pellot asu-
en kuopassa ja sieti sitä epävar-
muutta ja -luuloa, mitä paikkakun-

talaiset tunsivat aluksi evakkoa koh-
taan.

- Ehkä karjalaisten on juuri tämän
takia helpompi suhtautua esimerkik-
si ulkomaalaisiin avoimemmin.
Meillä oli kansainvälisiä harjoitte-
lijoita ja vaihto-oppilaita kotitilalla
ja mielestäni sillä on ollut suuri
merkitys minuunkin.

Katri on Armas ja Milja Komin
tytär eli rautulainen oikein vahvas-
ti. Hänen isovanhemmillaan oli
maatilat Maanselässä ja Kärsäläs-
sä.

Teksti ja kuvat:
Jaana Anttonen

Rautulaisnaisten elämäkertakilpailu ratkennut
Laila Hirvikankaan kertomus nappasi lukijan mukaansa

Rautulaisen naisen elämäkertakil-
pailu on ratkennut. Ensimmäiseksi
raati sijoitti Laila Hirvikankaan
kirjoituksen Matkalle lähtö. Voitta-
jakirjoitusta kuvataan helppolukui-
seksi. Siihen on raadin mielestä
helppo eläytyä mukaan ja se ilmen-
tää hyvin ajan kuvaa ja tunteita.

Hirvikankaalle toimitetaan Rau-
tu ja rautulaiset III -kirja. Kirjoitus
myös julkaistaan tässä lehdessä.

- Kilpailuun tulleiden kuuden kir-
joituksen saaminen paremmuusjär-
jestykseen oli miltei mahdoton teh-
tävä. Jouduinkin käyttämään arvi-
oinnissa samaa “mutu” -tuntumaa
eli puhtaasti omaan henkilökohtai-
seen mieltymykseeni perustuvaa
metodia, kuin Seppo Sinkko, sanoo
yksi kilpailun tuomareista, Rautu-
laisten lehden julkaisutoimikunnan
jäsen Arto Kurittu.

Lisäksi raatiin kuului Sinikka
Sinkko.

Kielen rikkaus
ilahduttavaa

Toiseksi kilpailussa tuli Hilma
Köninki Pieksämäeltä ja hänet pal-

kitaan Rautulaisten pitäjäseuran 50-
vuotishistoriikilla. Hänen kertomuk-
sensa oli miellyttävä ja lämmin ker-
tomus siitä, mitä on maalaiselämän
arki ja sen moninaiset tapahtumat
ja äidin rakkaus.

Kolmanneksi sijoittui Aino Häi-
jes jo nuorena tyttönä kirjoittamal-
laan kirjoituksella, jossa hän seurai-
lee rajan tapahtumia. Sinikka Sink-
ko kehuu Häijeksen todella upeaa
kieltä. Myös Seppo Sinkkoa läm-
mitti erityisesti ne monet kielelliset
ilmaisut, joita Häijes käytti kirjoi-
tuksessaan. Hänelle lähetetään Kap-
teeni Metsola - rautulaisten ja sak-
kolalaisten päällikkönä -kirja.

- Kaikissa kirjoituksissa minua
ilahdutti kielen rikkaus. Niissä oli
paljon sanoja, joiden merkitys on jo
nykykielessä unohtunut. Myös mi-
nun oli vaikea laittaa näitä parem-
muusjärjestykseen, sillä kunnioitan
kaikkia kirjoittajia, heidän mahta-
vaa elämänkokemustaan ja taitoa
kuvata elävästi, myöntää Sinikka
Sinkko.

Kaikki kirjoituskilpailuun osallis-
tuneet palkitaan ja kaikki kilpailuun
tulleet kirjoitukset pyritään julkai-
semaan Rautulaisten lehdessä joko

sellaisenaan tai osia niistä.
Kaikille kirjoittajille kauniit kii-

tokset. Kilpailuun osallistuminen
vaati useimmilta paljon rohkeutta,
mutta se kannatti - näin ainakin jäl-
kipolville on taltioitu upeita muis-
toja rakkaista kotiseuduista.

Jaana Anttonen

Laila Hirvikangas

Matkalle lähtö

O n varhainen aamu. Kello
on noin 6.30. Olen lähdös-

sä matkalle marraskuun 30. päivä-
nä 1939. Aamu on pimeä, kylmä ja
luminen, niin kuin se Karjalan kan-
naksella marraskuun viimeisenä
päivänä aina on.

En ole lähdössä “oikealle” mat-
kalle, vaan kouluun. Käkisalmen,
omenakukkien kaupunkiin. Ensiksi
kilometri, puolitoista kävelyä pol-
kua pitkin, syksyisin ja keväisin läpi
viljapeltojen ja ahojen, talvella um-
pihangessa jos oikein huono tuuri
on.
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Tänään polku on hyvä. Pääsen
vaivatta Mäkrän seisakkeelle, jos-
sa juna pysähtyy yleensä vain mi-
nun takiani. Kiviniemen markkina-
päivänä on toisin. Silloin on täyttä
ja me koululaiset saamme matkata
“herroiksi” toisessa luokassa. Mut-
ta nyt on tavallinen, harmaa aamu.
Kahden tunnin junamatka kouluun
alkaa.

Juna ylittää Kiviniemen kosken
sillan ja pysähtyy asemalle. Pitkään
toviin ei tapahdu mitään. “Junalai-
set myöhästyvät taas”, ajattelen.
Samassa konduktööri tulee vaunuun
ja ilmoittaa. Juna jää tähän. Koulu-
laiset odottavat kotiväkeään täällä.
sota on syttynyt.

Vaunuosasto hiljenee. Jokainen on
syksyn kuluessa kuullut sodasta. Se
merkitsee jotakin käsittämättömän
pahaa.

Hetken kuluttua Kiviniemen ase-
masillalla seisoo hiljainen, neuvo-
ton koululaisjoukko.

S iinä seisoessamme kuulen toi-
sella korvalla jonkun yläluok-

kalaisen sanovan: “lähdetään kävel-
len kotiin”. Vilkaisen taakseni. Ase-
malaisia! Keskellä rinkiä seisoo Il-
mari, pitkä pojanhujoppi, selittäen
asiaa. Huomaan kuulijoissa epä-
röintiä, pään pudistuksia. Pian rin-
gistä irtautuu 5-7 oppilaan joukko.
He suunnistavat rautatiesillalle. Ju-
naahan ei nyt tulisi.

Jotakin tapahtuu päässäni. Unoh-
dan konduktöörin kehotuksen,
unohdan, että Jooseppi-setäni asuu
Kiviniemessä, unohdan pakkasen ja
että kotiin on yli 20 kilometriä, mie-
lessäni vain ajatus: “Kotiin!”.

Säntään asemalaisten perään.
“Mitä tuo tonttu tääl tekköö?”, sa-
noo Ilmari. Hän ei odota vastausta.
Mutta minä suutun ja vastaan:
“Mään kottii niinko siekii.” Otan 5-
6 askelta siinä missä toisetkin. Py-
syttelen sinnikkäästi mukana koti-
seisakkeelle asti. Poikkean kotipo-
lulleni. Asemalaiset harppovat ra-
taa pitkin kohti Haapakylää ja Rau-

dun asemaa.
Olen ihan yksin. Ympärilläni on

hiljaista, askeleeni ovat nyt lyhyitä
ja hitaita. Väsyttää. Päässäni takoo
vain ainoa ajatus: “Kotiin.”

Vähin erin alan huomioida ym-
päristöä. Onpa hiljaista. Ku-

kaan ei ole menossa osuuskauppaan
odottamaan postia ja turisemaan
kaupanhoitajan kanssa. Jaakkolan-
kin pihapiiri on autio. Kiiruhdan as-
keleitani. Lopulta juoksen kotiin.
Ovet ovat auki. Ei mitään liikettä
missään! Ei kukaan käärinyt sätkää
navetan edessä, eikä naapurin isän-
tämies tuprutellut kaupan penkillä
Saimaata. Sitä mietoa makoisaa ja
antoisaa. Olen kuin unessa. Mitä
tämä on?

Lopulta tajuan: kaikki ovat lähte-
neet sotaa pakoon. Ryntään ulos.
Juoksen mummolaan. Pettymys.
Pönkä on mummolan ovella. Anna-
mummo ei halua päästää lämpöä
harakoille - ei koskaan.

Hätäännyn. Mihin nyt? Koululle!
Matka tuntuu pitkältä, vaikka lie-
nee vain 400-500 metriä. Käännyn
koulun portista. Jokin liikkuu pihal-
la. Kuka? Mitä? Hengästyttää. Pe-
lottaakin. Jatkan kuitenkin koulun
pihalle.

Hevonen! Meidän vanha Poku.
Juoksen Pokun luokse. Taputan sen
turpaa. Se on sametin pehmeä ja
lämmin. Yht’äkkiä minullakin on
lämmin.

Samassa naapurin Iita tulee opet-
tajan ovesta. Hän säikähtää. “Mitä
sie laps’ kulta tääl tiet?” “Mie tulin
kottii.” “Et taint’ käyvä Kivinie-
mess’ Jooseppi-settäis luon,” tuu-
maa Iita. “En käynt’.” Tunnen olo-
ni syylliseksi.

“No, tyttö, istuhan tähän vierel-
lein. Nyt lähetään. Ne tappeloot
kymmenen kilometrin pääss’ Meill’
voip’ tulla viel’ vaikk’ kui kiire.”
Kiipeän tavarakollien päälle Iitan
viereen. Reki nytkähtää liikkeelle.
Pakomatka alkaa.

Ei sittenkään. Ei ihan vielä.

Iita ohjaakin Pokun kotikujasille.
“Pittää tehhä tarkastuskierros.”
Minä lähden yläkertaan ja siinä ne
ovat, yläkerran portaitten ylimmäl-
lä askelmalla, kauneimmat kenkä-
ni, mustat lakerikengät, joissa on
paljon remmejä ja reikiä.

Palaan ajatuksissani kevääseen.
Olen palannut Sylvi-siskoni kanssa
Viipurista. Esittelen ylpeinä ja on-
nellisena uusia kevätjuhlakenkiäni.
“Mutta sinähän olet ostanut val-
miiksi rikkinäiset kengät,” sanoo
isä. Jäykistyn. Vilkaisen isää. Näen
pilkkeen hänen silmistään. Hymy
kiirehtii hänen suupielissään. “Isä.
Kiusaat minua. Sinähän hyväksyt
kauniin turhamaisuuteni.” “Jouvu-
han jo tyttö!”

Riiputan mustia lakerikenkiä kä-
dessäni. Mieleni tekee ottaa ne mu-
kaan. Mutta nyt on sota, ei nyt saa
juhlia, eikä tanssia, eikä olla iloi-
nen. Nyt on oltava vakava ja surul-
linen. Pitää pukeutuakin vakavasti.
Harmaa on hyvä väri. Ja missä pi-
täisinkään reikäisiä lakerikenkiä.
Huokaisten asetan kauniit kenkäni
takaisin portaitten ylimmälle askel-
malle ja juoksen rekeen.

Iitan puhelu rauhoittaa. Nukah-
dan. Herään vasta Kiviniemessä. Isä
on vastassa.

S edän talossa pakataan. Vii-
vyimme siellä vain niin kau-

an kuin Poku tarvitsee aikaa lepoon.
Lähdemme jälleen.

Lumi narisee jalasten alla. Tierat
lentelevät kavioista. Marraskuun
tihenevässä harmaassa hämärässä
matkaamme sotaa pakoon.

Rautulaisten pitäjäseura ry:n
VUOSIKOKOUS
Mikkelissä Sokos
Hotel Vaakunassa

lauantaina 20. maalis-
kuuta kello 12.00.

Tervetuloa!
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Mäkrän kihuja järjestetty jo 30 vuotta
Pieksämäen tori ja viereinen

kahvila olivat paikkoja, joissa
Mäkrän miehet usein aamui-
sin kokoontuivat juttelemaan
maailman menosta ja muiste-
lemaan eloa ennen sotaa Rau-
dun kauniilla mailla. Eräänä
aamuna jutustelun kohteena
olivat Mäkrän nuoriso- ja ur-
heiluseuralta jääneet varat.
Asian tiimoilta päätettiin pitää
kokous, jossa päätettäisiin,
mitä varoilla tehtäisiin.

Viljo Ihalainen muistelee, että
kokous pidettiin Vilho Ihalaisella
Joroisten Lapinmäellä, ja mukana
olivat isännän lisäksi ainakin Viljo
Ihalainen, Aulis Paukku, Juho
Ihalainen, Hjalmar Ihalainen ja
Armas Tereska. Yksissä tuumin
päätettiin, että seuran varat käytet-
täisiin mäkröisten kesätapaamisen
järjestämiseen. Kokouksessa muka-
na ollut Juho Ihalainen Pieksämä-
en maalaiskunnan Vilhulasta lupa-
si ottaa ensimmäisen tapaamisen
järjestettäväkseen.

Tapaaminen haluttiin järjestää
ravintolan sijasta jonkun mäkräläi-
sen uudella asuinpaikalla kotoisen
tunnelman luomiseksi. Ja näin oli

ensimmäinen ta-
paaminen sovittu
elokuun 17. päi-
väksi 1969.

Kesätapaamisel-
la ei tuossa vai-
heessa ollut vielä
mitään erityistä ni-
meä ja tieto tapaa-
misesta kulki mäk-
räläisten keskuu-
dessa suusta suu-
hun. Mukana ol-
leen  Martinin
(Nahkurin) Ellan
mukaan väkeä oli
todella paljon, rei-
lusti toista sataa
henkeä.

Tapaamisessa
tarjottiin kahvia ja

Kuva ensimmäisistä kihuista Juho Ihalaisen luona 17.8.1969.

Mäkrän kihujen ideoijia. Vasemmalla Armas
Ihalainen (istuu), Hannes Ihalainen, Hjalmar

Ihalainen, Juho Ihalainen, Armas Tereska, Juho
Ihalainen (ensimmäisen tapaamisen järjestäjä)

ja Arvo Heikkonen.

pullaa ja lapsille oli tarjolla limo-
nadia. Lisäksi tarjoilusta mieleen
ovat jääneet Ala-Siilijärven rannal-
la grillatut makoisat muikut. Mitään
erityistä ohjelmaa tapahtumassa ei
ollut, mutta vilkkailla karjalaisilla
riitti muistelemista ja haastelemis-
ta: näkiväthän monet toisensa pit-
kästä aikaa moneen vuoteen. Tietys-
ti tapaamisessa laulettiin Karjalais-
ten laulu ja laulajiahan mäkräläis-
ten joukosta löytyy, esimerkiksi

Arvo Heikkonen musiikillisine tyt-
tärineen esiintyi monissa tapaami-
sissa laulun merkeissä.

