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

42. VUOSIKERTA 3/99 (299)
KESÄKUU 1999

Raudun naisvoimistelijoita ennen vuotta 1930.
Kuvassa toinen oikealta on Sievi Rastas, mutta keitä mahtavat olla

muut reippaan näköiset naiset?
Kuvan lähetti Pauli Rastas 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 kesäkuussa 1999

Pettumainen juttu

Niin ne vain menneiden aikojen ruoat tulevat takai-
sin. Nykyään puhutaan dippaamisesta, mutta leipäpa-
lan tuippaaminen läskipottiin oli keksitty jo ajat sitten.
Sitä tehtiin muun muassa Raudussa ja muistan hyvin,
kuinka isoisäni Eino pyyhkäisi hyvät paistinrasvat pan-
nulta leipäpalaan.

Vaan enpä olisi uskonut, että pettuleivästä, tavalli-
sesta kato- ja pulavuosien ravinnosta, tulee vielä jup-
pien muotiruoka. Varsin uhkaavalta tilanne ainakin
näyttää.

Itse pääsin maistamaan pettuleipää ensimmäisen ker-
ran elämässäni tänä keväänä Punkaharjun Lustossa
pidetyssä tiedotustilaisuudessa. Reikäisen näkkileivän
maku muistutti jotenkin kummallisesti pihkaista puu-
ta... Ja niinhän se paljastuikin pettuleiväksi.

Petun vaikutuksia on tutkittu viime aikoina muun
muassa Jyväskylän yliopistossa. Sen on todettu sisäl-
tävän kuitujen lisäksi sydän- ja verisuonitauteja ehkäi-
seviä flavonoideja. Lisäksi petussa on monia kiven-
näisaineita enemmän kuin rukiissa ja vehnässä. Ja tie-
tenkin se on vähäkalorista. Ruoka-aineallergioiden yhä
vain yleistyessä on hyvä muistaa, että pettu on glutee-
nitontakin.

Projektipäällikkö Tauno Lauri ranualaisesta Vitabark-
osuuskunnasta kertoo kesäkuun Valitut palat -lehdes-
sä, että pettu on todellinen terveyspommi. Hän neuvoo
käyttämään pettujauhoja myslin, viilin ja jugurtin kans-
sa. Se sopisi hänen mukaansa myös raaka-aineeksi vä-
lipalapatukoihin ja sipseihin. Ja makkaraan, sinappiin
ja niin edelleen.

Samainen Lauri kertoo pettua myytävän jo moniin
Keski-Euroopan maihin, joten kuinkahan monessa tuon-

tiruoassa sitä jo onkaan? Entä onko EU pysynyt muka-
na tuotevalvonnassa ja -kehittelyssä?

Edellä mainitussa tiedotustilaisuudessa moni toimit-
taja, meikäläinen mukaan luettuna totesi, että : “Kyllä-
pä oli hyvää kunnon läskisoossi ja haudutettu lanttu”.
Väistykää pizzat, hampurilaiset, pitaleivät ja muut kot-
kotukset. Mämmi oli vasta alkusoittoa, kunnon Suo-
mi-ruoka tulee vielä!

Peruskoulujen ja lukioiden opettajat ovat saaneet
huhtikuun aikana rautaisen Karjala-tietopaketin. Toi-
vottavasti opettajat ottavat paketin kesälukemikseen
eivätkä hautaa sitä kesän ajaksi “jospa sitä ei kukaan
muistaisi” -pinoon. Oppimateriaalin tuottaminen tukee
liiton tulevaksi syksyksi ajoittamaa Juuret Karjalassa -
koulukampanjaa, jossa toivotaan karjalaisuuden näky-
vän muun muassa kotitaloustunneilla.

Mielestäni teitä aitoja karjalaisia kannattaisikin hyö-
dyntää muun muassa ruokakulttuurin siirtämisessä
nykynuoriin. On ihan eri asia opetella piirakanteko
“kädestä pitäen” kuin keittokirjasta lukien. Toivotta-
vasti tämä hanke saa paljon myötätuulta purjeisiinsa ja
Karjala-tietoutta saadaan jaettua koululaisille.

Silloin kun minä olin koulussa, ei Suomen sodista ja
Karjalasta vielä juurikaan opetusta annettu. Meille jau-
hettiin vain joitakin tosi kaukaisia asioita kaukaisista
maista - enkä näköjään muista edes mistä oli kyse.

Vähän hyttysiä ja paljon mukavia juttuja kesäänne,
toivoopi
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Oikei tul suu makiaks ko sain siu kanssais haastaa! (Sananparsi Raudusta)

Kihut on kohtaamisen juhlaa
Kesä on kohtaamisen aikaa. Ys-

tävät tapaavat, sukulaiset kokoon-
tuvat, perheet pääsevät toteutta-
maan matkasuunnitelmiaan.

On kihut, käydään kotikylillä,
yhytetään koulutovereita vuosien
takaa; kannetaan omia tunnuksia,
omia lippuja heimon väreissä. Kar-
jalainen perintö ja perinne siirtyy
elävänä ja iloisena uuteen vuositu-
hanteen.

Toistemme kohtaaminen on itsem-
me kohtaamista, mieluisessa seuras-
sa. Yhdessäolo, yhteiset päivät tar-
joavat vahvistavaa kokemusta: tän-
ne kuulun, täällä minut hyväksy-
tään, otetaan omana. Kahden ihmi-
sen kohtaaminen on edellytyksenä
elämälle. Siinä on aina jotakin uut-
ta, ennen kokematonta, enemmän.

Tito Colliander kirjoittaa oman
elämänsä muistelmissa: “Kahden
kohtaaminen, joka on tapahtunut
juuri tänä päivänä, alkoi silloin, kun
pimeys vielä peitti maan ja Juma-
lan henki liikkui vetten päällä. Se

alkoi hetkestä, jolloin Jumala sanoi:
tulkoon valkeus, ja ensimmäinen
kipinä syttyi. Tapahtumat ovat ko-
konaisia. Niiden sisällys on elämää.

Kahden ihmisen kohtaaminen on
edellytys sielujen ja ruumiiden syn-
tymiselle: se voi tapahtua katsees-
sakin. Sen voi välittää näköaisti,
kuulo, sen välittää iho, käsien ja
huulten kosketus. Hellyys.

Samaa jokaisessa kohtaamisessa
on kuitenkin tämä: se luo, synnyt-
tää, antaa muotoa elämälle.” (Koh-
taaminen).

Maailmanmaineeseen lentäjänä ja
kirjoittajana kohonnut Antoine De
Saint-Exupéry omistaa viehättävän
kirjansa Pikku Prinssi “parhaalle
ystävälleen, mikä minulla eläissäni
on ollut” Léon Werhille, silloin kun
hän oli pieni poika. Myös kuvat ovat
kirjoittajan.
Pikku Prinssi kulki erämaan halki,
eikä kohdannut kuin yhden kukan.
Vain aivan mitättömän kukan, jolla

oli kolme terälehteä.
- Hyvää päivää, sanoi Pikku Prins-
si.
- Hyvää päivää, vastasi kukka.
- Missä ovat ihmiset? Pikku Prinssi
kysyi kohteliaasti.
Kukka oli kerran nähnyt karavaa-
nin kulkevan ohi.
- Ihmiset? Luulen, että niitä on noin
kuusi tai seitsemän. Näin heidät vi-
laukselta, vuosia sitten. Mutta ei
milloinkaan tiedä, mistä heidät koh-
taa. Tuuli kuljettaa heitä. Heillä ei
ole juuria, ja se on kai aika harmil-
lista.
- Näkemiin, sanoi Pikku Prinssi.
- Näkemiin, vastasi kukka.

“Olennainen on näkymätöntä sil-
mille. Vain sydämellä näkee hyvin.”
Kihut 1999 ovat juurien etsimisen
ja vaalimisen aikaa.