Rahat riittivät vain
kahteen kokoukseen

Seuraava tapaaminen pidettiin
Vilho Rannansuulla Virtasalmella.
Vielä tämän toisenkin tapaamisen
tarjoilutarvikkeisiin riitti seuralta
jääneitä varoja, mutta sitten pidet-
tiin kokous, jossa todettiin Mäkrän
nuoriso- ja urheiluseuran varat käy-
tetyiksi ja seura lopetettiiin.

Seuraavina vuosina tapaamisten
järjestelyistä vastasivat Damskin
veljekset, ensin Tenho Damski Mik-
kelin maalaiskunnan Otavassa ja
sitten Viljo Damski Joroisten Kol-
malla. Vuonna 1972 tapaamisen jär-
jesti Vilho Ihalainen myöskin Jorois-
ten Kolmalla.

Marttiinin Ellan mieleen on jää-
nyt Damskin Viljon tapaamisesta
kihuvieraat yllättänyt raju ukonil-
ma, joka pakotti kaikki pakkautu-
maan sisätiloihin. Talon suureen
tupaan mahtuivat kaikki kuitenkin
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mainiosti sadetta pitämään. Näistä-
kään tapaamisista ei tarjottavaa
uupunut, vaikka seuran varoja ei
enää ollutkaan käytettävissä. Ettei
kaikki olisi jäänyt pelkästään talon
isännän kustannettavaksi, maksoi
jokainen osallistuja talolle pienen
“ruokarahan”.

Mäkräläisemännät - kuten kaiki
karjalaiset - ovat kuuluisia vieraan-
varaisuudestaan. Kihuja muistelles-
sa Rauha (Kemppainen) Kermi-
nen ja Laina Tereska innostuvat
muistelemaan aikaa, jolloin kylään
mentiin kutsumatta, ja vieraanvarai-
sista vieraanvaraisinta mäkräläise-
mäntää, jolla oli aina jonkinsortin
piirakanteko käynnissä ja pöydästä
löytyi yllätysvieraille tarjottavaa sen
seitsemääkymmäntä sorttia. Kyses-
sähän oli tietysti Damskin Helena,
joka miehensä Matin kanssa otti
vieraat aina sydämellisesti vastaan
ja lapsivieraille löytyi aina tältä lap-
sia rakastavalta parilta jokin pieni
yllätys.

Kihujen nimellä
vuodesta 1974

Koska tapaamisista näytti muo-
dostuvan jokakesäinen tapahtuma,
alettiin miettiä tapaamiselle nimeä.
Raudussa oli vietetty aikoinaan ki-
hupyhää helatorstaina, joten kihut
tuntuivat sopivan hyvin nimeksi ta-
paamiselle, vaikka kihuamisajan-
kohta olikin siirtynyt myöhemmäl-
le kesään.

Niin sanotun kihukirjan pitäminen
alkaa vuodesta 1974, jolloin tapaa-
minen esiintyi jo kihujen nimellä.
Kihukirjaa piti reilun kymmenen
vuoden ajan ahkera kihuissa kävijä
Veikko Mörsky. Sinä vuonna kihut-
tiin Pieksämäellä ravintola Riiossa,
jossa jokainen maksoi omat syömi-
sensä ja juomisensa. Ehkäpä kihut
olivat muuttuneet vähän liiallisiksi
pitojen pitämisiksi ja tilannetta ha-
luttiin rauhoittaa ravintolakihuilla.
Kihukirjan mukaan mukana oli vii-
tisenkymmentä kihuajaa.

Ravintola on kuitenkin aina ravin-
tola, ja seuraavana vuonna kihuttiin
taas kotoisimmissa tunnelmissa
Taavi Sipposen luona Huutokoskel-
la. Kermisen Rauha muistaa Sippo-
sen Taavin ison sarraimen, jossa
pistettiin lopulta tanssiksi. Vilkas,
komea mäkräläispoika oli Rauhaa
tanssittanut ja kertonut, että hänel-
lä on viljeltyä toista sataa hehtaa-
ria. Rauha sanoi ajatelleensa, että
hyvin ovat mäkräläiset uusilla
asuinsijoillaan pärjänneet.

Kihuja eri
puolella Suomea

Alkuvuodet kihut oli järjestetty
Pieksämäen ympäristössä, mutta
sitten ne alkoivat kiertää ympäri
Suomea. Vuonna 1976 kihuttiin
Vappu Syrjälällä Lappeenrannas-
sa, 1977 Anna Kurosella Korkea-
koskella, 1978 Armas Ihalaisella
Forssassa, 1979 Matti Vesalaisel-
la Perttelissä, 1980 Hilma ja Aa-
mos Jullalla Koskella, 1981 Kert-
tu Keltasella Ruokolahden Eräjär-
vellä, 1982 Mikkelin Seurahuoneel-
la ilmeisesti Rautulaisten juhlien
yhteydessä, 1983 Aune Ihalaisella
Forssassa, 1984 Heikki Ihalaisel-
la Kangasalla ja 1985 toistamiseen
Anna Kurosella Korkeakoskella.

Useissa kihuissa mukana olleita
ovat kihukirjan pitäjän Veikko
Mörskyn lisäksi mm. Anna Kinnari
(Hämäläinen), Sofia Kiiski (Or-
loff), Matti ja Elina Vesalainen,
Rauha Kerminen ja Viljo Ihalainen.

Vuonna 1986 kihukirjassa ei kui-
tenkaan ole merkintää kihujen pitä-
misestä. Olivatko kihut taas muo-
dostuneet suuriksi pitojen järjestä-
misiksi? Vai oliko vanha aktiivinen
polvi jo siirtynyt ikuisten unten
maille? Vai eikö jaksettu enää kul-
kea eri puolille Suomea? Vai oliko
väsytty kihujen järjestämiseen?

Savolaisen Armo muistelee, että
Veikko Mörsky alkoi puhella hänen
kanssaan eräissä Rautulaisten juh-
lissa Mikkelissä (1986). Veikkohan

oli jo silloin käynyt Mäkrällä ja jut-
telemista riitti kotipaikan nykytilas-
ta, mutta pian puhe siirtyi Mäkrän
kihujen järjestämiseen ja Veikko
ehdotti koulupiiriyhteyshenkilö Ar-
molle kihujen järjestäjän roolia.
Niinpä kihukirja siirtyi Armon hal-
tuun ja sen jälkeen Armo on ansiok-
kaasti luotsannut kihuja tähän päi-
vään saakka Sirpan osin viime vuo-
sina avustaessa.

Ajankohta
muistetaan

Kihujen ajankohdaksi muovautui
kuin itsestään puolenpäivän aika
elokuun ensimmäisenä sunnuntaina,
jonka kaikki osaavat jo ulkomuis-
tista. Vuosina 1987 - 1990 kihut
järjestettiin Pieksämäen vanhan lin-
ja-autoaseman ravintolassa.  Näis-
tä kihuista on erityisesti jäänyt mie-
leen ravintolanpitäjän Pirjo Karta-
non lauluesitykset sekä v. 1989 kau-
nis, vaalea upeaääninen laulajanei-
to Jaana Leskinen.

Edelleenkään kihuissa ei ole ollut
mitään erityisesti järjestettyä ohjel-
maa, vaan elävien karjalaisten kes-
kuudesta on noussut milloin runon-
lausujia, milloin laulajia, milloin
jotain muita esittäjiä.

Vuodesta 1991 lähtien on kihuttu
Pieksämäellä kulttuurikeskus Polee-
nin tiloissa. Joka vuosi saamme su-
rulla todeta jonkun ahkeran ki-
huajan siirtyneen rajan tuolle puo-
len, mutta olemme myös saaneet
ilolla huomata, että mukaan löytää
aina myös joku uusi nuoremman
polven edustaja.

Ja haastelemistahan riittää - vii-
me vuosina erityisesti Mäkrälle teh-
dyistä kotiseutumatkoista, joihin
monet nuoremman polven edustajat
ovat ottaneet osaa. Ja ensi kesän
kihutaan taas. Pietäänkii oikein juh-
lakihut kolmkymmentvuotisen tai-
paleen kunniaks. Tuutha siekii! Ja
kylhä sie tiiet, jot mihi ja millo!

Sirpa Tereska
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Sosnovon kulttuuritalo toimii, vaikka taloudellisia vaikeuksia onkin
Karjalan kannaksen luonto ja
historia innoituksen lähteenä

Sosnovon keskustaa hallitsee kes-
keisellä paikalla sijaitseva kulttuu-
ritalo. Sen seinään kiinnitetty muis-
totaulu kertoo, että tällä paikalla on
aiemmin sijainnut rautulaisten kult-
tirakennus.

Minulla oli jonkinlainen käsitys
kulttuuritalon toiminnasta, mutta
halusin tietää asiasta vielä enemmän
ja tässä mielessä käännyin kirjeitse
Sosnovon kulttuuritalon johtajan
Valentina Vlasovan puoleen jokin
aika sitten. Arvattavasti viime vuo-
sien jyrkät yhteiskunnalliset muu-
tokset ovat vaikuttaneet tämän lai-
toksen toimintaan.

Vastaukseksi sain ystävällisen kir-
jeen ja 12 tiheän konekirjoitussivun
pituisen esseen kysymästäni aihees-
ta. Käännöksen tekeminen ja esseen
muokkaaminen lehtikirjoitukseksi
vei aikansa ja palstatilan ollessa
rajallinen, olen joutunut jättämään
paljon tietoja pois.

Luovuutta edistävä
nelikymppinen

Sosnovon kulttuuritalo valmistui
vuonna 1959 ja sen rakentamiseen
käytettiin myös sellaisia saksalaisia
sotavankeja, jotka olivat rakennus-
alan ammattimiehiä.

Valentina Vlasovan johtamassa
kulttuuritalossa työskentelee 11
kulttuurityöntekijää, joilla on kaikil-
la korkeakoulukoulutus. Työnteki-
jöitten keski-ikä on hieman yli 30
vuotta. Lisäksi kulttuuritalo toimii
Leningradin kulttuuri-instituutin
opiskelijoitten harjoittelupaikkana.

Vuonna 1960 kulttuuritalon nimeä
muutettiin. Siitä tuli Sosnovon luo-
vuustalo. Koska sana soveltuu huo-
nosti kieleemme, meidän on mieles-
täni parempi puhua edelleen kulttuu-

ritalosta.
Talon tehtävät ovat venäläisen

folkloren ja perinteisten kansankä-
sityöammattien elvyttäminen, lasten
luovuuden edistäminen sekä musiik-
ki- ja draamataiteen kehittäminen.
Aiemmin kulttuuritalo oli tarkoitet-
tu neuvostoliittolaisen elämänmuo-
don kasvattamiseen ja propagandan
tekoon erilaisine työmuotoineen.

Ulkoilmajuhlat
vetävät yleisöä

Lukuisia ovat ne yleisötilaisuudet,
joita kulttuuritalon työntekijät jär-
jestävät vuosittain. Tällaisia ovat
muun muassa taidefestivaalit, eri
harrastuslajien kilpailut, konsertit,

tapaamiset ammattitaiteilijoiden
kanssa, eri harrastuspiirien palau-
teillanvietot, matkat Pietariin kon-
sertteihin, teattereihin, taidenäytte-
lyihin ja museoihin.

Vuosittain toistuvat ulkoilmajuh-
lat kulttuuritalon aukioilla vaativat
myös paljon järjestäjiltä ja esiinty-
jiltä. Tällaisia tilaisuuksia ovat
muun muassa Uudenvuoden juhla,
Laskiaisjuhla, Lasten puolustami-
sen päivä, Voiton päivä ja Nuori-
son päivä.

Kulttuuritalo työskentelee talou-
dellisissa vaikeuksissa. Visioita toi-
minnan kehittämiseksi on, mutta
niiden toteuttaminen riippuu paljon
valtaapitävien mahdollisuuksista
myöntää varoja.

Harrastuspiireissä
monipuolista toimintaa

Kulttuuritalossa toimii 14 taide-
pohjaista harrastuskollektiivia ja
viisi harrastusklubia. Harrastuskol-
lektiivit ovat: Venäläinen ensemble
(eli yhdessä esiintyvien taiteilijoiden
ryhmä) “Metsäsatu”, kansanstudio-
teatteri, folklore-musiikkiteatteri-
ryhmä “Huvit”, viihdeorkesteri
“Päivä”, veteraanien kuoro “Innoi-
tus”, kansakäsityöammattien kes-
kus, kansansoitinorkesteri, kaksi
lasten tanssikollektiivia ja kaksi las-
ten laulukollektiivia, veteraanien
kuntovoimisteluryhmä, yksinlaulu-
ryhmä ja musiikinteorian opiskelu-
ryhmä. Kollektiivien harrastustoi-
mintaan osallistuu aktiivisesti 150-
200 henkilöä.

Harrastusklubit ovat: perheitten
vapaa-ajan klubi “Leipä”, palstavil-
jelyn harrastajien klubi, invalidien
klubi “Rautu”, eläkeläisten klubi
“Veteraani”, keskusteluklubi “Kul-

Valentina Vlasova tuli Sosnovoon
vuonna 1945. Kulttuuritalon
metodistiksi, suunnittelijaksi,
hänet kutsuttiin vuonna 1966.

Suoritettuaan Leningradin
kulttuuri-instituutin hänet kutsut-

tiin kulttuuritalon johtajaksi
vuonna 1977. Yksinlaulu on
hänen erikoisosaamistaan.
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takenttien kutsu”. Harrastusklubien
toimintaan osallistuu aktiivisesti
300-350 henkilöä.

Omaperäinen
Metsäsatu

Venäläisen ensemblen “Metsäsa-
dun” taiteilijat tutkivat, sovittavat ja
käyttävät folkloren parhaita esiku-
via; kansanlauluja, tansseja ja soi-
tinmusiikkia. Ryhmän erikoislaatui-
suus on siinä, että yhdessä ja samas-
sa teatterinäytöksessä on folkloren
eri lajeja käyttäen heijastettu katkel-
mia elämästä, elämäntavasta ja ul-
koilmajuhlista.

Ohjelmassa käytetään monia
omaperäisiä kansansoittimia. Kaik-
ki ryhmän jäsenet ovat samanaikai-
sesti laulajia, tanssijoita ja soitta-
jia. Ryhmään kuuluu 16 henkilöä.
Erityisen lisävärin ohjelmaan tuo
luonnonäänien matkiminen, kuten
lintujen ja eläinten.

Ensemble konsertoi myös pienis-
sä kokoonpanoissa, joissa on viisi,
kuusi ja kahdeksan taiteilijaa. Se
esittää venäläisille kansansoittimil-
le sovitettuina myös suosittuja suo-
malaisia kappaleita, kuten esimer-
kiksi “Kultainen nuoruus”, “Karja-
lasta heilin minä löysin”, “Kotkan
ruusu” ja “Karjalan kunnailla”.

Ryhmä on esiintynyt muun muas-
sa Pohjoismaissa, Belgiassa, Sak-
sassa, Ranskassa, Englannissa,
Kuubassa, Amerikassa ja Japanis-
sa, joissakin maissa useampaan ker-
taan. Ryhmä tekee myös esiintymis-
matkoja Suomeen toimintansa ra-
hoittamiseksi.

Ensemble on Kulttuuritalon paras
kollektiivi. Se on saanut myös mo-
nia ulkomaalaisia palkintoja eri kil-
pailuissa. Ensemblen taiteellinen
johtaja on Sergei Kuznetsov.

Kansanstudioteatterin jäsenet pi-
tävät kaikkein eniten Vahtangovin,
Meyerholdin ja Brechtin kouluista.
Meyerhold oli se, joka halusi haih-
duttaa teatterimaisuutta, hävittää
rampin ja sekoittaa näyttelijät ja

katselijat toisiinsa.
Kollektiivin ohjelmistossa on jä-

senten itsensä suunnitelmia lasten
spektaakkeleja, venäläiseen folklo-
reen pohjautuvia ilveilyesityksiä ja
runollisia spektaakkeleja kuten esi-
merkiksi Anna Ahmatovan “Rek-
viem”.

Folklore Musiikkiteatteriryhmä
“Huvien” konserttiohjelmissa se-
koittuvat Venäjän eri oblastien eli
alueitten lastenlaulut, sadut, piirilei-
kit, katrillit ja kansalliset leikit. Mu-
siikkiteatteriryhmässä työskentelee
muun muassa balettimestari, kon-
serttimestari ja ohjaaja.

Viihdeorkesteri “Päivän” melkein
kaikilla jäsenillä on musiikkikoulu-
tus. Puolet heistä ovat musiikkikou-
lujen ja musiikkikorkeakoulujen
opiskelijoita. Kollektiiviin kuuluu
myös tanssiryhmä, joka ilmaisee
ideoitaan plastillisen liikunnan avul-
la. Orkesterin peruskokoonpano;
rytmilohko, basso, lyömäsoitinryh-
mä ja puhallinsoitinryhmä johon
kuuluu kaksi trumpettia ja vetopa-
suunaa.

Edellä käsitellyille neljälle kollek-
tiiville on myönnetty kunnia-arvo
kansankollektiivi.

Mestarit opettavat
taitojaan lapsille

Perinteisten käsityöammattien

Metsäsadun jäseniä kesäisellä niityllä.

keskus on harrastelijataiteilijoitten
ja käsityömestarien yhteenliittymä.
Heihin kuuluvat puunleikkaajat, ki-
venkäsittelijät, sepät, savenvalajat,
koruompelijat ja kutojat. Mestarit
työskentelevät myös lapsiryhmien
kanssa opettaen heille taitojaan. Pi-
detään oppitunteja käsityötaiteesta,
jotka tuntuvat olevan lasten mieleen.

Mestarit harjoittavat myös tuot-
teittensa myyntitoimintaa. Ehkä jot-
kut rautulaiset matkaajat löytävät
täältä muisto- ja lahjaesineeksi sel-
laisia tuotteita, joita he ovat aina
halunneet saada, mutta joita he ei-
vät ole mistään muualta löytäneet.

Keskuksen johtaja on Viktor Vla-
sov, joka on Leningradin teknolo-
gia- ja designyliopiston kasvatteja.

Kansantaide ei ole
luonnon kopioimista

Lainaan vapaasti tulkiten kirjai-
lijaa, kulttuuriskribentti Ilja Ehren-
burgin teoksessaan “Ihmisiä, vuo-
sia, elämää” kansantaiteesta esitte-
lemiään ajatukai. Lasten muovaile-
mat savieläimet eivät ole lampaita,
eivätkä koiria, eivätkä leijonia - ne
kuuluvat elintieteilijöille tuntemat-
tomaan rotuun, ja jokainen on jäl-
jittämätön. Kansantaidetta innoittaa
luonto, mutta se ei koskaan kopioi
sitä. Pitsinnyplääjät tutkivat jääty-
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nyttä ikkunaa nimenomaan sen
vuoksi, että jääkuviot muistuttavat
joka viidakkoa, tähtitaivasta tai aak-
kosia, joita ei ole missään.

Lopuksi yksi lainaus suoraan
eräästä esseestä; “Karjalan kannak-
sen kauneus, ihmeellinen luonto,
piirimme historiallinen menneisyys
- kaikki se, mitä taidemaalari ja
mestari näkee ympärillään ja mistä
hän ammentaa mielikuvitusta ja in-
noitusta töilleen - lähtee kaukaises-
ta historiasta, josta haluamme ottaa
selvää ja muistaa.” Tietenkin tämä
kaikki koskee myös dramaturgeja,
koreografeja, säveltäjiä ja ohjaajia.

Alvar Loponen

Raudun poika muistelee
-kirjanen perinnehuoneeseen

Auli Toivanen lahjoitti Rautulaisten pitäjäseuran perinnehuonee-
seen appensa, Seemi Loposen kirjoitelmista tehdyn omakustanne-
kirjasen, Raudun poika muistelee. Kirja on tehty lokakuussa 1997
ja Seemi nukkui pois 2.4.1997.

Seemille kirjoittaminen oli harrastus. Hän kirjoitti muun muassa
Rautulaisten lehteen jo vuonna 1959. Kiitos Seemin hyvän muistin
ja innokkuuden kirjoittaa sekä kiitos säilyneiden kirjoitusten ja ah-
keran miniän, ne on nyt tallennettu jälkipolville.

Simo O. Salo
Laskiainen, muistoja, tätä päivää, ystävyyttä

“Ystävän kanssa taival, matkanteko,

viivähtäminen on yhtä tärkeää kuin

perillepääsy - tai tärkeämpää.
(Ville, 9v.)

Helmikuinen hanki kantaa ja
vauhti kelkan jalaksissa tuo mieleen
Raudun kumpuilevat maisemat.
Jääkenkä rouskaisi maantien pintaa
ja antoi pontta potkuun ja potkuriin.
Rekeen riitti laskiaisen viettäjää ja-
laksille asti. Ilmassa oli nauriita ja
pellavia sen verran kuin kuka mi-
tenkin oli perinteisiin perehtynyt:

“Liuvu, liuvu, laskiaine, liinat pit-
kät liukujalle, takut takant toukkaa-
jalle. Ken ei tule liukumaa, sene lii-
nat liottukkoot, maan pääle maot-
tukkoot!”

“Kun kukko juo laskiaisena räys-
tään alta, niin maariana saa härkä
isosta luosasta!”

“Kun ei saa kukko laskiaisena,
niin ei saa härkä pääsiäisenä!”

“Jos laskiaisena sataa oljenkorren
peittoon, niin sataa kykkivät koiran
korkeudelta vielä!”

“Aatto jouluista paras, iltapuoli
laskiaista!”

Kannakselta on myös tämä koet-
tu neuvo: “Kun laskiaisrokka on
syöty, on otettava yksi sorkka, ka-
luttava se puhtaaksi, erotettava luut
erikseen ja pantava ne sinä päivänä
vasemmassa jalassa olevaan sukka-
ansa. Kun sukan luineen panee yök-
si tyynyn alle, näkee tulevan siip-
pansa.”

Valentinat ja Valentinot sydämen-
muotoisine viesteineen Ystävänpäi-
vän aikaan ovat tulokkaita valtame-
ren takaa. Kortinhan voi laatia ihan
itse ja omaan suomalaiskansalliseen

makuun, miten vain, ystävä on aina
ystävä.

Suomalaisilla miehillä on tiemmä
enemmän perheen ulkopuolisia ys-
täviä kuin naisilla. Miesten ja nais-
ten ystävyyssuhteet ovat kuitenkin
erilaisia.

- Naisilla on miehiä useammin
hyvin läheisiä ja luottamuksellisia
ystävyyssuhteita. Heillä on niin sa-
nottuja parhaita ystäviä, bestiksiä,
sydänystäviä. Naisilla on alun al-
kaen kovemmat kriteerit ystäville
kuin miehillä, kertoo yliaktuaari
Tuula Mekas Tilastokeskuksesta.

Miehillä on hänen mukaansa nai-
sia enemmän kodin ulkopuolisia
ystäviä ja kavereita, mutta miesten
ystävyys on luonteeltaan toiminnal-
lista ja liittyy erilaiseen tekemiseen.
Tiedot perustuvat vuonna 1986 ja
1994 tehtyihin tutkimuksiin meikä-
läisistä elinoloista. Eroavuudet ehkä
vähenevät, mutta eivät ihan tykkä-
nään:

- Miesten kesken ystävyys toteu-
tuu yhdessä tekemisenä ja kokemi-
sena. Niin syntyy luottamus. Näin
vakuuttaa viisikymppinen Pekka.
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- Täällä neljän vuodenajan maas-
sa tekeminen on usein talkoissa
käyntiä, metsästystä ja kalastusta.
Syksyllä menemme miesporukoissa
metsään niin usein kuin mahdollis-
ta. Kalastamaan saatetaan lähteä
kahdestaankin. Meillä miehillä on
sellainen tyyli, että kokeillaan, tes-
tataan, toista ja kun huomataan, että
ollaan samalla aaltopituudella, niin
ystävyys syntyy ja kestää vaikka
kuinka pitkälle. Luonteeltaan mies-
ten ystävyys on syvää veljeyttä. Tär-
keää on, että huumorintaju on sa-
mansuuntaista. Saa olla vapaasti
mitä on, sana lentää, tilannekomiik-
ka pelaa ja voidaan nauraa yhdes-
sä. Jos eivät siitä elinpäivät pitene-
kään, niissä on enemmän elämää,
kiitos ystävän.

Laskiaisena avautuvalle tielle läh-
dettäessä meidän Herramme sanoi
seurakuntalaisilleen: Minä sanon
teitä ystävikseni, olenhan saattanut
teidän tietoonne kaiken. (Joh. 15)

Valostuvaa matkaa kohti kevättä,
pääsiäistä, ystävät!

Muisto Karjalasta
Jos minne kuljen mä maailman tiellä,
niin nuoruusmuistot ne mieleeni jää.
Muistot kauneimmat Karjalan mailta
ne tielläni mua aina lämmittää.

On aina eessäin nuo siintävät vaarat,
mis kesäauringon korkeella näin,
vaahtopäisien koskien kuohun
mä siellä kuullut oon kehdossain.

Jos lempi tuskan on mulle siellä tuonut
niin kaksin verroin mä onnenkin sain,
eräjärvien kalliorannat
ne soudin kanssasi nuoruusystäväin.

Helvi Jalava (o.s. Mörsky) tiedustelee, muistaako kukaan muu
tätä laulua, jota he ennen lauloivat illanvietoissa Raudunkylän
koululla opettaja Karhusen johdolla? Yhteydenotot Helville
osoitteella , Kalevanpolku 2, 17200 Vääksy.

KAIK KIHHUUMAA RAUTUU!
29.7.-1.8.1999

Rautuseura ja Rautulaisten pitäjäseura järjestävät toiset kihut Raudussa ensi
kesänä. Matkan kesto kolme tai neljä päivää, valinnan mukaan.  Kihupyhää
vietetään sunnuntaina Rauvu kirkol, lauantak on varattu kotkyllii ja ilta muis-
teloille. Huomaa - oiva tapaamishetki koulupiireille!

Reitit: Varkaus-Joroinen-Juva-Mikkeli-Lappeenranta
Pieksämäki-Kangasniemi-Mikkeli-Lappeenranta
Mäntyharju-Kouvola-Vaalimaa

Ilmoittautumiset Töölön matkatoimis-
toon puh. (015) 214 855

Reitit: Lahti-Helsinki-Vaalimaa
Helsinki-Vaalimaa

Ilmoittautumiset ja tiedustelut Maija Johans-
son puh. (09) 8233 032 tai 050-5240
725 tai
Osmo Valkonen puh. (09) 2428 741 tai
040-5920 507

Tarkempi ohjelma ja matkan hinnat
seuraavassa lehdessä.
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Oiva Junnista Orjansaaren Oltermanni
Orjansaari on saanut oman Olter-

manninsa, ties kuinka pitkän ajan
jälkeen. Nimitys tehtiin kesän 1998
kotiseutumatkalla ja sen sai Oiva
“Oke” Junni.

- Olimme kotiseutumatkalla ja sii-
nä aamupalalla syödessämme tulim-
me siihen tulokseen, että meidän on
nimitettävä kotiseutumatkoja varten
oma kylämme vanhin ja viisain, joka
meitä nuorempia ohjaa ja opastaa
kotikylämme asioissa. Tulimme sii-
hen tulokseen, että sehän on jo val-
miina tässä pöydässä. Nimittäin
Oiva “Oke” Junni, ja siinä jo silloin

lyötiin alustavasti Oiva Orjansaa-
ren Oltermanniksi, kertoo Pauli
Jantunen, Orjansaaren Alakylän
Pärttylin paikalta.

Oiva ei ole alkuperäisistä orjan-
saarelaisista vanhin elossa oleva,
mutta hän on aktiivisin kotiseutu-
matkaaja kylän iäkkäimmistä ihmi-
sistä.

- On aina ilo matkustaa kotiky-
läämme, kun Oiva ja vaimonsa Irja
ovat mukana. Me nuoremmat usein
kysymme Oivalta, mitenkäs tämä
asia oli ennen ja mitä emme satu tie-
tämään tai muistamaan, vastauksen
saamme aina Oivalta, Oltermannil-
tamme, Pauli kertoo.

Oltermanni oli
viestintuojana

Sana Oltermanni juontaa alkunsa
siitä, että ennen meidän aikojamme
jokaisessa maalaiskylässä oli kylän
vanhin, jota kutsuttiin Oltermannik-
si. Kyläläiset olivat hänet valinneet.
Oltermanni on kunnianimitys, jon-
ka voi saada kuka tahansa. Nimi-
tystä voi pitää kylässä vain yksi
henkilö kerrallaan.

Oltermannin tehtävänä oli hoitaa
kylän asioita niin hyvinä kuin huo-
noinakin aikoina.

- Huono aika tulee mieleen vuon-

na 1939, marraskuun viimeisenä
päivä, jolloin asuimme sattumoisin
Valkjärven pitäjän Siparilan kyläs-
sä. Jokainen muistanee tai tietää,
mitä tuona päivänä tapahtui. Ky-
lämme vanhin, siis Oltermanni, toi
meillekin tiedon kotiin kylän ko-
koontumisesta ja evakkoon lähdös-
tä. Jos näin ei olisi ollut, niin me
kylän laidalla asuneet olisimme ken-
ties jääneet sodan jalkoihin, Pauli
muistelee ja lisää, että kylän Olter-
manni hoiti tehtävänsä kiitettäväs-
ti.

Hän sanoo, ettei nykyajan Olter-
mannilta odoteta edellisenlaisia
viestejä.