Kohtaamisiin siellä
Simo O. Salo

Luppoisia kesäpäiviä Raudussa Kihujuhlien
aikaan 29.7.-1.8.1999

Bussireitit:
1) Helsinki-Lahti-Kouvola-Vaalimaa-Viipuri
Ilmoittautumiset 30.6. mennessä Maija
Johansson
puh. (09) 8233 032 tai 050-5240 725
2) Varkaus-Joroinen-Mikkeli-Lappeenranta-
Nuijamaa-Viipuri
3) Pieksämäki-Mikkeli-Lappeenranta-Nuija-
maa-Viipuri
Ilmoittautumiset Töölön matkatoimistoon
10.7. mennessä puh. (015) 214 855

Matkan hinta:
3 päiväisenä 860,-
4 päiväisenä 980,-
sis. bussikuljetuksen, viisuminhankinnan,
yöpymisen hotellissa Terijoella puolihoidolla

Ohjelmassa kotikyläkäynnit, koulupiirien
tapaamiset, Jumalanpalvelun Kirkkoaholla
(saarnaa Simo O. Salo), kukkien lasku muis-
tomerkille, Iltajuhlat tanssin ja muun muka-
van merkeissä, ym. ym.
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Tiedonkulku oli kesäkuussa 1944 hieman
toisenlaista kuin tänä päivänä

Se oli perjantai päivä 9. kesäkuu-
ta 1944, ja sattui olemaan myllys-
säkäynti päivä. Hain hevosen pel-
lolta ja valjastin sen kärryjen eteen
sekä keinottelin viljasäkit kyytiin ja
lähdin ajelemaan maantielle päin.
Kun pääsin maantielle Parkkalin
ahon kohdalla (Ville Pietiäisen
talo), näin kun Porkulta päin oli
mies kävelemässä tiellä kantaen
matkalaukkua.

Lähelle päästyäni tunsin miehen
Nikolai Ratiseksi. Vähän ihmette-
lin ja kysyinkin häneltä, että mihin
sinä menet tähän aikaan haitarin
kanssa. Ratinen vastasi: “Viihdytys-
kiertueelle”. Sanoin hänelle: “Nos-
ta hanuri säkkien päälle ja tule itse-
kin kyytiin”. Ratinen totesi:” Enhän
mie kyytiin tule, kun sinullahan on
myllykuorma”. Sanoin, että tule
vaan, voidaanhan me ylämäet kä-
vellä.

Siinä matkalla tarinoidessa aika
meni äkkiä ja tulimme lähelle ali-
käytävää, siihen mäen päälle, mis-
sä on nykyinen venäläisten raken-
tama kirkko. Taisi olla siihen aikaan
Sunikkalan tienhaara.

Siinä mäen päällä oli jokin lo-
mauttamiskeskus ja Ratinen jäi pois
kyydistä, itse jatkoin matkaa alikäy-
tävän alitse vähän matkaa viiden
tien risteykselle päin. Vasemmalla
puolen vähän matkaa tiestä oli Pyy-
kön saha ja mylly johon olin menos-
sa.

Myllyssä oli kaksi kiviparia, joista
toinen oli käytössä ja sain jyvät toi-
seen tuuttiin. Koska myllyt eivät sii-
hen aikaan olleet kovin tehokkaita,
kävimme yhdessä August Pekkasen
kanssa yhtä aikaa katsomassa, oli-
ko hevosilla heiniä edessä. Sen jäl-
keen menimme myllyn seinän vie-
reen lautakasan päälle istumaan.

Siinä lautakasan päällä istuessam-
me ihmettelimme mistähän kumman

kukkulasta ne nyt tappelevat, kun
kuuluu noin mahdoton ammunta.
Koska olimme Lempaalan puolei-
sella seinustalla, niin käsiaseiden
ääni kuului aivan selvästi. Vähän
väliähän sieltä linjoilta päin kuului
ampumista, mutta ei koskaan noin
mahdottomasti. Lieneekö meillä ol-
lut eri viljalaji, kun pääsimme läh-
temään Pekkasen kanssa samanai-
kaisesti kotiinpäin.

Tieltä pois -mutta
mihin suojaan?

Annoin hevosen kävellä siinä edel-
lä ja Pekkasen hevonen tuli peräs-
sä. Taitoimme siitä tien vierestä pie-
net havunoksat, joilla huiskimme
vaatteista jauhon pölyjä pois, samal-
la kun kävelimme siinä hevosten
välissä.

Kun lähestyimme alikäytävää, al-
koi kuulua hirmuisen kovaa lento-
koneiden ääntä kirkolta päin. Sen
aikaiset koneet olivat potkurikonei-
ta ja niiden lentonopeus oli aika hi-
das. Hevosetkin alkoivat jo osoittaa
levottomuuden merkkejä, joten
kumpikin hyppäsimme kyytiin ja
ohjaksiin. Juuri kun pääsimme ali-
käytävän alitse, niin silloin alkoi il-
matorjunta asemalla ampua kuin
hengen hädässä. Kun vilkaisin ylös-
päin, näin arviolta parikymmentä
konetta. Pommikoneet olivat keskel-
lä ja hävittäjät suojana ympärillä.
Samalla huomasin kuinka pommit
irtosivat koneista aivan kuin luukut
olisivat koneiden alla auenneet ja
pinosta olisi pommeja vierinyt.

Se olikin totinen paikka, kun he-
vonen jo pelkäsi ilmatorjuntaa. Eikä
siinä montaa sekuntia mennyt, kun
ensimmäiset pommit putosivat. Kun
pommit putosivat aika lähelle, niin
hevonen yritti nousta aina kahdelle
jalalle ja kääntyili puoleen ja toi-
seen. Kerran hevonen yritti kääntyä

toiseen päin ja kun olimme melko
poikittain tiellä, niin vilkaisin taak-
sepäin ja ajattelin, että taisi sattua
sirpale Pekkasen hevosen etujal-
kaan. Hevosen pää nyökähti alas-
päin. Ehdin myöskin tajuta sen, että
jos vielä lähemmäksi tulee yksikin
pommi, niin se kyllä heittää minut-
kin pois kärryiltä, koska ilmanpai-
ne oli niin kova.

Jaksoin kuitenkin pidellä hevosen
tiellä ja tilanne oli aika nopeasti ohi.
Siinä mäen päällä keskellä tietä mi-
hin olin aamupäivällä jättänyt Ra-
tisen, huitoi joku majuri. Kirjuri
minulle hirveästi, että pois tieltä ja
äkkiä. Olisinhan ajanutkin heti jo
pois tieltä, mutta mihinkäs siitä
myllykuorman kanssa pääsi, kun
siinä oli suuret luiskat ja kaiteet
molemmilla puolin tietä (samat kai-
teet näkyvät olevan vieläkin).

Katsoin vähän matalampaa ojaa
ja ajoin metsään puiden väliin. Kos-
ka lentokoneet olivat jo menneet ja
ampuminen lakannut, ajoin uudes-
taan tielle ja läksin kirkolle kotia-
päin. Ajaessani kyllä mietiskelin
miten noin hermostunut mies johtaa
joukkojaan esim. etulinjassa.

En kuitenkaan päässyt kuin Keri-
padan kohdalle, missä silloin oli
posti, kun taas tuli Kaskaalasta päin
laivue lentokoneita. Taas piti kat-
sella mihin  pääsisi ilmasuojaan.

Kun koneet olivat jo melkein kir-
konkylän kohdalla, käänsin hevosen
vasemmalle puolen tietä. Siinä oli
aika iso maaleikkaus, eihän siinä
mitään ilmasuojaa ollut, mutta olin-
pahan pois tieltä (sama kohta on
hyvin tunnistettavissa vieläkin, mut-
ta näkyy olevan aika lepikkoista
ryteikköä = Saarsillan mäki). Kun
lentokoneet olivat menneet yli, he-
vonen oli taas aika hermostunut.

Kun käänsin tielle, se juoksi ala-
mäen ja melkein seuraavan ylämä-
enkin lähelle kummisetäni Matti
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Mörskyn kauppapaikkaa. Lähties-
säni lupasin toimittaa myöskin
kauppa-asiat, mutta nyt kiirehdin
ohi kirkonkylän hyvää vauhtia pääs-
täkseni mahdollisimman nopeasti
kotia kohti. Ihmettelin sitä, että ko-
neet tulivat sieltä päin, missä oli
Savotan lentokenttä, eikä omia ko-
neita ollut. Emme tienneet, että ko-
neet olivat muutama päivä aikai-
semmin siirretty pois.

Lotta kyytiä vailla
Muistanpa, että Pappilan ja Mal-

jamäen puolivälissä oli aika jyrkät
mutkat ja maaleikkaukset. Nykyi-
nen tie on oikaistu, samoinkuin Pot-
kelan mutkat. Siinä mutkan kohdal-
la tuli lotta vastaan mantteli päällä
ja reppu selässä.

Hän rupesi pyytelemään, että
kääntyisin takaisin ja veisin hänet
kirkolle tai asemalle, sanoi olevan-
sa aika väsynyt ja kuumeissaan.
Kehotin häntä pysäyttämään auto-
ja; eikös niitä kulje vähän päästä.
Hän tokaisi, etteivät ne ota kyytiin.
En lähtenyt takaisin päin, vaan to-
tesin, ettei tästä ole kirkolle kuin
vajaa kilometri. Kyllä sieltä var-
maan saa kyydin eteenpäin, kun on
monta tietä ja enemmän autoja.

Siinä kotiinpäin mennessä mietis-
kelin, että lotta oli kävellyt ilmei-
sesti Riikolasta saakka. Eihän tä-
män tien varressa pitänyt olla sel-
laista paikkaa, missä olisi ollut lot-
tia. Minua kuitenkin jäi vaivaamaan
lotan tokaisu, eivät ne ota kyytiin.

Kun kävimme usein Kaskaalassa-
kin Savotan lentokentällä kanttiinis-
sa, lotat olivat aina iloisia ja nau-
ruisia. Talvella, kun tulimme suk-
silla elokuvista, kaksi lottaa oli aina
ilmavalvontatornissa, vaikka oli
miten kova pakkanen ja kylmä tuu-
li. Joskus rohkenimme heille vilkut-
taa ja saimme myös vastauksen.

Pyörällä katsomaan
pommien paikkaa

Kotiin päästyäni peruutin aitan
eteen ja jotenkin sain säkit pois kär-

ryistä. Riisuin hevosen ja laitoin sen
pellolle riimuun. Kun olin paras’
aikaa itse syömässä, kuului taas len-
tokoneiden ääni ja heti sen jälkeen
pihalta töminää, kun hevonen tuli
juosten pihaan.

Otin siitä vaistomaisaesti pari lei-
vänpalaa ja menin ulos. Hevonen oli
taas hyvin peloissaan. Mikään ei
ollut rikki, vain rautatappi oli irron-
nut. Ilmeisesti hevonen oli muuta-
man kerran juossut ympyrää ja sii-
tä syystä tuo noin 40 cm:n tappi oli
lähtenyt maasta irti.

Koska olin kiirehtinyt ohi kirkon-
kylän ja asiat jäivät toimittamatta,
lähdin pyörällä uudestaan reissuun.
Kävin apteekissa ja kaupassa asi-
oilla. Tapasin Honkasen Arvin.
Kun rupesimme puhumaan lentoko-
neista ja pommeista Arvi sanoi, että
Pekkasen Aukustilta kuoli hevonen
alikäytävän luona.

Kun kävin postissa ja kerroin
eräälle ystävälle, että meinasin käy-
dä katsomassa miten lähelle ne pom-
mit päivällä putosivat. Hän pyysi
odottamaan viisi minuuttia, kun
häneltä loppuu työt, niin mennään
yhdessä. Hän oli kotoisin Haapaky-
lästä.

Niin ajelimme asemalle päin ja
johan se näkyi. Vähän matkan pääs-
sä oli myllykuorma ja hevonen pit-
kin tietä. Ne olivat kuitenkin sen
verran syrjässä, että autot sopi kul-
kemaan. Tulihan siinä vähän paha
mieli, kun katsoin niitä jälkiä, mitä
pommit saivat aikaan. Muutama
tunti takaperin hevosen harja heilui
meidän olkapäitten välissä, kun tu-
limme myllyltä ja sitten matka lop-
pui tähän.

Viihdytyskiertue
taisi jäädä väliin

Kävelimme siitä asemalle päin
pyöriä taluttaen ja tuhoja katsellen.
Kun saavuimme siihen lottakanttii-
nin kohdalle, oli yksi nurkka pois
kokonaan tien puolelta. Kun kat-
soimme siitä sisälle, siellä oli rai-
vattu kaikki tarpeellinen pois, eikä

ihmisiä näkynyt missään. Siinä oli
yksi lotta kuulemma kuollut ja toi-
nen haavoittunut.

Kun siinä ihmettelimme, alkoi
Raasulista päin taas kuulua lento-
koneiden ääniä. Äänet voimistuivat
ja samassa kun  kolme konetta tuli
näkyviin, keskimmäisestä isosta
koneesta alkoi tuli läpättää nokal-
ta. Samantien luodit alkoivat takoa
rautatielinjaa. Siinä oli aseman ja
maantien välissä aika iso tuomi, jos-
sa oli vielä kukat oksissa.

Kun lentokoneessa alkoi tuli lä-
pättää, samassa me sanaakaan sa-
nomatta sukelsimme siihen tuomen
oksien alle mahalleen. Muistan vain
ajatelleeni, miten kovaa pauketta
luodit pitivät iskeytyessään rata-
penkkaan ja pölkkyihin. Muutama
luoti kuului sihatelevan tuomen ok-
sissakin ja karisihan siitä kukkia
meidän päällekkin jonkin verran.

Kolmesta koneesta keskimmäinen
oli niitä maataistelukoneita ja kaksi
hävittäjää. Kun me siitä meinmme
vähän matkaa Haapakylään päin,
siinä vähän matkaa tiestä oli toinen
kuollut hevonen. En tiedä oliko si-
viili- vaiko armeijan hevonen, ei ai-
nakaan ollut edes päitsiä päässä.
Vain vähän matkaa vielä kävelim-
me ja sitten läksimme molemmat ko-
tiinpäin.

Kun ajelin kotiinpäin, niin siinä
mäenpäällä muistui mieleen mihin-
kähän Ratinen joutui. Taisi jäädä
viihdytyskiertueelle menemättä.
Kun se hyökkäys alkoi niin entiset-
kin kiertueet loppuivat siihen paik-
kaan. Tapasin kyllä Rantasalmella
Ratisen montakin kertaa, mutta aina
se jäi kysymättä miten se päivä
meni.

Edellispäivänä ei
tiedetty seuraavasta

Kotona katsoin ensimmäiseksi
miten hevonen jaksaa, oliko haavoit-
tunut. Sen jälkeen jotakin iltapalaa.
Kun kiipesin rappusia myöten vin-
tille nukkumaan, aina kuului Lem-
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paalasta päin kovaa ammuntaa.
Siviiliväestöllä ei ollut vielä yh-

deksäntenä päivänä tietoa mistään
isommasta hyökkäyksestä, eikä
evakkoon lähdöstä, ennen kuin seu-
raavana päivänä. Siihen aikaan ei
ollut radioita ja sanomalehdetkin piti
itse hakea postista joskus pari päi-
vääkin vanhoina.

Pekka Hännikäinen

Carelicumissa mahdollisuus
kuunnella Raudun murretta

Joensuun Kulttuuri- ja matkailu-
keskus Carelicum on tuottanut mul-
timedian Karjalan murteista. Se esit-
telee 52 Suomen puolella ja luovu-
tetussa Karjalassa olevan pitäjän
murretta, mukana on myös Rautu.

Raudun murteella multimediassa
haastaa Anne Pusa o.s. Sappinen
Raudun Huhdin kylältä. Tarina on
taltioitu vuonna 1969 ja se on ni-
meltään “Sotapako”.