- Nyt meidän kylän Oltermannil-
ta vartutaan hauskoja vain hausko-
ja asioita ja tietoja, ja ne tiedot Oke
osaa kyllä näppärästi tuoda esille.
Heinäkuun alussa koulupiirimme
kokoontuu jälleen entisen koulun
paikalle muistelemaan entisiä ky-
lämme ja koulumme asioita. Mat-
kalle on lähdössä mukaan useita
kymmeniä orjansaarelaisia, heidän
sukuaan tai jälkeläisiään, kertoo
Pauli Jantunen.

Nyt on jännittävää jäädä odotta-
maan, milloin saamme kuulla ja lu-
kea muiden koulupiirien ja kylien
Oltermanneista.

Oiva Junni Orjansaaren koulupii-
ritapaamisessa vuonna 1993.

Kuva: Jaana Anttonen

Suomi tarvitsee yhteistyötä
ja yhteistyöhön pystyviä

Heikki Koljonen
toiminnanjohtaja

Mäntyharju / Mikkeli
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Sukututkimusta on menes-
tyksellisesti harrastettu vuosi-
kymmeniä paperin ja kynän
avulla. Haluan kuitenkin ker-
toa teille, hyvät lukijat, suku-
tutkimuksen yhdestä uudesta
apuvälineestä, tietokoneesta.

Varsinkin nuoret ovat innokkaas-
ti käyttämässä tietotekniikkaa hy-
väkseen ja he voisivat innostua su-
kututkimuksesta, jos ei itsenäisesti,
niin vaikka teknisinä asiantuntijoi-
na.

Yhteistyö on voimaa. Aviopuoli-
soni kiinnostui sukututkimuksesta
ATK-sovellusten myötä ja toimii nyt
minun tukihenkilönäni.

Tietokoneen mahdollistamia oi-
vallisia ominaisuuksia sukututkijoi-
den käyttöön ovat suurien tietomää-
rien helppo ja nopea käsittely, ja kun
lisäämme vielä tekstinkäsittelymah-
dollisuudet edelliseen, saamme hy-
vän apuvälineen. Kannettava mik-
ro parantaa edelleen työskentelyä
sukututkimuksen parissa, koska se
voidaan ottaa mukaan tutkimuspai-
kalle, oli se sitten kirkkoherranvi-
rasto, arkisto tai joku muu.

Sukututkimusohjelmia
tarjolla useita

Omat ensikosketukset tietokonee-
seen olivat jo ennen sukututkimuk-
seen ryhtymistä, joten sen käyttö tut-
kimuksen apuvälineenä oli minulle
helppo omaksua. Tietoa sukututki-
musohjelmista oli siihen aikaan kui-
tenkin vaikeaa saada. Oma opetta-
jani oli kyllä kuullut, että jotkut nii-

SUVUT
TUTUKSI
Eeva Malkamäki

tä käyttivät ja sukututkijoiden leh-
dessä oli ollut yksi artikkelikin,
mutta ei sen tarkempaa.

Sukututkimukseen soveltuvia oh-
jelmia on tarjolla tällä hetkellä usei-
ta. Suomenkielisistä  voisi mainita
mm: Sukuohjelmisto 8.0, Genus Se-
nior, Sukujutut ja Juuret. Ruotsin-
kielinen ohjelma on esim. Holger ja
englanninkielisenä on amerikkalai-
nen Family Tree Maker.

Osa ohjelmista on yksityisten
pienten yritysten kehittelemiä muu-
taman aktiivin toimesta, mutta esi-
merkiksi Sukuohjelmisto on Suku-
tietotekniikka ry:n tekemä ja mark-
kinoima. Ohjelmien hinnat eivät
poikkea toisistaan kovinkaan paljon,
mutta ulkomaisten hinta nousee jon-
kin verran tullaus- ja veromaksujen
vuoksi.

Ohjelmat kehittyvät edelleen ja
parasta ei kaiketi voi nimetä. Perus-
toiminnoista eri ohjelmat selviävät
mainiosti. Kaikissa tuntuu olevan li-
sänä omia hyviä erikoisominaisuuk-
sia, mutta myös puutteita. Kokeneet
käyttäjät pitävät yleensä eniten
omasta, käytössä jo tutuksi tullees-
ta ohjelmasta, mikä osaltaan osoit-
taa niiden tasavertaisuuden. Mah-
dollista on tietysti hankkia useita eri
ohjelmia, sillä tietojen siirto ohjel-
masta toiseen käy yleensä melko
vaivattomasti siirto-ohjelmalla.
Yksi ohjelma voi tällöin toimia pe-
rusohjelmana ja muilla tehdä niiden
tarjoamia erikoistoimintoja.

Kannattaa miettiä ja
pohtia mitä tarvitsee

Ennen lopullisen valintapäätöksen

tekoa kannattaa hetki miettiä, mitä
toimintoja tai muita ominaisuuksia
odottaa ohjelmalta. Mietittäviä asi-
oita ovat esimerkiksi joskus tarvit-
tavat graafiset esitykset, kuten eri-
laiset sukupuut, jälkeläistaulut, esi-
polvet jne. Tämä onkin melkoinen
vaatimus, sillä isojen sukupuiden
esittäminen selkeässä muodossa on
vaikeaa ja yleensä ohjelmat eivät
kovin merkittäviin tuloksiin pysty-
kään.

Mikäli haluaa käyttää tietoja
esim. julkaisuissa tai vastaavissa on
tulosteiden saaminen muiden tieto-
koneohjelmien ymmärtämässä tie-
dostomuodossa perusedellytys. Tar-
peet tuntuvat kasvavan ja ehkä myös
muuttuvat kokemuksen myötä, mut-
ta yleensä ohjelmat selviävät niis-
täkin.

Onneksi ohjelmaa ei tarvitse heti
ostaa vaan halpoja tai ilmaisia de-
mo- eli kokeiluversioita voi hank-
kia eri valmistajilta tai imuroida in-
ternetistä ja valinnan voi suorittaa
kokeilujen jälkeen. Demot ovat
yleensä rajoitettu joko henkilömää-
rän tai käyttöajan suhteen.

Tietoa internetistä

Tietokone on mullistanut myös
tiedonvälitystä eli tämän päivän ter-
mein sanottuna mediaa. Amerikka-
laisilta olemme sotilas- ja yliopis-
tokäytön jälkeen saaneet maailman
laajuiseen tietojenvälitykseen inter-
netin. Tieto kulkee nopeasti ja sitä
on paljon saatavilla. Myös sukutut-
kimuksen avuksi internetissä on run-
saasti tietomateriaalia. Hyödyllinen
tieto pitää kuitenkin osata seuloa sen
valtavasta tarjonnasta.

Internetin käyttö on mahdollista,
vaikka omaa yhteyttä ei olisikaan,
sillä monissa kirjastoissa on nyky-
ään tietokoneet asiakkaiden käytös-
sä tarvittavine yhteyksineen. Kirjas-
toissa myös ohjataan ensiaskelia
ottavia “surffaajia” tekniikan käyt-
töön. Lapset tuntuvat perehtyvän
uuteen tekniikkaan jo alle kouluikäi-
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sinä, mutta varttuneempikin väki
pystyy oppimaan sen käytön.

Vaikka arastelisitte seikkailua tie-
totulvassa, kannattaa internetiin tu-
tustua, kun siihen tulee mahdolli-
suus. Sieltä on meille tutkijoille
haettavissa tietoa mm. sukututki-
muksesta, ohjelmista, arkistolaitok-
sesta, kirjastoista, kirjallisuudesta ja
joidenkin seurakuntien “kotisivuil-
la” voi tehdä jopa virkatutkimus-
pyynnön.

HisKi -projekti
meneillään

Sukutietotekniikalla on meneil-
lään historiankirjojen tallentaminen
tietokoneelle eli HisKi-projekti.
Kastettujen, vihittyjen ja haudattu-

jen ns. puhtaaksikirjoitettuja tietoja
tallannetaan koko ajan. Tiedot löy-
tyvät Suomen Sukututkimusseuran
sivuilta (http://www.genealogia.fi).
Kaikkien seurakuntien tietoja ei siel-
lä vielä ole, mutta tiedot täydenty-
vät jatkuvasti.

 Seuran kotisivuilta pystyy link-
kien avulla siirtymään useille suku-
tutkimusta esitteleville tai edistäville
tiedonlähteille. Sukulaisia voi etsiä
vaikka Siirtolaisinstituutin kautta tai
mormoonien tekemistä IGI-luette-
loista, puhumattakaan muista me-
rentakaisista mahdollisuuksista.

Meitä karjalaisia kiinnostaa Kar-
jala-tietokantaprojekti, jossa tallen-
netaan Lakkautettujen seurakuntien
tietoja tietokoneelle. Työ on valmis-
tunut vasta joidenkin seurakuntien

osalta ja tarkemmin asiasta tietää
Mikkelin maakunta-arkisto.

Tallennustyö on tehty muuta tar-
koitusta varten, mutta myös suku-
tutkijat hyötyvät siitä. Valmiit Kar-
jala-tietokannan historiankirjatiedot
ovat samoilla sivuilla kuin muun
Suomen (vrt. HisKi).

Vaikka tietokone, sukuohjelmat ja
internet ovat verrattomia välineitä,
ovat ne kuitenkin vain erinomaisia
apuvälineitä tiedon etsimisessä, tal-
lentamisessa, julkistamisessa jne.
Itse tutkimustyön johtopäätöksineen
ja löytämisen riemuineen saa ja jou-
tuu kuitenkin jokainen tutkija teke-
mään itse.

Hyvää ja tuloksellista
vuotta 1999.

Mikä Karjalassa
ärsyttää?

olla. Oman maan palauttaminen rajan siirrolla siis
olisi liian kallista, mutta vastikkeetta rahan syytä-
minen ryssille ei tunnu harmittavan yhtään.

Tällainen harmittaa ja hämmästyttää. Pankkitukea
ja kaikenlaista rötöstelyä oltiin nurisematta valmiita
maksamaan miljardeja, mutta jos on kysymys omaan
isänmaahan sijoittamisesta ja sen jälleenrakentami-
sesta, niin siitäpä vastustus nousee. Ei tunnu toimit-
tajapoloja häiritsevän ne 300 miljoonaa markkaa,
jotka Suomi jakaa vuosittain itänaapurin pystymät-
tä edes toivomaan kohdetta, johon varat ohjattaisi
saatika kontrolloimaan minne rahat menevät. Poh-
jattomaan kaivoon luonnonvaroista maapallon rik-
kaimmalle valtiolle.

Kiltimpi Markku Laukkanen on mielestäni aivan
oikeassa vaatiessaan, että tuo tuki pitäisi pystyä koh-
dentamaan vain lähialueille eli luovutetulle alueelle.
Jos tukea on kerran annettava, tulisi sen hyödyntää
myös itäsuomalaisia yrityksiä.

Omasta mielestäni noilla rahoilla kannattaisi en-
nemminkin viedä tietotaitoa, osaamista, joloin se ei
lankeaisi kuin manulle illallinen vaan vaatisi myös
vastaanottajalta jotain, jollei muta niin kuuntelua.

Humanitäärisen avun antaminen on eri asia. Sitä
tulee antaa pyyteettä kun se on tarpeen inhimillisen
hädän lievittämiseksi. Vaikka tuskin se ryssä tänne
ruissäkit käsissä tulisi vaik minkälaine kato täällä
kävisi.

Pietäänpä Karjalan lippua korkealla, vaikkapa ihan
vaan toisen kiusaksi.

Markku

Karjalan palauttaminen ei enää innosta, otsikoi eräs
lehti pääkirjoituksessaan ja jatkaa näin; pieni, mutta
sinnikäs joukko jaksaa edelleen vaalia sodassa me-
netetyn Karjalan palauttamista Suomelle. Kirjoittaja
epäilee, että tuo palautusta vaativa joukko hupenee
lähivuosina niin sanotusti luonnollisen poistuman
kautta.

Mihin tuo luulo perustuu? Luultavasti olettamuk-
seen, ettei Karjala ja sen palautus kiinnosta kuin evak-
koon lähteneitä, ei siis nuoria eikä muuta Suomea.
Kun me saamme lisättyä tietoa palautuksen hyödyis-
tä, ehkä tuo vääristynyt luulo muuttuu.

Jostain kumman syystä sinnikäs joukko toimittajia
pitää oikeutenaan muokata niin sanottua Karjala ky-
symystä kielteiseen asuun. Menneellä viikollakin ra-
dio Mafian toimittaja ivallisesti totesi, että eiköhän
höpötys Karjalasta jo riittäisi, tai jotain tähän suun-
taan. Lisäpotkua hänelle lie antanut supliikkisavo-
laiseksi itseään tituleerannut Brysselin Liikanen Kar-
jala lausunnoillaan Toimittajan mielestä on se vaan
niin kallista tuhlausta se Karjalan kunnostaminen ja
lepikon raivaaminen, jotta parempi ois antaa paskan
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Lauri Laitsaaren evakkotaival Raudun
rajakylästä Mäntyharjun Enolahteen

“Uon Karjalan poikii, syntynt Rauvun pitäjäs Jousseilan kyläs 1925 ja
tiält läksin myös evakkuo ja täst matkast meinuan teil vähän kertua.”

Kotikyläni eli normaalia maalais-
kylän elämää aina siihen asti, kun
ensimmäiset miehet joutuivat lähte-
mään kertausharjoituksiin syksyllä
1939. Siitä asti kai tavallisenkin
kyläläisen ajatusmaailmaan alkoi
hiipiä ajatus sodan syttymisestä, sil-
lä itse muistan jo noilta ajoilta kuin-
ka vanhempien ihmisten puheet
usein liikkuivat tässä aiheessa, oli-
han sen ajan aikuisväestöllä vasta
kaksikymmentä vuotta vapausso-
dasta ja näin ollen vielä hyvässä
muistissa mitä sota toisi mukanaan.
Mutta maalaiskylän elämä jatkui
normaaliin tapaan. Työt oli tehtävä
ajallaan ja kylä valmistui ottamaan
talven vastaan kuten ennenkin.

Sodan varjo ei vaan väistynyt.
Päinvastoin. Uhka paheni kun suu-
ret linnoitustyöt alkoivat. Itse olin
tuolloin 14-vuotias, mutta suuren
kokoni vuoksi aloin naapurin pojan,
Joukon kanssa käydä mukana sii-
nä suuressa savotassa. Ensin käy-
tiin Porkun kylässä. Sitten Orjan-
saarella asti, joka tuntui olevan jo
kaukana jossain siellä aseman taka-
na. Orjansaarelta muutimme Met-
säpirttiin Koselan kylän taakse.
Näiltä työmailla jäi mieleeni monta
tapausta, kun me pojan tolkit jäim-
me uteliaana katsomaan, kuinka ai-
kuiset miehet koittivat kortilla kelle
rahat kuuluvat.