- Multimedia on suunnattu paitsi
opetustarkoitukseen, myös karjalai-
sille ja heidän jälkeläisilleen, jotka
voivat löytää äänitteistä paljon tut-
tua vaikka eivät itse sitä enää tai-
dakaan, sanoo Pohjois-Karjalan
museon johtaja Auli Patjas.

Hän näkee, että voimakkaan
muuttoliikkeen ja muun muassa val-
takunnallisten joukkotiedotusväli-
neiden vaikutuksesta johtuen paikal-
liset murteet ovat köyhtyneet huo-
mattavasti viime vuosikymmeninä.

- Voimakkaimmin ovat ehkä ka-
donneet Karjalan murteet, koska
evakkotie vei siirtolaiset asumaan
muihin kuntiin.

Ikävä kyllä
ei myynnissä

Murteiden Karjala -multimedian
äänitemateriaali on koottu Koti-

maisten kielten tutkimuskeskuksen
nauhoitearkistosta, joka sisältää
kaikkiaan 15 000 tuntia äänitteitä.
Lähtökohtana oli, että kustakin Suo-
meen kuuluneen tai yhä kuuluvan
Karjalan pitäjästä etsitään muuta-
man minuutin pituinen murrenäyte,
joka sisältää jonkin tarinan.

Ääninäytteen lisäksi kuuntelija
saa samalla katseltavakseen 2-3
kuvaa kyseisestä pitäjästä sekä ää-
ninäytteen antajan henkilötiedot,
kerääjän nimen ja tallennusajankoh-
dan. Multimediaa ei ole myytävä-
nä. Patjas sanoo yksinkertaiseksi
syyksi sen, ettei aineisto olisi mah-
tunut cd-rompulle.

Carelicumin perusnäyttelynä on
Karjalan koko kuva. Sen runkona
on Karjalan asema idän ja lännen
valtataistelussa. Siinä tarkastellaan
Karjalan aluetta laajana maantie-
teellisenä ja kulttuurihistoriallisena
kokonaisuutena. Vuoden 1999 lop-
puun saakka tiloissa on esillä Joen-
suun kaupungin 150-vuotisjuhla-
näyttely Joen pyörteissä.

Carelicum (os. Koskikatu 5, JO-
ENSUU) on avoinna maanantaista
perjantaihin kello 9-18 ja lauantai-
sin sekä sunnuntaisin 10-16. Pää-
symaksu aikuisilta on 25 markkaa.

Jaana Anttonen

Karjalan Liiton liittokokous on 24. huhtikuuta
Helsingissä valinnut liittovaltuuston varapu-

heenjohtajaksi rautulaisjuurisen kansanedustaja
Katri Komin.

Parhaimmat onnittelut Katrille, toivottaa Rautu-
laisten Pitäjäseura ry ja Rautulaisten lehti.

Lapsuuteni
juhannusaatto

Oli varhainen kevät, kun lehmät
laskettiin väljämetsälle. Lehmät sai-
vat mennä aina yli Pörsyvänrötkän
ja Riihirötkän aina Kuusojalle asti
ja paimenet perässä.

Välillä pysähdyttiin pellaamaan
turakkaa aholle ringissä. Kun kel-
lot lakkasi kuulumasta tuli kova kii-
re lehmien perrään. Turakan pel-
luussa oli meitä iso rinki. Silloin,
muutamia mainitakseni, oli Ras-
taan Matti, Miitren Ola, Seemi
Jäske ja Iljaloisiin Ilmari. Vanha-
sen Tyyne, ja Simon Tyyne ja Mik-
ko ja siskoni Sanna.

Torppiinaholle aikuiset tekivät
ison kokon joskus. Siihen kerääntyi
sitten juhannusaattona Potkelanky-
län nuoria mutta myö pienemmät
paimenet tehtiin ihan oma kokko kä-
märistä Rastaan torpan kohalle,
Simo Hännikäisen pellolle. Ihan
sovinnolla poikien kanssa tehtiin ja
tuumattiin sitten, että aattoiltana
tullaan turakalle ja poltetaan.

A myö mäntiin tytöt niin pojan-
koirat olliit jo polttaneet kämärät ja
hiillos vielä vähän savusi. Myös ty-
töt suututtiin poikiin piäl ja mäntiin
Vaskanaholle tanssimaan raatikkoo
ja laulettiin, että: “Raatikkoo, raa-
tikkoo, vanhat piiat viijään. Tuon-
ne tuonne Kööpelinvuoren taa ettei
niitä, ettei niitä nuoret poijat saa.”.

Selma Salo
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Valto Virolainen:

Virpomismeininki jaksaa hämmästyttää

Tätä kirjoittaessa eletään taas
kerran sellaista vuoden aikaa,

jolloin uusi elämä sen kaikkine il-
menemismuotoineen sykkii ympäril-
lämme.

Minunkin aamuinen lenkkipolku-
ni venyi tavallista pitemmäksi ja
kesti normaalia kauemmin. Kotiu-
duttuani vaimoni alkoi kyselemään
syytä moiseen. Vastasin hänelle:
“Kuuntelin sinfoniakonserttia.”
“Kaiken lisäksi olet saanut aurin-
gonpistokset, kun tommosia puhut.”
vastasi vaimo.

Olinkin sellaisessa konsertissa,
johon ei tarvittu satasia aitiopaik-
kaan, eikä frakkia päälle. Kelpasi
ihan tavallinen lenkkivarustus. Ja
aitiopaikkana oli se iso kivi, jonka
päällä kerran laskettiin käenkukun-
taa, muistatko? Tuulen humina oli
taustamusiikkina, jota lintukuorot
myötäilivät ja “metsolan kantelo
soi”.

Tässä tuli otettua vähän ennak-
koa. Minun piti alkaa kevät-

sesongin kerronta huhtikuun eka
päivästä. Jokainenhan tietää, mikä
päivä silloin on. Se on sellainen päi-
vä, jolloin saa ihan virallisesti ve-
tää toista huulesta elikkä narrata.

Hiippailin heti petiltä noustuani
ikkunaan ja ilmoitin, että pihalla on
kaksi sarvipäätä hirveä. No niitä-
hän tultiin katsomaan ja ei muuta
kuin “aprilliä”.

Asetuin takaisin punkkaan ja ru-
pesin tutkimaan päivän lehteä. Vuo-
sien mittaan on tullut tavaksi lukea
lehti vaakatasossa. Samalla aloin
varttua keittiön puolelta ilmoitusta
aamukahvista. Ei vaan alkanut ku-
lua. Tiedusteluuni vastattiin: “Mi-
tes keität, kun sähkö on poissa.
Mene katsomaan, onko sulakkeet
ehjät?” Ja halpaanhan minä menin,
sillä ehjiähän roput olivat. Keittiön

puolelta kuului vielä: “Kun käyt aja-
massa ne hirvet pois pihalta, niin
eiköhän kahvikin ala siksi valmis-
tua.”

Huhtikuu on edennyt niin pit-
källe, että on virpomisen

aika. Itse kävin Loopekkia virpo-
massa noin 70 vuotta sitten, josta
olen kertonut aikaisemmin. Siitä
ajasta on tämäkin karjalainen perin-
ne muuttunut paljon ja mielestäni
huonompaan suuntaan.

Ennen lapset kilpailivat, kuka osa-
si koristella ja laittaa hienoimmat
pajunoksat ja niillä virvottiin etu-
päässä kotona ja naapurissa. Myös
kummien oli kunnia kuulua tähän
joukkoon.

Seurasin tänäkin vuonna tätä ta-
pahtumaa. Tässä on kolme kerros-
taloa lähekkäin ja satuin olemaan
pihalla kun auto ajoi parkkipaikal-
le, äiti oli luultavasti ratin takana.
Kaksi lasta tuli autosta ulos naamat
maalattuina, noidan asusteissa.

Äiti haki tavaratilasta ämpärin ja
antoi ohjeita. Aloitatte reunimmai-
sesta talosta, soitatte jokaisen ovi-
kelloa ja näytätte ämpärin johon voi
laittaa virpomapalkan. Sitten tulet-
te tyhjentämään ämpärin tänne au-
toon ja menette seuraavaan taloon.
Mitäs tällaisesta perinteestä tuumit-
te, vallankin kun kerron erään yksi-
tyiskohdan tapahtumasta.

Ovikello soi, virpomaluku luettiin
ilman virpomista. Palkaksi tarjottiin
kakunpalasta ja suklaamunaa. Yl-
lätys oli melkoinen, kun virpojien
taholta kuultiin: “Mielummin otet-
tas rahaa.” Suklaamuna juuri ja juu-
ri kelpasi, mutta kakku ei. Ollaan
kauaksi ajauduttu tästä hienosta or-
todoksisesta perinteestä.

Pääsiäisen vietto tuntuu kulke-
van vielä samoissa uomissa

kuin silloin ennen. Munien, mäm-
min ja liekkumisen merkeissä.

Tämä viimeksi mainitsemani tapa
alkaa vain huolestuttavasti vähetä.
Johtunee kait nykyisten tilojen pie-
nuudesta kyseiseen tapahtumaan.
Isot maatalousrakennukset; puima-
lat, isot heinäsuojat puuttuvat sa-
moin kujamaat, joihin ennen raken-
nettiin isot keinut ja jonne vallan-
kin kylän nuoriso kokoontui isoin
joukoin keinumaan ja seurustele-
maan. Silloin vielä osattiin pitää
hauskaa ilman viinaa ja huumeita.
Taikka jos tässä nyt ihan rehellinen
on, niin ainakin tupakka alkoi jo
kuulua kuvioihin ja taisipa muuta-
mien taskusta löytyä jo “varpunen-
kin”.

Nyt mie lähen tuonne metsän
reunaan. Miul on siellä mah-

laa tippumassa. Se on vanhan kan-
san hyväksi toteamaa terveysjuo-
maa. Sitäkö illalla kumoaa litran
verran, niin aamulla ei ole mitään
vaivoja ja tuntee itsensä paljon nuo-
remmaksi. (Yöllä kyllä joutuu käy-
mään potilla.)

Isäntä lupasi, että saan kettää
tuohtakin kaadettavista koivuista,
jotenka pääsen virsuja tekemään.
Alkakaa vain lähettää tilauksia.
Tulkoon tässä mainituksi, että äijä-
ni oli tuohitöitten todellinen taitaja.
Virsut olivat hänen ainoat kesäiset
jalkineensa, niiden kanssa sujui
polkka ja jopa kirkossa käynti.

Toivotan kaikille
oikein hyttysri-
kasta ja mie-
lenkiintois-
ta vuositu-
h a n n e n
viimeistä
kesää. Voi-
kaa paremmin
kuin toiset.
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Terveiset Raudusta ja Suursaaresta
RAUDUSSA, 19. toukok. 1946.
Noin olin päivännyt kirjeeni äidille. Joku vanhempi henkilö,

joka muistaa noita aikoja, varmaankin luulee, että tuo paikka
päiväyksessä on vitsi. Niinhän se puolittain onkin. Kysymyk-
sessä ei ole Rautu pitäjänä vaan Rautu laivana. Suomen laivas-
ton vanha miinalaiva joka sodan jälkeen toimi miinanraivaus-
osaston emälaivana. Tai johtoaluksena omassa osastossaan,
kuinka vain halutaan sanoa.

Olin sodan aikana saanut mm.
radiosähköttäjän koulutuksen Ilma-
voimien Radiopataljoonassa. Sivii-
liin päästyäni, 4 v. 3 kk. 16 pv. pal-
veltuani ja ollessani Savonlinnassa
Schaumannin puulevytehtaalla
työssä, sain tietooni, että laivasto
haki vapaaehtoisia radiosähköttäjiä
miinanraivaukseen. Homma oli tut-
tua sillä varsinaisen asevelvollisuus-
aikani, v.1945 minun ikäluokallani,
olin ollut jo miinoja raivaamassa I
Raiv.Os:ssa. Silloin SP-41 nimises-
sä Suojeluskunnan aluksessa, joka
vastasi silloisten vartiotykkivenei-
den luokkaa ja toimi varsinaisten
raivaajien poijuveneenä. Se pudotti
poijuja raivaajien jälkeen merkiksi
siitä mistä kalusto oli kulkenut.

Ensimmäinen laiva johon minut
määrättiin, oli RAUTU. Se oli sil-
loin Suursaaren Suurkylän rannas-
sa, ankkurissa, ja sieltä lähti tuo
alussa mainittu kirje. Ajattelin, että
eivätköhän äiti ja isä vähän häm-
mästy päiväystä kunnes lukevat pi-
temmälle.....

RAUDUSSA en ollut montaa-
kaan viikkoa. Laiva tarvittiin muu-
alla. Niinpä se jätti meidät pienen
radioryhmän, saareen ja lähti. Teh-
tävänämme oli välittää rajanylitus-
lupapyyntöjä ja -lupia raivausosas-
ton aluksille. Työkaluiksi saimme B-
radioaseman ja Hell-kaukokirjoitti-
men.

Meitä oli neljä miestä, kolme säh-
köttäjää ja neljäs oli kokki. Kolme
oli -26 syntynyttä, palvelukseen
kutsuttuja asevelvollisia. Venäjän-

kielentaitoinen siviilimies toimi tulk-
kina ja oli silloin tällöin paikalla.

Asuimme parakissa joka oli Suur-
kylän aallonmurtajan tyvessä ja ym-
päröity piikkilankaesteellä. Meidän
henkilökohtainen vartijamme, äkäi-
seltä vaikuttava Punalaivaston ali-
kersantti, asui siinä entisessä sata-
man kioskissa ja kuljeskeli konepis-
tooli, sellainen kevyt peltiheikki,
aina mukanaan. Hän ei koskaan
puhutellut meitä suomeksi mutta
mahdollisesti osasi sitä kuitenkin.

Tyypillistä venäläistä
"sinuttelua"

Sitten satamaan tuli valtion hinaa-
ja, siviilialus jossa oli emäntä ja noin
kuusitoistavuotias laivapoika. Hi-
naajan tehtävänä oli vetää kapeah-
koa tukkilauttaa johon oli asetettu
useita hirsiä pystyyn ja niiden vä-
liin oli pingoitettu harmaata purje-
kangasta. Laite oli tykistömaali jo-
hon Pohjois-Korkean niemessä ole-
vat tykit harjoittelivat maaliin am-
muntaa.

Patterit olivat meidän selän puo-
lella, kallioiden takana, joten emme
itse tulitoimintaa voineet nähdä.
Kuulimme vain kun kiskoon lyötiin
hälytystä ja valkoisia matruusin lak-
keja hyppi kuin jäniksiä kallion ko-
loissa sinne niemeen ja kohta jyräh-
tivät kuusituumaiset.

Tapahtuma kiinnosti kuitenkin
niin paljon että minä, “vanha radio-
tiedustelija”, rupesin vastaanotti-
mesta hakemaan mahdollista hinaa-

jan ja johtoaseman jaksolukua.
Tulkkikin sattui silloin olemaan pai-
kalla ja yhteys löytyi.

Tilanne oli mitä  mielenkiintoisin
sillä ensimmäinen kranaatti osui
melkein hinaajaan. Katkaisi hinaus-
vaijerin ja kippari kirosi kuin turk-
kilainen. Ilkeä kysymys kuului:
“Tsort vasmii, aiotteko te P:leet
ampua meidät upoksiin, maaliinhan
teidän piti ampua”. Tulenjohtaja ei
ilmeisesti ollut tyytyväinen hänkään
ja vastasi samalla mitalla. Keskus-
telu oli tyypillistä venäläistä sinut-
telua, jossa sanoja ei säästelty. Tul-
killa oli hauskaa.

Lopulta hinaaja onki vaijerinpäät
ja homma alkoi uudestaan. Ampu-
mista tapahtui monena päivänä
mutta ei enää lähelle hinaajaa. Maa-
lihan kulki satoja metrejä hinaajan
perässä, alunperinkin.