Linnoitustöiden mukana oli tullut
lähikyliin myös sotilasyksikköjä.
Meidän kylän syrjäisen sijainnin
vuoksi ei siellä ollut sotilaita. Ai-
noastaan iltaisin ilmestyi maidon
hakijoita ja silloin tarina siirtyi aut-
tamattomasti arvailuihin tuleeko
sota.

Tällöin jo, liikkui huhuja niistä
aluevaatimuksista, joita itänaapuri
oli esittänyt Suomelle. Tavallisten-
kin kansalaisten keskuudessa kan-
taa otettiin jo hyvin voimakkaasti,
mutta kyllä yleinen mielipide oli jyr-
kän kielteinen vaatimusten suhteen.

Seuraava uhka sodan suhteen oli,
kun rajan lähellä olevia kyliä alet-
tiin evakuoimaan. Se oli lähtijöille
jo kovaa aikaa, koska kaikki eivät
voineet siirtyä taaempana olevien
sukulaisten luo, vaan täytyi muut-
taa kauemmas täysin vieraisiin oloi-
hin.

Kotikyläni jäi vielä tässä vaihees-
sa evakuoimatta. Ainoastaan van-
hukset siirrettiin pois kylästä aina
Pieksämäelle asti. Muuten kylä jat-
koi jo jännityksen tuntuista rajaky-
län elämää, mutta sodan mahdolli-
suuteen ei vieläkään oikein uskot-
tu.

Aamukahvipöydän
murheet muuttuivat

Marraskuu läheni loppuaan. Vi-
ranomaisten kanta sodan alkamisen
suhteen alkoi jo vahvistua. Tätä
kuvaa tapaus, joka sattui sodan
alkamispäivän edellisenä iltana.
Meillä kävi kaksi Räisälän poikaa
hakemassa maitoa. Heidän yksik-
könsä oli sinä päivänä siirretty Raa-
justa lähemmäksi rajaa, Palkealan
ja Huhdin kylien välille. He olivat
illalla meille lähtiessä sopineet, kun
olivat vielä sukulaispoikia, että he
varoittavat meitä mahdollisesta so-
dan syttymisestä ja valmistumista
sodan varalle. Mutta siinä iltaa is-
tuessa meillä oli ollut kokonaan toi-

senlainen kuva sodan suhteen, eivät-
kä he halunneet sitä särkeä pelotte-
lemalla sodalla. Tuskinpa me sitä
olisimme siinä vaiheessa edes usko-
neet.

Marraskuun viimeisen päivän
aamu muutti kaiken. Aamulla he-
rätessä huomasimme yöllä sataneen
paljon lunta ja se aiheutti paljon
harmia, sillä työhön piti päästä pyö-
rällä. Tätä harmia aamukahvilla
seitsemän aikaan pohtiessa kuului
ulkoa kaukainen humahdus, jatku-
en kovalla jyrinällä. Sitä hiukan ih-
meteltiin, ennen kuin mentiin ulos
katsomaan ja totuus vasta paljastui.

Taivaanranta rajalle päin oli täy-
sin punainen ja pauhu vain koveni.
Sota oli sittenkin alkanut.

Viranomaisten ohjeita
ei ollut aikaa odottaa

Isäni oli ollut jo vapaussodassa
mukana ja näin ollen jonkinlainen
asiantuntija siinä tilanteessa. Nyt oli
rauhallisen maalaiskylän elämä pa-
hasti järkkynyt, niinpä hän antoikin
ensimmäiset toimintaohjeet. Viran-
omaiset olivat kyllä vakuutelleet
antavansa ohjeet, jos sota sattuu
syttymään, mutta puhelimien puut-
tuessa ei niitä nyt kannattanut jää-
dä odottamaan. Omatoimisuus oli
tarpeen.

Ei siinä auttanut muu kuin itkun-
sekaisin tuntein ryhtyä laittamaan
lähtökuntoon niitä tavaroita, joita
siinä tilanteessa sattui tärkeinä pi-
tämään. Paljon ei voitu ottaa mu-
kaan, sillä käytettävissä oli vähän
tilaa. Sedän perheeltä oli otettu he-
vonen armeijan käyttöön, ja näin
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ollen heillä ei ollut käytössä min-
käänlaista kulkuneuvoa. Oli luon-
nollista, että he tulivat meidän kyy-
tiin.

Reki oli paras kulkuneuvo, koska
yöllä oli satanut reippaasti lunta.
Vaikka käytössä oli parireet, ei sii-
hen suurta omaisuutta voinut mu-
kaan ottaa, kun ihmisiäkin piti mah-
tua yhdeksän henkeä. Minä ajoin
serkkutyttö-Ainon kanssa pyörillä.

Saatuamme evästä niin ihmisille
kuin hevoselle, ja vähän vaatteita,
tuli eteen kysymys, mitä tehdään
lehmille ja muille eläimille? Ratkai-
su oli, että annetaan ruokaa eteen
ja tällä kertaa jäävät paikoilleen.
Haetaan sitten myöhemmin. Nyt oli
todella kiire päästä pois alueelta.

Niin siinä pari tuntia touhutessa
olimme valmiit jättämään kotikylän.
Mutta nyt oli venäläinen kääntänyt
tykkitulensa niin, että se myllersi
juuri siinä mistä meidän olisi pitä-
nyt mennä. Oli mahtava näky, kun
satojen hehtaarien suuruiselle auke-
alle putosivat kranaatit viheltäen ja
levittäen mustan mullan valkealle
hangelle.

Ei auttanut muu kuin ajaa hevo-
nen talon taakse suojaan. Tykkituli
siirtyi kauemmas ja me pääsimme
matkaan. Matkaan, jonka tulevai-
suus tuntui siinä vaiheessa olevan
vaaroja täynnä.

Karjanhakureissu
ei sujunutkaan

Pari kilometriä tultuamme, tulim-
me Raajuun, jossa kulki Raudun ja
Metsäpirtin välinen maantie ja jos-
ta lähti myös tie Petäjärvelle. Tie,
joka vei nopeimmin pois rajan tun-
tumasta. Se oli myös meidän pää-
määrä. Siellä oli naimisissa äitini
sisko eli tätini.

Tultuamme tälle tielle huomasim-
me, että matkalle oli lähtenyt mui-
takin. Metsäpirtissäkin oli vielä ky-
liä evakuoimatta ja tie täyttyi kai-
kenlaisista kulkuneuvoista ja jalka-
miehistä. Meidänkin piti vielä ottaa

kaksi naista nyytteineen kyytiin.
Näkyviin ilmestyi punaisilla täh-

dillä varustettu lentokone. Se lensi
matalalla ja pyöri meidän päällä.
Näin jälkeenpäin olen ajatellut, että
se varmaankin johti tykistön am-
muntaa. Se toi esiin ne sodan kirot,
jotka kohdistuvat viattomaan sivii-
liväestöön, sillä Suomen armeijan
läsnäolosta ei ollut minkäänlaista
merkkiä.

Saimme katsella jatkuvasti tykki-

tulta, mutta tuntui kun meillä olisi
ollut jokin näkymätön suojelija, kun
kenellekään ei sattunut mitään.

Matka jatkui kohti Petäjärveä.
Lasten itkua ja kaikenlaista valitusta
kuului jatkuvasti, sillä mukana oli
vielä pieniäkin lapsia. Vihdoin pääs-
tiin jo tykkitulen ulottumattomiin,
mikä oli suuri helpotus. Mutta uu-
sia pulmia tuli vastaan. Tie tallaan-
tui kovaksi ja hevoset olivat tylsäs-
sä kengässä. Tämä tuotti vaikeuk-

Laitsaarien koti ja perhe omenapuun juurella ennen
 evakkomatkan alkua.
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sia mäkien ylöspääsyssä. Samoin oli
vaikeuksia myös ruokapaikkojen
saannissa, vaikka pakkaset eivät
vielä silloin olleet kovia, eväitten
levittäminen ulkoilmassa oli melko
hankalaa.

Illan alkaessa jo hämärtyä tultiin
tätini luo Petäjärvelle, jossa oli tar-
koitus nukkua ainakin yksi yö, ehkä
olla vähän pitempäänkin. Isäni läh-
ti sedän kanssa takaisin, tarkoituk-
sena oli hakea karja pois, mutta ei-
vät he pitkälle päässeet kun sotilaat
olivat vastassa ja sanoivat ettei sin-
nepäin ketään siviiliä enää lasketa.
Se varmaan oli kova isku isännille,
jotka ajattelivat vielä karjansa pe-
lastaa. Myöhemmin kävi selville,
että venäläiset söivät karjan suihin-
sa.

Majapaikkaa oli
vaikea löytää

Olimme majoittuneet tädin luok-
se. Kaikki paikat olivat niin täynnä
ihmisiä, ettei lattialla ollut jalansi-
jaa.

Kuuntelimme radiosta kuinka til-
tu selosti sodan edistymistä ja kuin-
ka puna-armeija saavutti suuria
voittoja. Kun olimme viimein pää-
semässä uneen, saapui tupaan sa-
nantuoja, jonka viesti oli kova. Si-
viiliväestön on yön aikana siirryt-
tävä Vuoksen turvallisemmalle puo-
lelle! Siinä menivät toiveet kunnol-
lisista yöunista, mutta mikä pahin-
ta, hevosille tämä tauko oli liian ly-
hyt. Mutta nythän oli sota ja tyyliin
piti tottua.

Eipä siinä muuta kuin omaisuus,
joka oli tässä vaiheessa jo hyvin
vähissä, taas rekeen ja yön pimey-
teen kohti turvallisempaa tulevai-
suutta. Ainoa, tosin laiha lohtu, oli
siinä, ettei tarvinnut olla matkalla
yksin, seuraa kyllä riitti.

Yöllä sitten ylitimme Vuoksen
komean Kiviniemen sillan kautta ja
jatkoimme matkaa kohti Räisälää,
siellä asuvien sukulaistemme luok-
se. Illan hämärtyessä tulimmekin

perille ja saimme nukkua sen yön
rauhassa. Räisälässä olimme muu-
taman päivän, muun muassa itse-
näisyyspäivän.

Saimme hevoselle terävät kengät
jalkaan. Mutta lepo loppui, kun taas
tuli tieto, että ylimääräisten siviili-
en on jatkettava matkaa ja pitäjän
omatkin asukkaat saivat kehotuksen
valmistautua lähtemään. Me jat-
koimme taas matkaa.

Räisälässä olimme päässeet eroon
kahdesta ylimääräisestä matkusta-
jasta, mutta sedän perhe oli yhä
meidän kyydissä. Nyt myös loppui-
vat sukulaistalot ja täytyi ruveta
yöpymään vieraitten luona. Yöpai-
kan saanti oli joskus kovilla, meitä
näet oli paljon ja monta pientä las-
ta. Mutta aina yöpaikka jostain löy-
tyi.

“Meitä pidettiin kuin
piispaa pappilassa”

Matkamme jatkui nyt Ojajärven
asemalle asti. Täällä saivat sellai-
set, joilla ei ollut omaa hevosta,
nousta junaan. Niin sedän perhe läh-
ti kiskoille kulkua jatkamaan ja
meidän kuorma vähän keveni. Me
jatkoimme matkaa hevosella aina
Parikkalan asemalla asti. Siellä
saimme panna hevosen ja muut ta-
varamme junaan ja matka kohti tun-
tematonta päämäärää jatkui junal-
la.

Erityisesti tässä Parikkalassa nu-
kuttu yö jäi mieleen mieluisana
muistona, sillä talonväki oli vieraan-
varaista, kun ottaa huomioon ne olo-
suhteet joissa silloin oltiin.  He syöt-
tivät ja juonivat meitä kuin piispaa
pappilassa ja me lapsetkin saimme
nukkua sängyssä lakanoitten välis-
sä, mikä silloin oli harvinaista. Aa-
mulla isäntä lähti vielä asemalle
katsomaan, kuinka me pääsemme
lähtemään eteenpäin.

Junakyyti oli maalaispojalle mel-
koinen elämys, sillä olin sellaisessa
kyydissä ensimmäistä kertaa. Nous-
tuamme junaan ei matkamme pää-

määrästä ollut varmaa tietoa. Mut-
ta niin vain kävi, että purkauspaik-
ka oli Humppilassa.

Täältä jatkoimme matkaa hevo-
sella Jokioisiin, Kalakosken koulul-
le, jossa oltiin muun muassa joulun-
pyhät. Meitä evakoita oli koulu
täynnä ja paikallinen opettaja jär-
jesti meille mieleenpainuvan joulu-
juhlan. Koululta meidät siirrettiin
muutaman kilometrin päässä ole-
vaan Haision kartanoon, josta saim-
me asunnoksi kaksi huonetta. Niis-
sä asuimme kevääseen saakka ja
näin tuli muutaman kuukauden tau-
ko jo tutuksi käyneeseen kulkemi-
seen. Kartanosta järjestyi vielä työ-
tä kaikille, jotka sitä pystyivät te-
kemään, ja elämä alkoi jotenkuten
taas luistaa.

Meillä ei ollut käytössä radiota,
mutta naapurissa asui rautulaisten
hyvin tuntema Vaskelaisen Andrei
ja heillä oli radio. Andrei kävi aina
iltauutisten jälkeen meillä selosta-
massa mitä rintamilla tapahtui ja
miten sota eteni. Näin mekin py-
syimme ajan tasalla.

Jousseilan kylä
säilyi polttamatta

Tähän aikaan osui myös maalis-
kuun 13. päivä, jolloin rauha tuli ja
kuultiin nämä kovat rauhanehdot.
Paluusta kotiin ei tullut tällä kertaa
mitään, vaikka sitä aina toivottiin.
Tämä oli raskasta aikaa varsinkin
vanhemmalle väelle.

Kevään tultua meille tuli taas
muutto. Meidät siirrettiin Pieksämä-
elle Vilhulan kylään. Täälläkin isä-
ni kävi Pieksämäellä rakennustöis-
sä ja minä otin ensiaskelia metsurin
uralla läheisellä metsätyömaalla
halonteossa. Näissä ympyröissä
pyörimme kesän 1940. Syksyllä
muutimme taas, tällä kertaa naapu-
rikylään, Pitkäsmäkeen, josta saim-
me oman asunnon.

Siellä olimme kevääseen 1941
asti. Talven ajoimme hevosella kai-
kenlaista puutavaraa, sillä silloin
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metsätöitä riitti. Keväällä oli minun
vuoroni käydä rippikoulu. Kevääl-
lä 1941 muutimme Kangasniemelle
Kaihlamäkeen. Täältä meidän piti
saada oma tila Karjalaan jääneen
tilalle, mutta saamatta se jäi. Sedän
perhe sai tilan ja he rupesivat jo ra-
kentamaan Vaimosniemelle. Minä-
kin olin koko kesän hevosen kanssa
heillä töissä.