Odessan asukkaista
laivapoika ei tiennyt

Sitten me kuultiin ja koettiin “Kai-
kenlaissii ihmeellissii asioit” -jos nyt
Linnan Hietasta lainataan. Laiva-
poika oli erittäin kiinnostunut ulko-
maalaisista, saattoi olla että me
olimme ensimmäiset hänen tapaa-
mansa sellaiset. Tapasimme hänet
pienen haavin kanssa tutkimasta
aallonmurtajan kallionkoloja pyy-
dystämässä sieltä niitä pienen pie-
niä piikkisiä kaloja joita sellaisiin
paikkoihin kotiutuu. Kysyimme hä-
neltä, että mitä hän niillä tekee, ja
saimme vastaukseksi, että kokki te-
kee niistä upseeriruokaa.....!

Hän kertoi olevansa syntyisin
Odessasta, jolloin kysyin, että kuin-
ka iso kaupunki Odessa on, paljon-
ko siellä on asukkaita?  “Kuka hei-
tä kaikkia on laskenut. En minä tie-
dä.” oli vastaus. Odessa on meri-
kaupunki, toki mekin se tiedettiin.
Hän kertoi, että siellä on suuri tivo-
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li jossa on kaikenlaista huvipyörää
ym. Muiden joukossa sileä masto,
ettei vallan rasvattu. Ja jos sen mas-
ton päähän pystyi reisimään niin sai
ottaa sieltä lavalta vaikka kellon!
Sitten oli huomattu jonkun matruu-
sin kiipeävän jotenkin helpon näköi-
sesti sinne huipulle useamman kuin
yhden kerran. Järjestäjät ottivat mie-
hen kiinni ja, eikös vain, miehen
polviin, housun puntin sisäpuolel-
le, oli sidottu teräsharjat, joilla pois-
tetaan ruostetta. Kertoja sanoi hy-
vin totisena: “Siitä ei hyvää seuran-
nut!”

Sodan aikana hän sanoi olleensa
Leningradissa ja että siellä oli hy-
vin kurjaa. Vilua ja nälkää ja pom-
mituksia. Nälkään siellä jotkut söi-
vät jopa ihmistä! Tämän hän sanoi
omasta aloitteestaan emme suinkaan
kysyneet sellaista. Sen sijaan sitä
kysyimme, että ketä siellä sitten syö-
tiin, miten se syötävä valittiin?  “En
minä ole syönyt, enkä tiedä muuta
kuin kuulin puhuttavan että fasiste-
ja, niitä joita oli vankilassa, syötiin”.

Varsinainen
"kökkötissi"

Hinaajan naishenkilö oli puettu
jonkinlaiseen merimiespukuun mut-
ta ei sellaiseen avokaulaiseen mat-
ruusin pukuun. Tummansiniseen
takkiin ja hameeseen. Hän oli ilmei-
sesti hiljattain saanut rintaliivit jot-
ka eivät olleet oikein hyvin istuvat.
Niillä valjastettuna tyttö oli varsi-
nainen kökkötissi sillä rinnat aset-
tuivat heti solisluun alapuolelle. Sii-
hen kohtaan jossa makuulta ampu-
ja nojaa kiväärin perään. Olimme
visusti hymyilemättä hänen ollessa
läsnä, mutta keskenämme meitä
kyllä nauratti moiset puskurit.

Hänkin kävi pari kertaa meidän
parakissamme mutta oli hiljainen,
mitään erinomaisempaa muistiku-
vaa minulla ei hänestä ole.

Sitten se vartijamme huomasi, että
meillä käy vieraita. Laivapoika oli
juuri haavilla kalassa siellä aallon-

murtajan laidassa kun tämä herra
juoksee sinne ja käskee heti pois.
Poika vitkasteli, liikkui laiskasti jol-
loin alikersantti vetäisi konepistoo-
lin kainalonsa alitse eteensä ja huu-
si uudestaan.

Poika vastasi, tulkkimme mukaan,
kysymyksellä että aiotko sinä tosis-
sasi ampua? Ja jumalauta kolmatta
käskyä ei enää tule, sanoi vartija ja
veti liikkuvat taakse. Poika vilisti
nopesti laivalleen. Kuri oli kova si-
viilillekin! Tämän jälkeen eivät vie-
railaat enää pistäytyneet parakis-
samme.

Tuli juhannusaatto ja yhteysvene
toi meille tarvikkeita. Immosen
Santtu oli saanut jotenkin homma-
tuksi naisten sukat (ettei peräti ny-
lonia?) ja yhteysalus ne kai toi. Niil-
lä hän vaihtoi hinaajalta pullon Vod-
kaa. Vodkasta olen varma mutta sii-
tä kuka sen vaihtoi, en ole aivan
varma, saattoi olla vaikka tulkkim-
me asiassa mukana.

Sen muistan hyvin, että naposte-
limme sitä vodkaa ja kävelimme
aallonmurtajan päähän. Istuimme

siihen, ihailimme kesäyötä ja mieli-
alamme oli haikea. Silloin se var-
tiomies tulee ja osoittaa meitä sillä
pyssyllään: “Potjom proi” kuulem-
me käskyn ja piippu heilahtaa pa-
rakille päin.

Lähdin kävelemään parakille.
“Saatana” sanoi Santtu, “koeta pu-
hua sille jotain jos se vaikka tulisi
lähemmäs, minä sipaisen sitä tur-
paan niin että se putoaa tuonne lou-
hikkoon” Hän jatkoi ja hidasti as-
keleitaan. Vartija valpastui heti - ja
tässä minä luulin, että hän taitaa
osata Suomea. Sanoin Santulle että
älä ole edes vihaisen näköinen tai
yritä mitään sillä se ampuu varmasti
heti kun saa pienenkin aiheen. Niin
siitä sitten käveltiin parakkiin ja tun-
nettiin että, juhannus oli pilalla.

Sakari Kalle
Sakari Kalle

Venäläiset olivat huomanneet, että
me kuunneltiin heidän radiojaksoa
tai sitten meidän omat yhteytemme
ja kaukokirjoittimemme häiritsi hei-
tä. Eräänä päivänä he yksinkertai-

Parakin takana, piikkilankaesteen sisäpuolella kaikki kolme titaria
ottamassa aurinkoa. Vasemmanpuoleinen on Mikko Lindström Helsin-
gistä. Keskellä Veikko Jormo, se laiha poika. Oikealla reunimmaisena

on Immosen Santtu, Kotkan poikii eikä ihan ilman siipii, sillä hän
harrasti kilpanyrkkeilyä. Valokuvan otti kokki, joka oli hyvin joviaali

isohko kaveri, mutta jonka nimeä Veikko ei muista.
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sesti käskivät, että kolmen ja puo-
len tunnin kuluttua teidän on oltava
poissa.

Aika oli minimaalisen lyhyt, mut-
ta tilasimme heti yhdysveneen ja
samalla ilmoitin, että Suursaaren
radioasema suljetaan tämän yhtey-
den päätyttyä. Sakari Kalle Sakari
Kalle = lopettamismerkki. Tämä
kaukokirjoittimen nauhan pätkä on
minulla vieläkin tallessa!

linen mies, joka oli aina käyttäyty-
nyt hyvin asiallisesti, suorastaan
ystävällisesti.

Kun veneemme oli irtoamassa
varasin oman jalkani viimeisenä
koskettamaan Suursaaren rantaa.
Saadakseni jälkeenpäin kehua, että
olen viimeinen asepukuinen suoma-
lainen, tupla-RAUTULAINEN,
joka on viimeisenä koskettanut
Suursaarta, työntänyt irti Suomeen

dioviesteistä. Kun Suursaaren sota
saksalaisia vastaan oli käynnissä,
olin silloin Kausalassa. Ravilinnas-
sa, jossa oli Ilmavoimien Rad.P.n
kuunteluasema.  Siellä kuunneltiin
sekä puhe- että sähkötysviestejä
venäläisten lentoliikenteestä. Puhe-
kuuntelija, venäjänkielen taitoinen,
vinkkasi meille: “Hei pojat!” ja pani
kovaäänisen päälle.