Mutta jälleen alkoivat huhut so-
dasta liikkua kansan suussa ja niin-

van polttamatta. Jousseilan kylä jäi
sopivasti niin Palkealan tien kuin
myös Metsäpirtin tien väliin. Teitä-
hän armeijat yleensä käyttävät ja
näin ollen jäi kummaltakin armei-
jalta polttamatta.

Eipä siinä muuta kuin taloksi ja
kovalla kiireellä paikkoja kunnos-
tamaan. Sitä työtä kyllä riitti. Jon-
kun ajan kuluttua haki isäni koko
perheen takaisin ja niin alkoi taas
elämä kotona Karjalassa.

hän se sitten kesällä alkoi, niin sa-
nottu jatkosota. Taas alkoi karjalai-
sen väestön keskuudessa elää toivo
päästä takaisin entisille synnyinseu-
duille lyhyen korpivaelluksen jäl-
keen. Mutta talvi vietettiin vielä
Kangasniemellä, vasta kevään tul-
tua pääsivät suuremmat siviilimää-
rät lähtemään takaisin Karjalaan. Ja
niin mekin isäni kanssa lastattiin
taas muuttokuorma kärryihin ja
matka kohti Hankasalmen asemaa
alkoi.

Täältä sitten junalla Valkjärven
asemalle ja jälleen hevosella kohti
kotia. Tämä osa matkasta oli tosin
surkea, sillä joka puolella näkyi so-
dan tuhot. Poltettujen talojen savu-
piiput törröttivät pystyssä merkki-
nä siitä mitä sota saa aikaan.

Mutta ilo oli sitäkin suurempi kun
alkoi kotikylä näkyä ja tiesi sen ole-

S iv i i l i en
paluu jatkui
sellaisillekin
alueille, jois-
ta rakennuk-
set oli poltet-
tu. Meidän-
kin kylä sai
joksikin ai-
kaa evakko-
ja, mutta ko-
valla työllä
u s e a m m a t
saivat vaikka
väliaikaisia
a s u n t o j a
päästäkseen
omalle ka-
maralle elä-

mään.
Elämä kotikylässäni kaikesta

puutteesta huolimatta alkoi vähitel-
len vaan kohota, sillä nyt oli taas
yrittämisen iloa ja luultiin evakko-
tien olevan jo takana. Sodan äänet
muistuttivat elämän epävarmuudes-
ta ja sodan jatkumisesta, sillä oli-
han kotoani rajalle, jossa rintama-
linja silloin kulki ainoastaan kolme-
toista kilometriä linnuntietä.

Väliaikaisesta
tulee pysyvää

Elämä jatkui ja tultiin vuoden
1943 huhtikuuhun, jolloin minun oli
erottava kotikyläni ympyröistä. Oli
tullut minun vuoroni lähteä armei-
jan palvelukseen ja tämä vei minut
aina Hyvinkäälle asti.

Päästyäni armeijasta elokuussa

1945, menin Rantasalmelle, jonne
kotiperheeni oli tällä kertaa evaku-
oitu. Paikka oli kai tarkoitettu väli-
aikaiseksi oleskelupaikaksi. Omal-
la kohdallani tämä paikka muodos-
tui kuitenkin käänteentekeväksi, sil-
lä täältä löysin itselleni pitkäaikai-
sen elämänkumppanin. Näin alkoi
oman perheen perustaminen.

Rantasalmelta muutimme 1946
Jaalaan, josta meidän piti saada uusi
tila. Turhaan sitä kaksi vuotta var-
tuttiin. Meillä oli nyt jo karjaa ja
tarvitsimme niille rehua, senpä
vuoksi meillä oli käytössä vuokra-
maita joita viljelimme ja näin py-
syimme ikään kuin kiinni maatalo-
udessa.

1948 meille tarjottiin niin sanot-
tua kylmää tilaa Mäntyharjusta.
Kävin isäni kanssa ensin katsomas-
sa ja täytyy sanoa, että kyllä se vä-
hän pelotti joutua keskelle korpea
ja aivan pitäjän laitamille. Tila pää-
tettiin ottaa, sillä nyt tuntui siltä, että
evakkomatka tulee olemaan pitem-
pi mitä oli ensimmäisellä kerralla.
Se on todella osoittautunut todeksi.

Niin alkoi taas muuttotouhu, mut-
ta olihan siihen jo vuosien varrella
tottunut. Omalla kohdallani tämä
muutto jäikin sitten viimeiseksi, sillä
tämä Enolahti tuntuu sittenkin ole-
van mukava paikka asua.

Kovaa työtä riitti kaikille kenellä
vain jonkinlainen työkalu kädessä
pysyi. Rakennusten paikalla kasvoi
suuri metsä, joka oli ensin kaadet-
tava, että pääsi suunnittelemaan ra-
kentamista. Mutta niin vain kävi,
että saatiin väliaikaiset rakennukset
niin ihmisille kuin myös eläimille.
Nämä saivat kelvata monta vuotta
siinä käytössä, sillä nyt oli vuoros-
sa pellon teko. Leivästä oli silloin
kovaa puutetta ja sitä piti saada
omasta takaa.

Sitten oli taas vuorossa rakenta-
minen, niin asuinrakennuksen kuin
navetankin. Näin meistä alkoi vä-
hitellen tulla mäntyharjulaisia ja
evakkotaival alkoi olla vähitellen
päättymässä.

Kuva Pieksämäeltä, Pitkäsmäestä. Kuvassa Laitsaaret
ja muitakin rautulaisevakkoja sekä talon väki.
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“Sekoineen”
saunomaan?

Matkan aikana on kuullut monen-
laista murretta ja puhetapaa. Sai
tottua monenlaiseen elämäntyyliin,
josta eräs oli erään emännän yritys
opettaa evakoille saunatapaa, jossa
miehet ja naiset olivat yhtaikaa eli
sekoineen, kuten emäntä asian il-
maisi. Takana oli emännän nuu-
kuus, mutta eipähän se silloin 40-
luvulla vielä onnistunut.

Muuten omalta kohdaltani voin
sanoa, että meillä ei ollut minkään-
laisia vaikeuksia sopeutua aina
paikkakuntaa muuttaessa uusiin
oloihin ja ihmisiin. Meidät otettiin
aina ystävällisesti vastaan, missä
vain asuimme. Aina pidettiin ihmi-
sinä, olipa sitten kyseessä Häme tai
Savo.

Mutta tulipahan reissu monine
mutkineen ja kokemuksineen tehtyä.

Lauri Laitsaari

Karjalaisen naisen teemavuosi
päättyy matineaan Karjalatalolla

Kalevalan päivän aattona, 27. helmikuuta, järjestetään Karjalata-
lolla (os. Käpylänkuja 1, HELSINKI) juhlamatinea “Kalevalan tyt-
täristä Karjalan tyttäriin”, joka on kunnianosoitus karjalaisille nai-
sille. Uuden Kalevalan 150-vuotisjuhlan hengessä järjestetyssä juh-
lassa tutkitaan Kalevalan ja Karjalan tyttäriä karjalaismiehen, ja nai-
senkin, silmin. Matinea vie juhlavasti päätökseen karjalaisen naisen
teemavuoden.

Juhlassa julkistetaan myös FT Aino Räty-Hämäläisen uusi teos,
Karjalan tyttäret. Kirja piirtää kuvaa karjalaisnaisen elämästä sotaa
edeltävistä vuosista näihin päiviin.

Lisäksi matineassa julkistetaan Karjalan Liiton järjestämän karja-
laisen naisen elämäkertakeruun tulokset.

Keruu julistettiin marraskuussa 1997 ja se tuotti lähes 6000 käsi-
kirjoitusliuskaa yli 230 kirjoittajalta. Joukossa oli omaelämänkerto-
ja, kertomuksia äidistä tai muusta lähisukulaisesta, lapsuuskuvauk-
sia ja sukupolvien eroja käsitteleviä tarinoita. Sodan ja pulavuosien
sekä murroksen sukupolvien tarinoiden lisäksi joukossa oli moderne-
ja elämäkertoja.

Juhlamatinea alkaa Karjalatalon juhlasalissa lauantaina 27. helmi-
kuuta kello 11.

Aimo Tiainen:
Mikko Uotinen - Mikko suuri

Mikko Uotinen kirjoitti 1916
omasta mielestään “ vaatimattoman
kuvauksen  Raudun pitäjästä”.Kun
häntä oli pyydetty juhlapuhujaksi
Raudun Nuorisoseuran 25-vuotis-
juhliin, sai hän siintä aiheen tämän
satasivuisen teoksen kirjoittamiseen.
Raudun Nuorisoseuran  syntysanat
oli lausunut maisteri E. W. Starck
vuonna 1891. Hän oli tuonut nuori-
soseura-aatteen Etelä-Karjalaan ja
levitti sitä innokkaasti maakuntaan.
RNS  perustettiin seitsemäntenä
Viipurin piiriin ja oli se yksi maam-
me vanhimmista nuorisoseuroista.
Sen ensimmäinen puheenjohtaja  oli
opettaja Aapo Nuora. Nuorisoseu-
rassa harrastettiin sekä henkistä että
ruumiillista kulttuuria ja se toimi
lähes jokaisessa Raudun kylässä.

Kirjassaan “Kuvailuja Raudun
pitäjästä”  Mikko Uotinen luo mai-
semallisen katsauksen Raudun pi-
täjään, selostaa rautulaisten arkielä-
mää,  kansakoululaitosta, maatalo-
utta, yritystoimintaa ja lahjoitus-
maahoveja. Tätä todennäköisesti
ensimmäistä Raudusta kirjoitettua
teosta on voitu käyttää, sen suppe-
udesta huolimatta, myös runsaasti
pitäjämme historian kirjoittamisen
lähdeaineistona. Raudussa olo oli
vaikuttanut syvästi kirjoittajaan ja
luultavasti toisissa olosuhteissa  oli-
si ilmestynyt tähän kirjaan liittyen
jatko-osa, mikä lupaus voidaan lu-
kea kirjan viimeiseltä sivulta. Oli-
ko syynä unohtamiseen seuraavien
vuosien Suomeen liittyneet mullis-
tavat tapahtumat, joihin hän osal-

listui henkilökohtaisesti täysin rin-
noin?

Mikko Uotinen oli syntynyt 1885
kauppiaan poikana Terijoella. Jo
nuorena hän joutui hoitamaan per-
heen kauppataloa. Todennäköisesti
hän ei ollut kovinkaan innostunut
liike-elämästä, mutta sitä enemmän
yhteiskunnallisista riennoista.

Hänellä oli sana suullisesti sekä
kirjallisesti hallinnassaan. Mielel-
lään hän osallistui kotiseututyöhön
ja oli Karjalan aatteen innokas kan-
nattaja. Runoissaan hän kuvaili kar-
jalaista luontoa ja ihmisiä. Hän kir-
joitti pari näytelmää, Larin Paras-
ken elämänkerran ( 1911) ja koti-
seutukuvauksia, joihin voidaan lu-
kea Rautua koskeva kirja. Terijoel-
la ja sen ympäristön nuorisoseurat-
yössä hän oli johtava henkilö. Täs-
tä hän sai “korkonimen” Mikko
Suuri. Hänen ansiotaan oli kunnal-
liselämässä pitkälti se, että Terijo-
en seurakunta perustettiin ja että
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paikkakunnalle saatiin keskikoulu.
Sanomalehdissä aloitettiin myös-

kin julkaista hänen kirjoituksiaan.
Niiden kautta sitoutui hän yhä
enemmän lehdistöön  päästen  Kar-
jala-lehden  toimituskuntaan kirjal-
lisuuden arvostelijaksi. Hän perus-
ti oman lehden Terijoelle ja  kutsut-
tiin myöhemmin Laatokka-lehden
päätoimittajaksi Sortavalaan.

Hän osallistui myöskin maamme
itsenäistymiseen monella taholla.
Toisen sortokauden aikana hän liit-
tyi aktivisteihin ja joutui 1911 Kres-
tyn vankilaan Pietariin. Vapauso-
taan hän osallistui henkilökohtaises-
ti. Sodan jälkeen hän toimi tarmok-
kaasti Sortavalassa  Aunuksen ret-
ken värväyksessä ja järjestelyissä.
Hän kuoli 1931 Sortavalassa, mut-
ta löysi viimeisen leposijansa syn-
nyinseudultaan.  Hänen hautajaisis-
taan muodostui Terijoella suuri kan-
sallinen surujuhla.

Kun rautulaisten
"tsaijun" juonnille
hymyiltiin

Tähän lopuksi rohkenen ottaa hä-

nen Raudun kirjastaan suo-
ran lainauksen eräästä
rautulaisten miesten
omaksumasta vanhasta
tavasta. Lukijaa häm-
mästyttää todennäköi-
sesti hänen kaikkiin
teksteihin liittämien kir-
jainten ( S.H.) merkitys ja
runossa esiintyvä murre-
sana “limanitsa”. S.H. ar-
voituksen tulkitsen olevan
kirjoittajan ylenpalttista
kohteliaisuutta meitä luki-
joita kohtaa ja tarkoittaa ly-
hennystä latinalaisista sanois-
ta “salvo honore” eli suomen-
nettuna “luvalla sanoen”. Limanit-
sa on jo tutumpi sana monelle luki-
jalle ja se tarkoittaa sanomalehteen
käärittyä sätkää.

 “Kuten olemme maininneet, oli
ukoilla Raudussa tapana kokoontua
Kirkonkylään “tsaijua” juomaan ja
lörisemään. Näin kulutettiin päivä-
kaudet. Tämä herätti pilalehtienkin
huomiota ja oli eräässä muun mu-
assa seuraava pala:

Kun aamu valkeni niin heti
se Raudun miehen kirkonkylään veti,

siell‘ ol‘ kauppiaalla suuri tupa
ja siinä istua ol‘ aina lupa
kun tsaijun tilasi
ja ilta vasta pidot pilasi
kun täytyi kotiin tallustella
ja hyvin siinä juttu luisti
kun kaataa tsajua vain muisti,
paloi limanitsat, sydänalaan
tsaiju metkan tunteen valaa,
ja onnellisena ukot hikosi
ja eukot työssä likosi
kotona, ettei kaatuis talo.”

Veikko Jormo:
“Mitä sie ukko piipität...”

Karjalan Kannaksella, Metsäpir-
tissä, laskee Vuoksen vedet Laatok-
kaan. Taipaleenjoki. Useimmat suo-
malaiset muistanevat sen Talviso-
dan aikaisista tapahtumista.

Taipaleen rintama kun kesti koko
sodan ajan. Suunnilleen niissä ase-
missa mihin joulukuun alussa oli
vetäydytty. Itäisessä naapurissam-
me tästä joesta on kirjoitettu runo-
ja, meillä Suomessa monta kirjaa.
Suomalaiset, Tikkakosken manne-
kiinit, lainataksemme Rokan sano-
ja, piirsivät sen ikiajoiksi maamme
historiaan. Lähtökohta muistelmal-

lemme on siis tunnettu ja arvokas.
Tällä Taipaleenjoella kulki, ennen

sotia, lossi joka välitti liikennettä yli
joen. Lossi toimi heiluriperiaatteel-
la. Se oli ankkuroitu noin kilomet-
rin päässä ylävirtaan, keskelle jo-
kea, ja sai voimansa virrasta. Se siir-
tyi rannalta toiselle virran viemänä
kunhan peräsin käännettiin tarvitta-
vaan asentoon ja vaijeri oli kunnos-
sa.

Määräykset rajavyöhykkeestä oli-
vat silloin sellaiset, että Taipaleen
yli mentäessä piti olla tarvittava ra-
jaseutulupa tai henkilöllisyystodis-

tus. Rajavartioston Metsäpirtin var-
tio valvoi joenylitystä.

Nyrkki pöytään
Tapahtui kerran että silloinen si-

säministeri, joka oli myös Rajavar-
tiolaitoksen ylin päällikkö, (tässä on
paikallaan mainita että kysymykses-
sä ei ole Urho Kekkonen, vaikka hän
olikin sisäministerinä ennen talviso-
taa) rajaseutumatkallaan joutui
eroon seurueestaan erään toisen her-
ran kanssa ja he aikoivat mennä los-
silla yli Taipaleenjoen.

Tarkastusvuorossa ollut rajamies
näki heti että herrat eivät olleet paik-
kakuntalaisia ja kysyi rajaseutulu-
paa. Ministeri kun oli ministeri, ei
hänellä tietenkään sellaista ollut.
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Eikä sattunut löytymään toisenkaan
matkamiehen taskusta tuota tarpeel-
lista lupaa.

Herrojen selittelykään ei tehonnut
rajamieheen joka oli sitä mieltä, että
jos herra joka sanoo olevansa sisä-
ministeri todella on sisäministeri,
niin hän erinomaisen hyvin tietää
että tällä alueella liikuttaessa pitää
olla rajaseutulupa koska hän itse on
sen asetuksen allekirjoittanut. Täs-
tä huomautuksesta ja muutenkin,
kun vakuuttelut eivät näyttäneet
auttavan, herrat muuttivat asennet-
taan ja alkoivat moittia rajamiestä
siitä että hän ei tunne korkeinta esi-
miestään.

Rajamies myöskin tiukensi asen-
nettaan ja vuoropuhelun ollessa
kiihkeimmillään hän korotti ään-
täänkin ja sanoi ministerille sana-
tarkasti näin: “Älä sie ukko paljon
piipitä tai jouvut suurempiin herroin
kans tekemissii...”

Eikä siinä lopulta muu auttanut
kuin että herrat marssivat kiltisti
vartiotupaan kuulusteltaviksi. Se
“suuremp herra” oli rajakorpraali
Koukkari, ainakin sillä hetkellä
vartion esimies. Jo lähes neljäkymp-
pinen, mies joka oli ollut nuorem-
pana mainarina Amerikassa ja joka
oli luonteeltaan rehti, rehellinen ja
suorapuheinen.

Hän istui pöytänsä takana ja kuu-
lusteltavat seisoivat - kuten tapa oli.

Tilanteesta johtuen vastenmieli-
syys oli molemminpuolista jo heti
ensi sanojen jälkeen. Pidätetyt se-
littivät olevansa sisäministeri ja hä-
nen seurueeseensa kuuluva virkai-
lija. Soiteltiin puhelimella ja lopul-
ta selvisi että niin tosiaan oli. Sil-
loin suuttui kuulustelija. Hän pomp-
pasi pystyyn tuoliltaan ja iski nyrk-
kiä pöytään niin että kirjoitusveh-
keet pomppivat ja kirosi ministeril-
le: “Mitä pirua te niitä lakeja sitten

laaditte kun ette itsekään niitä nou-
data!” Tämä taisikin jäädä viimei-
seksi lauseeksi sillä erää.

Herrojen takana tullut auto tuli,
herrat vapautettiin siihen ja perästä
kuului niinkuin se vanha torven te-
kijä on sanonut; kumpikin rajamies
sai “rangaistussiirron” jonka syyk-
si ilmoitettiin epäkohtelias käytös
virkatehtävissä.

Itse tapahtuma oli, niissä oloissa,
niin harvinainen että sitä kerrottiin
monissa illanistujaisissa. Erikoisesti
se rajamiehen sanonta; “Älä sie
ukko paljon piipitä...”

oli sellainen alemman virkamie-
hen ilmaisu mahdollisen esimiehen
puheesta, että se herätti aina hilpe-
yttä kuulijoissaan. Jopa saattoivat
kaverit keskenään keskustellessaan
kysyä, että “mitä sie ukko piipi-
tät...”.

Albumin aarteita

Oheinen kuva on Juho Haukan jäämis-
töstä. Jos joku tunnistaa, keitä kuvassa

on, niin yhteydenottoja odottaa Eila
Lindberg puh. (015) 427 552.

Muurari Juho Koivuniemi s. 18.12.1892
Palkealassa, Siitosenmäellä. Kuvan
lähetti Lauri Sappinen Varkaudesta.
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RUNO-
NURKKA

Lumihiutaleiden lento

Nyt lentävät valkoiset hiutaleet hennot,
on niillä vain tuulen ohjaamat lennot.
Edestakaisin pyörivät ikään,
kuin niitä estää ei voisi mikään.

Näen niissä nyt hahmoja monenlaisia,
jotkut on ilman pukuja moisia.
Toisilla taas on valkoinen takki,
ja päässä untuvan näköinen lakki.

Yhteistä niille on ilmava keveys,
poissa on hartiain voima ja leveys.
Aivan kuin unessa lentävät hiljaa,
tuli jo mieleeni, manna on viljaa.

Näköni sumenee, katse on vakaa,
en tiedä katsonko ikkunan takaa.
Tunnen kuin lentäisin mukana tuolla,
ulkona ikkunan toisella puolla.

Veikko Vanhanen

Mannerheim ja Öesch Raudun asemalla vuonna
1939. Kuva teetetty Rautuseuran arkistosta.

Albumin aarteita voitte lähetellä osoitteella Rautu-
laisten lehti, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli.

Mukaan mahdollisimman paljon tietoa, ja mielel-
lään jopa tarina kuvaan liittyen.

Kuvia julkaistaan tilan salliessa ja hieman vuoden-
aikaan ja tapahtumavuosiin liittyen.

Talvisodan tuhoja Raudussa.
Kuvassa Aleksanteri Sorvali kotinsa raunioilla.

TAPAHTUMA-
KALENTERI

- Rautulaisten pitäjäseura ry:n VUOSIKOKOUS
Sokos Hotel Vaakunassa Mikkelissä lauantaina 20.
maaliskuuta kello 12.00.

- Rettelö Viipurissa Karjalatalolla Helsingissä, os.
Käpylänkuja 1, 20. maaliskuuta kello 15.00. Lisätie-
dot Sirkka-Liisa Puranen (09) 799 077.

- Raudun pitäjäesittely Karjalatalolla Helsingissä tiis-
taina 23. maaliskuuta kello 18.00.

- Helsingin Rautuseura ry:n kevätkokous Karjalata-
lolla keskiviikkona 3. maaliskuuta kello 18.00. Käsi-
tellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.

- Palkealan koulupiirin kokoontuu Kangasniemelle
12. kesäkuuta. Tarkempi ohjelma seuraavassa lehdes-
sä.

- Orjansaaren koulupiirin kesätapaaminen Raudussa
2.-4. heinäkuuta. Yöpyminen Kiviniemessä, matkan
hinta ja bussireitit huhtikuun lehdessä. Ilmoittautumi-
set 25. maaliskuuta mennessä Oiva Junnille puh. (015)
662 640 tai Pauli Jantuselle puh. (015) 335 970. Ter-
vetuloa myös muut asiasta kiinnostuneet.
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Vanha rajalinnoitus idässä löytyi Karjalan
kannaksen Kiviniemen Suvantolasta

Karjalan kannaksella Kiviniemen
Suvantolassa on metsittynyt sarvi-
linnoitus. Se on idän ja lännen väli-
sen kulttuurin vanhan historiallinen
maamerkki. Vallitettu linnoitus lie-
nee rakennettu vasta vuonna 1611,
jolloin Ruotsin sotavoimien päällik-
kö Jaakko de la Gardie Moskovan
valloituksen 1610 jälkeen valtasi
Käkisalmen läänin Ruotsille. Alue-
liitos, jossa Käkisalmen lääni, In-
keri ja Viro liitettiin Ruotsiin vah-
vistettiin Stolbovan rauhassa 1617.

Vanhin idän ja lännen välinen raja
perustuu Pähkinäsaaren rauhassa
1323 tehtyyn linjaukseen. Se on
osoittautunut pohjoisten maa-aluei-
den osalta varsin epätarkaksi. Sii-
nähän itse asiassa koko Pohjois-
Suomi leikkautui pois valtakunnas-
ta. Pähkinänsaaren rauhan rajan ete-
läinen osa voidaan osoittaa melko
tarkasti. Se kulki Suomenlahden
pohjukasta Rajajokea pitkin noin 60
kilometriä pohjoiseen kohtaan, jos-
sa Saijoki ja Viisjoki yhtyivät sii-
hen. Siitä raja kulki pohjoiseen Ki-
viniemen Suvantolan kannakselle,
jossa Suvantojärvi ja Vuoksi koh-
taavat.

Vesi virtasi aina 28.5.1818 asti
Suvannosta Vuokseen ja sitten län-
teen Saimaan suuntaan. Mainittu-
na päivänä virran juoksu kääntyi ja
Saimaan vedet alkoivat virrata
Vuoksea ja Suvantoa pitkin Taipa-
leenjoen kautta Laatokkaan, siis
itään: Suvantojärven vesi laski het-
kessä yli seitsemän metriä.

Kiviniemen rajalinnoitus sijaitsi
Suvannonjärven saarella sen läntim-
mäisessä päässä nykyisen Vuoksen
ja Suvannon yhdistävän Suvantolan
kosken eteläpuolella. Vedet hävisi-
vät ja sarvilinnoituksesta tuli hetkes-
sä maalinnoitus. Nykyisin se on
metsittynyt melkein näkymättömiin.
Sen maantieteellisen mitta-arvot
ovat 60 astetta 40,5 minuuttia poh-
joista leveyttä ja 25 astetta ja neljä
minuuttia itäistä pituutta.

Maantieteellinen tarkastelu osoit-
taa, että Kiviniemen Suvantolan
sarvilinna on paikassa, jossa on si-
jainnut länsimaisen kulttuurin itä-
isin piste jo ennen Pähkinäsaaren
rauhaa 1323. Itäinen Karjalan kan-
nas, Käkisalmen lääni ja Inkeri kuu-
luivat silloin Novgorodin hallitse-
maan itäiseen valtapiiriin. Vuoksea
ja Suvantojärveä yhdisti paikalla
kapea kannas tai koski, joka virtasi
idästä länteen. Nykyinen koski vir-
taa kuohuvana itään ja Suvannon
kautta Taipaleenjokea pitkin Laa-
tokkaan.

Pähkinänsaaren rauhan epämää-
räinen ja moniselitteinen raja kor-
jattiin pohjoisen osalta Täyssinän
rauhassa 1595 kulkemaan pohjoi-
seen Jäämeren vuonoon. Tässä vai-
heessa hahmottui vasta Pohjois-
Suomi virallisesti kartalle ja vastaa-
maan silloisen suomalaisasutuksen
ja kulttuurin rajoja.

Huomattakoon edelleen, että Kä-
kisalmen lääni ja siihen kuuluva itäi-
nen Karjalan kannas ja koko Laa-

tokan länsiranta kuuluivat Venä-
jään. Eteläinen länsikannas siitä pis-
teestä, jossa Rajajoki, Viisjoki ja
Saijajoki kohtaavat on historiallis-
ta Karjalaa, joka ulottui Kymen-
Viipurin tasalta lännessä Lappeen-
rannan tienoille ja sitä kautta Sim-
peleen seuduille pohjoisessa ja idäs-
sä. Historiallisella Karjalalla ei ol-
lut rajalinjaa Laatokan kanssa. On
kokonaan toinen asia miten karja-
laisperäinen heimokansa oli sijoit-
tunut alueelle. Historiallisella Kar-
jalalla tarkoitan tässä Ruotsin, Nov-
gorodin ja sittemmin Venäjän väli-
siä rajoja, joiden olemassaolosta on
asiakirja-aineistoa Pähkinäsaaren
rauhasta 1323 alkaen. Ikivanhat
suomensukuisten heimojen asuma-
ja nautinta-alueet poikkeavat mel-
koisesti valtioiden rajoista.

Suomi Matkaopas vuodelta 1895
selostaa Kiviniemen alueesta seu-
raavaa (sivu 261): “Kosken etelä-
puolella, puolen kilometrin päässä
Kiviniemen kestikievari, hyvä.
Maantieliike kosken yli käy muhke-
aa rautaista riippusiltaa myöten; sil-
taraha maksettava; sillalta komea
näkyala valtavalle koskelle. Sillan
ja kestikievarin välillä heti vasem-
malla tiestä lähtien siltaa, näkyy
vanhan 1700-luvulla venäläisten ra-
kentaman varustuksen jäännökset.”

Nyt tiedämme, että nuo varustuk-
sen jäännökset eivät ole venäläisten
1700-luvulla rakentamia, vaan ne
on rakennettu sinne ilmeisesti krei-
vi Jaakko de la Gardien joukkojen
toimesta vuonna 1611 osoittamaan
Pähkinäsaaren rauhassa 1323 ja
Täyssinän rauhassa 1595 määritel-
tyä idän ja lännen rajaa.

V K V Lange
majuri evp

kirjoitus on julkaistu Hangon-
Lehdessä  30. huhtikuuta 1998Profiilikuva rajalinnoituksen varustuksista.
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Rajavääpeli Johannes Intke kuoli 3. joulukuuta Tor-
nion keskussairaalassa. Hän oli syntynyt Raudussa
23.12.1909.

Johannes Intke astui Rajavartiolaitoksen palveluk-
seen Kannaksen rajavartiostoon vuonna 1937. Pitkästä
palvelusajasta kului viitisen vuotta sotahommissa.
Talvisota alkoi hänen kohdallaan Kivennavan Korpi-
kylän vartioasemalla 30. marraskuuta, jolloin ensim-
mäinen kosketus venäläisiin tuli aivan kotinurkilla ja
tutulla raja-alueella.

Jatkosodan päätyttyä palveluspaikaksi tuli Lapin
rajavartiosto ja siellä lähinnä valtakunnan läntinen
raja-alue.