Emmehän me ymmärtäneet mi-
tään. Kuulimme vain kiihkeää, kii-
reistä molotusta. Kuuntelija suo-
mensi meille että lennonjohtoasema,
muiden käskyjenjoukossa, toistaa
vähän väliä: “Saaren luoteispuolel-
la olevia laivoja ei saa pommittaa,
ne ovat suomalaisia! Saaren luoteis-
puolella olevia laivoja ei saa pom-
mittaa, ne ovat suomalaisia!” Kun
syöksypommittajat olivat sakun
kimpussa oli meno sen verran rie-
hakasta, että samat käskyt piti tois-
taa useaan kertaan koska pilotilla
oli muutakin puuhaa kuin pelkkä
radion kuuntelu.

Onko jollakulla muulla muistoja
siitä, että venäläinen kieltää pom-
mittamasta suomalaisia?  Arvaatte,
että se kuulosti oudolta kaikkien
kuluneiden sotavuosien jälkeen...

Veikko Jormo

Yhteysveneemme saapui keula
kuohuen ja samanaikaisesti tuli ve-
näläinen vartiomoottorivene, ilmei-
sesti valvomaan tapahtumista. Las-
tasimme tavarat kovalla kiireellä ja
siinä meitä auttoi heidän tulkkinsa,
inkeriläinen ylimatruusi, iso rauhal-

lähtevää yhdysvenettä aallonmurta-
jan kainalosta. Nyt se on ensimmäi-
sen kerran kehuttu!

Venäläiset kieltävät
pommittamasta meitä

Sitten vielä yksi harvinaisuus ra-

Valokuva kaukokirjoittimen nauhasta.

Karjalan kysymys osaksi Suomen
pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa

Näkemys luovutetun Karjalasta
merkityksestä nykyisessä Euroopan
kehityksessä osana Suomen pohjoi-
sen ulottuvuuden politiikkaa nousi
keskeiseksi Karjalan Liiton liittoko-
kouksessa 24. huhtikuuta Helsingin
Karjalataloila. Karjalan kysymyk-
sen hoitaminen vakauttaa osaltaan
pohjoisen Euroopan turvallisuuske-
hitystä. Karjalan Liitto korostaa ta-

loudellisen kanssakäymisen lisää-
mistä ja luovutettujen alueiden ke-
hittämistä Suomen ja EU:n lähialue-
politiikan tarjoamin keinoin.

- Karjala tulisikin nostaa nyt no-
peasti niin Suomen hallituksen kuin
EU:nkin tehostettujen toimien listal-
le. Alue tulisi nähdä Suomeen in-
tegroituvana raja-alueena, joka an-
taisi mahdollisuuden ennen sotavuo-

sia vallinneiden luonnollisten raja-
markkinoiden paluulle, toiminnalli-
seksi talousalueeksi, totesi kansan-
edustaja Markku Laukkanen
(kesk.), joka jatkaa liiton puheen-
johtajana 1999-2001.

Laukkanen korosti tarvetta laatia
erityinen Karjalan kehittämisohjel-
ma sekä kehittää lähialuepolitiikkaa
vastikkeelliseksi ja nykyistä suu-
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rempaan vuorovaikutukseen ja hyö-
tysuhteeseen tähtääväksi.

Liittokokous viikolla Karjalan
Liitto tapasi maan ulkopoliittista
johtoa. Keskusteluissa presidentti
Martti Ahtisaaren ja ulkoministe-
ri Tarja Halosen kanssa esitettiin
vetoomus liiton Karjalaa koskevien
ehdotusten ottamisesta EU:n asia-
listalle Suomen ollessa EU:n pu-
heenjohtajamaa.

Lisää kansanedustajia
liiton johtoon

Karjalan Liiton uudessa luotta-
musjohdossa kansanedustajien
osuus vahvistui. Varapuheenjohta-
juutensa uusineen Hanna Markku-
la-Kivisillan (kok.) lisäksi kansan-
edustajiin kuuluvat Karjalan Liiton
liittovaltuuston varapuheenjohtajat
Katri Komi (kesk.), Irja Tulonen
(kok.) sekä jäsenet Risto Kuisma
(rem.) ja Leena Luhtanen (sd.).

Karjalan Liiton toiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Sulo Maa-
nonen (sd.) ja kunniapuheenjohta-
jaksi kutsuttiin liiton luottamusteh-
tävissä ansioitunut Matti Mansik-
ka (sd.). Liittovaltuuston puheen-
johtajana jatkaa Pertti Viinanen
(sd.).

Kirjalahjoitus
perinnehuoneeseen

Markku Säde Saarijärvel-
tä lahjoitti pitäjäseuralle teok-
sen nimeltä Eteläkarjalainen
marttatoiminta 1899-1952.
Kirjassa käsitellään aika laa-
jasti myös Raudun marttatoi-
mintaa.

Erittäin hyväkuntoinen kir-
ja on leimojen perusteella ol-
lut muun muassa Eduskunnan
kirjastossa sekä Keski-Suo-
men kotitalousopettajaopiston
kirjastossa.

Melkein rautulainen

Oikein hirvittää, uskallanko-
han sanoa noin. Tiedän, että

on olemassa rautulaisia ja jokunen
“rautulainen”. Minä olen “rautulai-
nen” - tai ainakin minusta siltä tun-
tuu.

Kerron teille tarinani. En ole, enkä
tiedä kenenkään sukulaisenikaan
olevan lähtöisin rajan takaa.  Ainoa
yhteys sinne on ollut, että isäni oli
suorittamassa hänelle määrättyjä
tehtäviä 1940-luvulla Syvärillä.

1970-luvulla kävin monen muun
suomalaisen tapaan silloisessa
Neuvostoliitossa useamman kerran.
Se oli silloin jännittävää omalla
tavallaan. Viimeinen reissuni sinne
oli vuonna 1980, kun kävimme
Tallinnassa, jossa olivat Moskovan
olympialaisten osakilpailut mm.
purjehduksessa.  Sen jälkeen on ta-
pahtunut paljon, kuten tiedämme.

Kotini on ollut Suomessa jo
hyvin pitkään tosi lähellä

valtakunnan itäistä rajaa. Rajavyö-
hykkeelle on meiltä kotoa vain noin
viisi kilometriä matkaa. Jostain
kumman syystä vuosien saatossa
minulle syntyi sisäinen halu käydä
rajan takana “niissä oikeissa pai-
koissa”. En osannut sitä sen kum-
memmin määritellä, enkä tehnyt
vuosien aikana sen hyväksi mitään.
Pelkästään haaveilin, silloin kun
asia mieleen sattui juolahtamaan.

Sitten erään kerran juttelin naa-
purin Sirkan kanssa edellä
mainitsemastani haaveesta. Hän oi-
tis tarttui aiheeseen ja ehdotti yh-
dessä sisarensa Railin kanssa seu-
raavana keväänä matkaa Rautuun
- heidän sukunsa kotikonnuille. Olin
tosi innoissani - monesta syystä.

Matka toteutui vuonna 1995 ja se
oli tosi upea, erilaisempi kuin osa-
sin ennakolta arvata. Kaiken “mu-
kavan” lisäksi sain sellaista tietoa
sodanaikaisista asioista, jotka saa-
toin kuvitella isälleni tapahtuneen

siellä Syvärillä.
Ja me tytöt, kun pääsimme poru-

kalla tämän kotiseutumatkailun
makuun, lähdimme parin vuoden
päästä uudelleen Rautuun. Reissu
oli jälleen mukava, vaikka lämpöti-
la oli tuolloin toukokuussa 1997
vain vähän yli kymmenen astetta ja
“holotna” olo aika ajoin, mutta ei
se tahtia haitannut.