Siirryttyään täysin palvelleena eläkkeelle joulukuus-
sa 1959 tuli kotipaikaksi Alatornion Kyläjoki. Omin
käsin rakennettu omakotitalo muodostui parhaaksi
paikaksi niin isännälle itselleen kuin myös perheelle.
Viimeiset kolme vuotta hän tosin joutui viettämään
sairaalahoidossa Torniossa.

Johannes saatettiin haudanlepoon Alatornion seu-
rakunnan hautausmaalle 12. joulukuuta. Häntä jäi-
vät kaipaamaan Aune-puoliso sekä pojat perheineen
ja laaja sukulaisten ja ystävien joukko.

Jäätyään leskeksi 1970-luvun alussa Tyyne Ikonen
vietti virkeää vanhuutta viimeiset vuosikymmenensä
tyttärensä perheessä Varkaudessa, kunne kolme vuot-
ta sitten kohdannut aivohalvaus siirsi hänet vuotee-
seen Varkauden Kultaisen iän keskukseen.

Tyyne Ikosta jäivät kaipaamaan lähinnä tytär Tel-
lervo perheineen ja kaksi veljeä perheineen. Tyyne Iko-
nen siunattiin viimeiselle matkalleen 2. tammikuuta
Joroisten siunauskappelissa ja laskettiin haudan le-
poon miehensä ja poikansa viereen Joroisten hauta-
usmaahan sukulaisten ja ystävien saattamana.

Maanviljelijä Väinö Mankkinen kuoli Hirvensalmen
sairaalassa jouluaaton aattona 1998. Hän oli synty-
nyt Raudussa Liippuan kylässä 20.12.1930 ja hänen
vanhemmat ovat Liisa ja Matti Mankkinen.

Veljen muistolle

Ihmisen elämä on lähtemistä ja tulemista, menemis-
tä ja olemista, syntymistä ja kuolemista. Väinö syntyi
vuoden pimeimpään aikaan, hän lähti pois kun päivä
oli lyhimmillään jouluaaton aattona. Hän ehti nähdä
68 kesää, kevättä, syksyä ja talvea. Lapsuuden hän
vietti Karjalassa, Raudun pitäjän Liippuan kylässä,
vain 50 kilometrin päässä Pietarista.

Sodan syttyessä lapset ja vanhukset rajanpinnasta
siirrettiin ensin Pieksämäen lähelle Venetmäkeen ja
sieltä Hirvensalmelle, josta saimme niin sanotun pika-
asutustilan. Tilalla ei ollut rakennuksia. Asuimme aluk-
si Haukonmäellä Kymi-yhtiön talossa. Isä rakensi
uuden kodin ja muutimme välirauhan aikana uuteen
kotiin. Rakennus oli vielä keskentekoinen, kun isä kuoli
kesällä 1943.

Väinöstä tuli 9-vuotiaana evakkopoika. Evakko ni-
mitys tulee siitä, että ihmisiä evakuoitiin sodan jalois-
ta turvallisimmille alueille. Karjalaisia oli noin 300
000 ja yksi heistä oli Väinö.

Väinö osallistui jo pienenä voimiensa mukaan ra-
kennus- ja maataloustöihin. Koulua hän kävi Kissa-
kosken kansakoulussa. Meillä ei ollut suurempia han-
kaluuksia paikallisväestön kanssa, vaikka olimme näl-
käisiä ja huonosti puettuja. Muistan yhden tapauksen,
kun olin ensimmäisellä luokalla koulussa.

“Koulupäivä oli päättynyt, olimme koulun portin
ulkopuolella menossa kotiin. Toiset pojat piirittivät
minut, veljeni Mikon ja sanoivat, että siirtolaisille
annetaan turpiin. Mikko oli minua kaksi vuotta van-
hempi. Hän otti kädestä pitkävartisen koirankarvaruk-
kasen ja alkoi varrella lätkimään poikia. Minä katse-
lin vähän aikaa tappelua ja huomasin, että nyt meille
käy huonosti. Pääsin livahtamaan pois ringistä, juok-
sin äkkiä koulun pihalle ja huusin kovalla äänellä

Emäntä Tyyne Ikonen, o.s.
Myöhänen, kuoli 12. joulukuu-
ta Varkauden Kultaisen iän kes-
kuksessa. Hän oli syntynyt
12.9.1914 Metsäpirtissä.

Tyyne Ikosen elämä oli hyvin
työntäytteinen eläkevuosiin
asti. Sisarusparven vanhimpa-
na hän joutui osallistumaan
nuoresta neitosesta alkaen ko-
titilallaan Raudun Korleella

kaikkiin raskaisiin maataloustöihin pellolla ja nave-
tassa. Jo 17-vuotiaana hän kynti tilan peltoja kahden
hevosen luukalla isän ollessa kesät Viipurissa tulli-
vartijana ja veljien ollessa vielä poikasia.

Talvi- ja jatkosodan aikana Tyyne palveli isänmaa-
ta lottana muun muassa Parikkalassa ja Kannaksel-
la, missä hän tapasi myös tulevan miehensä Johannes
(Hannes) Ikosen Joroisista. Näin Tyynestä tuli sodan
päättyessä pientilan emäntä Joroisten Katajamäkeen.
Tilan kiviset pellot, karja, perhe ja käsityöt veivät hä-
nen aikansa niin, ettei harrastuksille ja yhteiskunnal-
lisille riennoille jäänyt juuri aikaa. Tyttövuosina hän
osallistui kylän nuorten tapaan hiihtokilpailuihin.
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“Väinö, Väinö tule äkkiä apuun, Mikkoa lyödään!”
Väinö tuli juoksujalkaa apuun ja pojat lähtivät nope-
asti karkuun.

Olimme pienempiä ja jouduimme turvautumaan ison
veljen apuun monessa muussakin asiassa. Väinö oli
esimerkillinen vanhempi veli. Hän teki aina raskaim-
mat työt, kun kaivoimme lapiolla ojia suolle, Väinö
oli ojanpohjalla, Mikko aukaisi lapiolla reunat ja minä
pienimpänä voimieni mukaan kuokalla vedin turpeet
ojasta. Siihen aikaan ei ollut käytössä kaivinkoneita.

Kesällä teimme yhdessä maataloustöitä, ja talvella
metsätöitä. Ajan myötä me muut lapset lähdimme
maailmalle muihin töihin ja Väinö jäi pitämään koti-
tilaa.

Väinö on jatkanut perheensä kanssa Haukonmäellä
maatilan hoitoa. Tilan kehitys on ahkerien käsien kaut-
ta mennyt huomattavasti eteenpäin. Kotipaikalle on
ollut aina hyvä tulla, työntouhun keskellä Väinöllä oli
aina aikaa ohikulkijoille.

Sukupolvenvaihdoksen jälkeen Väinö ei malttanut
jäädä eläkemieheksi, vaan osallistui aktiivisesti tilan
töihin. Edellisenä kesänä heinäpellolla huomasimme,
että Väinö istui heinäpaalin päällä. Hän sanoi kesken
työn, että lähdetään kotiin. Viime keväänä toukotöi-
den aikaan Väinö sanoi, ettei olisi oikein jaksanut,
mutta lähdin Vesaa auttamaan. Pää painui alistunee-
na traktorin ohjauspyörää vasten. Hän ei tuntenut enää
kevään antamaa iloa, kasvun ja odotuksen voimaa,
kun maata muokataan ja viljaa kylvetään.

Vakava sairaus vei vähitellen voimat ja kutsu iäi-
syysmatkalle tuli jouluaaton aattona. Eläkeasunto Lii-
tiön rannalla oli valmiina odottamassa, mutta hänel-
le oli varattu toinen, parempi asunto.

Paavo Mankkinen

Lohjalla nukkui ikiuneen opettaja Irma Marjatta
Lavi 3. marraskuuta. Hän oli syntynyt 2. joulukuuta
1921 Raudussa.

Taavi Johannes Sipponen kuoli Varkaudessa 15.
marraskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa, Mäkrän ky-
lässä, 30.12.1916.

Ville Kirves kuoli Mäntyharjulla 22. marraskuuta.
Hän oli syntynyt Raudussa 3.2.1908.

Suursuon sairaalassa kuoli Sievi Irene Tuokko, o.s.
Koskinen 24. marraskuuta. Hän oli syntynyt 5.4.1915
Raudussa.

Taavi (Tatu) Johannes Pietiäinen kuoli Helsingis-
sä 3. joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudun Raudunky-
lässä 7.12.1927.

Anna Hilli, o.s. Vähäniemi kuoli Helsingissä 25.
joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudun Maanselän ky-
lässä 9. tammikuuta 1907.

Usko Aatos Puranen kuoli Pieksämäellä 28. joulu-
kuuta. Hän oli syntynyt 20. syyskuuta 1922 Raudun
Mäkrän kylässä.

85  vuotta

Rautulaisten lehden Tampe-
reen seudun yhdyshenkilö Kai-
no Aukust Rastas täyttää 20
helmikuuta 85 vuotta. Hän on
syntynyt Raudun Kaskaalassa ja
hänen vanhemmat ovat Kristii-
na ja Samuli Rastas.

80 vuotta

Armas Podushkin täytti 25.
tammikuuta 80  vuotta vanhus-
ten palvelutalossa Askolassa.
Hän on lähtöisin Raudun Pal-
kealasta.

75 vuotta

Martta Turunen, o.s. Hännikäinen täytti Savonlin-
nassa 75 vuotta 5. tammikuuta. Hän on lähtöisin Rau-
dun Miettilästä.

Raudussa syntynyt Sirkka Hyttinen, o.s Issakainen,
täytti 75 vuotta Nastolassa 26. tammikuuta.

70 vuotta

10. maaliskuuta täyttävät kaksoset, Vuokko ja Tee-
mu Hännikäinen 70 vuotta Joutsassa. He ovat kotoi-
sin Raudun Potkelan kylästä.
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Inga ja Valto Virolainen 150 vuotta

“Laske yösi tähdistä, älä varjoista.
Laske elämäsi hymyistä, älä kyynelistä.”

Inga on syntynyt Johanneksessa Päätilän kylässä 16.
helmikuuta 1924. Valton elämänkaari alkoi 20. hel-
mikuuta 1924 Karjalan kauniimmassa pitäjässä Rau-
dussa, sen parhaassa kylässä Vepsassa. Nykyisin vie-
tämme “oloneuvoksen” kultaisia vuosia Varsinais-
Suomessa, Piikkiön pitäjässä.

Tämä ei suinkaan tarkoita, että istuisimme kädet
ristissä. Tekemistä tuntuu riittävän, voi olla, että sitä
jää vielä meidän jälkeemmekin, sillä olemme siirty-
neet urakkatöistä Kelan palkkalistoille jo ajat sitten.

Ei tämä ikääntyminen niin mahdoton ole hyväksyt-
täväksi, kun sen vain tiedostaa itselleen oikealla ta-
valla ja voi myös hyväksyä sen väistämättömän asian,
että elämä on luopumista kehdosta hautaan. Lapsuus,
nuoruus, keski-ikä, vanhuus. Kaikki nämä kuuluvat
erottamattomana lenkkinä kokonaisuuteen, edellises-
tä on aina luovuttava uuden alettua.

Tietysti elämänkaari alkaa vääjäämättömästi pai-
nua kohti iltaruskoa, pysähdymme useammin mietis-
kelemään olevaa ja tulevaa, kukin oman vakaumuk-
sensa ja visioittensa mukaisesti. Vuosikymmeninä saa-
dun henkisen pääoman turvin olemme valmiimpia kai-
ken tämän tiedostamaan ja hyväksymään.

Yhtä asiaa olen tässä jo näin iltapäivän alettua ih-
metellyt, kun nykymenetelmillä ei enää saada aikai-
seksi kunnollista peilinlasia. Kun siihen nykyään jos-
kus ohimennen erehtyy vilkaisemaan, niin vastaan
katsoo ihan toisenlainen kaveri, kuin muutama vuosi-
kymmen sitten. Ryppyjä ja harmaata se heijastaa.

On tässä peilikuvassa jotain myönteistäkin, ihan
taloudellisestikin. Ei tarvitse mennä parturille teettä-
mään kalliita, harmaita raidoituksia tukkaan. Nyt ne
ovat muovautuneet luonnon menetelmillä ja takuuvar-
masti väri näyttää pysyvän.

Sitten kun omasta peilikuvasta on selviyvytty miltei
pelkällä säikähdyksellä, alamme vaihtaa ajatuksia
asiasta tämän ikäkaverin kanssa. Hänen kanssaan
olemme tarkkailleet peilinlasin kehitystä aivan pian
50 vuotta.

Tietysti hänenkin kasvoihinsa vuosikymmenet ovat

jättäneet merkkinsä, minulle ne ovat tuttuja ja lähei-
siä ja alkavat näyttää silmissäni “kauneuspilkuilta”.
Tämän hienon havainnon kun vielä lausut ääneen, niin
voit onnitella itseäsi. Päivä on pelastettu, eikä siihen
tarvittu kuin ansaittu kohteliaisuus, joita matkan var-
rella olisi saanut viljellä useamminkin.

Toivotan “pelikaverilleni” onnea merkkipäivän joh-
dosta, sillä eräänlaista peliähän tämä elämäkin on.
Tämä on siitä erikoinen laji, että tässä hyväksytään
sopupelitkin. Yhteispelillä se sujuu.

“Ei ole kysymys siitä miten vanha olet,
vaan miten olet vanha”

60 vuotta

3. helmikuuta täytti Heljä
Tellervo Niemensuo Loimaal-
la 60 vuotta. Hän on syntynyt
Raudussa Palkealan kylässä
karjalaiseen perheeseen.

Tellervo Niemensuo toimii
vielä maaliskuun alkuun saak-
ka Loimaan kaupunkiseura-
kunnan nuorisotyönohjaaja-
na-lähetyssihteerinä, jääden
eläkkeelle vuonna 1964 alka-
neesta työrupeamasta.

Hänelle ovat rakkaita lähetystyö, karjalaiskuorotoi-
minta, lentopallo sekä erilaiset järjestötoiminnat. Hän
on myös kaupunginvaltuutettu ja hoitaa lukuisia mui-
ta luottamustehtäviä. Koti-iltoina käsityöt, musiikki ja
runot ovat sydäntä lähellä.

Rautuseuran puheenjohtaja Osmo Valkonen täytti
8. helmikuuta 60 vuotta. Hän on lähtöisin Savikkolas-
ta.

Valmistuneita

Meidän äiti, Minna
Masti, valmistui 18. jou-
lukuuta lastensairaanhoi-
tajaksi Helsingin kätilö-
opiston ammattikorkea-
koulusta. Onnea hänelle.

Haluamme kiittää
mummia ja äijää avusta
äidin opiskeluaikana.
Äijä on Toivo Johannes
Toivonpoika Pietiäinen ja
kotoisin Raudun Suurpor-
kulta.

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

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

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, 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