Vietin syksyllä 1997 syntymä-
päiviä ja nämä rautulaiset

“ottosisareni” tilasivat minulle lah-
jaksi Rautulaisten lehden, koska
lahjakortin mukaan “kiinnostukse-
ni menetettyjä kotikontuja kohtaan
Kannaksen Karjalassa on ollut häm-
mästyttävän intohimoista”.

Lehteä olen nyt reilun vuoden ver-
ran lueskellut mielenkiinnolla. Lah-
jan antajat toivoivat lehden tyydyt-
tävän “palavan kaipaukseni kotiin
Karjalaan siihen saakka, kunnes
taas suuntaamme matkamme val-
loittamaan Karjalaa takaisin”.

Lisäksi lahjalehden saatesanoina
olivat säkeet runoa mukaillen:
“Taashan myö tavattannee, vuuven
seuraavan mentyä, Vuokseen kilvan
kirmaisemme, kirkonkylän kiertä-
nemme, kuulumiset haastelemme,
kera tuttuin tarinoimme, illat taasen
tanssahdamme, laulut päälle lalla-
tamme, aamulla asennon otamme”.

Aika kuluu ja vuodet seuraa
toisiaan, mutta rautulaiset

ovat nykyaikaista, perinteitä kunni-
oittavaa porukkaa. Sen huomasim-
me jälleen heinäkuussa 1998, kun
olimme Mikkelissä Mikaeli-salissa
Muistoloin illassa - pusero hikeä
valuen.

Kiitos teille rautulaiset “isosiskot”
Raili ja Sirkka, matkanjohtaja
Markku sekä lukuisa joukko rau-
tulaisia.

Raudussa tavataan.
Airi
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Tätä mieltä

Raja ei ole oikeassa paikassa

Nyt kun toukokuu alkaa olla jo
lopuillaan Rautu alkaa kutsua pitä-
jä-, kyläyhteisö- ja koulupiirejä val-
loitusretkille, jonka myös Jouni Van-
hanen aikoo toteuttaa ensikerran.

Viime lehden (RL 2/99) numeros-
sa Jouni kertoi, että hän suhtautuu
Karjalan palautukseen “rauhallises-
ti” ja jatkaa, ettei hän rupea haali-
maan Karjalaa takaisin painokkaas-
ti. Sallinet Jouni kommenttini kir-
joituksen tähän kohtaan. Juuri mei-
dän karjalaistenhan tulisi pitää
yleismaailmallisesti esillä ja vielä-
pä painokkaasti vaatia meitä koh-
danneen vääryyden oikaisemista.
Jos asiaa ei aktiivisesti pidetä esillä
ja siitä vaietaan, niin aivan varmasti
se myös unohtuu.

En minäkään rautulaisena sotain-
validina tarkoita, että pitäisi alkaa
miekkoja kalistamaan. Mutta jos
nykyinen Venäjä hoitaa asian meitä
tyydyttävällä tavalla, olen valmis

poistamaan sanavarastostani sanan
ryssä, tai ainakin lieventämään sitä.

Vanhasen talousmiestuntemuksen
myös kyseenalaistan. Hän sanoo, et-
tei Suomesta löydy niin paljon in-
vestointihaluja, että saataisiin toimi-
va yhteisö. Tämän väitteen perus-
teettomuuteen olisi minulla paljon-
kin sanottavaa. Riittänee, kun viit-
taan alan todellisten asiantuntijoi-
den laskelmiin ja tarkkoihin tutki-
muksiin, jotka vääjäämättömästi
osoittavat, että parin vuosikymme-
nen kuluttua homma olisi hoidossa.

Meitä sotainvalideja ja veteraane-
ja kummastuttaa Jounin väite, että
raja on nyt oikeassa paikassa. Me-
hän taidettiinkin olla väärässä, kun
henkemme uhalla puolustettiin en-
tistä kotipitäjäämme.

Itse olen lapsuuteni ja osan nuo-
ruuttani viettänyt valtakuntiemme
rajan välittömässä läheisyydessä,
Vepsassa, ja luulisin tietäväni, mis-

sä sen rajan pitäisi nytkin olla. Eikä
kaukana ole se päivä, jolloin raja-
tolppa siirretään Vepsan kohdalla
olevaan Kyyttilän mutkaan. Silloin
tilaan sinulta kyydin entiseen koti-
kylääni. Heti kun Potkelasta lähde-
tään, niin eikun torvet soimaan.

Koska sinun mielestäsi puku pääl-
lä on kivaa, niin minäkin sonnus-
taudun “limonadivehkeisiin” ja ker-
ron jo näin etukäteen, että se ei ole
surupuku. Siinä puvussa on päävä-
reinä sininen ja valkoinen. Paitahuo-
liakaan ei ole. Ostin “ohkaselta”
Paksun Markulta Karjalan vaaku-
nalla varustetun ihokkaan eräällä
Raudun reissulla. Se on niin arvo-
kas paita, että sitä pidetään täällä
päällä vain suurimmissa juhlatapah-
tumissa, joihin tämä rajanoikaisu
ehdottomasti kuuluu.

Jos nyt Jouni satutaan vaikka ke-
sällä Raudun reissulla tapaamaan,
niin olis hauskaa haastella. Ja teille
hyvät lehden lukijat tiedoksi; mie
ilmoitan vielä tarkemmin ajan mil-
loi lähetään sitä rajatolppaa siirtä-
mään, niin jotta älkää nyt hättäilkö.
Mieko käyn kesäl Vepsas, ni mie
kaivan sil tolpal jo kuopan valmiiks.

Valto Virolainen

Sattumuksia?
Rautuseuran turinailta oli päätty-

nyt. Karjalatalon Sortavala-sali oli
ollut täynnä väkeä ja tunnelmaa.
Olihan tämän toimintakauden vii-
meinen tilaisuus, alkoi kesä, emme-
kä tapaisi ennen kuin syksyllä.

Ilta oli ollut erittäin mukava ku-
ten aina. Osmo luki runon: “Kes-
kustelu” Tekijä nimimerkki “Ujo
piimä”. Runo on vertaansa vailla,
vaikka millä mitattaisiin. Minuun se
kolahti todella vaikuttavasti. Tun-
tui, että se on kirjoitettu “sydänve-
rellä” jota sanaa olen kuullut sanot-

tavan jostakin täydellisyyttä hipo-
vasta runosta.

Lopuksi lauloimme Suvivirren ja
sehän ei jätä ketään kylmäksi. Eroa-
misen vuoksi tunsin itseni niin hai-
keaksi; viittä vaille ettei tullut tippa
silmään.

Niinpä käänsinkin auton keulan
Helsinki-Paville. Terapiapaikkaan,
josta aina löytyy ystäviä, kavereita
ja jonka liikunnalliseen huviin hai-
keus haihtuu.

Ajoin parkkialueelle, tilaa oli vielä
hyvin, olihan “vain” keskiviikko.
Musiikki soi ja tunnelma imaisi si-
säänsä niin kuin toinen koti. Tuttu-

ja oli täälläkin. Niin kuin Rautus-
eurassakin.

Menin hakemaan Soilea. Emme
olleet tavannet viime vuonna lain-
kaan. Keskustelun avauduttua hän
kysyi: “Olet jotenkin erilainen kuin
ennen, onko sinulla jotakin surua?”.
Kerroin tuntemukseni ja Soile sa-
noi tulleensa terapiaan hänkin. Hä-
nen ainoa veljensä oli kuollut noin
puoli vuotta sitten. Viisnelonen ja
yht’äkkiä.

Soile suree toki vieläkin mutta
joskus on pakko tulla muiden ihmis-
ten joukkoon. Ei se sureminen ko-
tona yksin auta. Aika kuitenkin on
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se joka lievittää ja aika kuluu tääl-
läkin, hän jatkoi. Esitin tietysti su-
ruvalitteluni, halasin lämpimästi,
osaaottavasti ja olimme hiljaisen
haikeita kumpikin.

Sitten menin hakemaan Ailaa.
Hänkin on tuttu jo vuosien takaa.
Hän kulki silloin aina piippari vyös-
sään ja sanoi, että kun se soi niin
hänen on lähdettävä työhön vaikka
keskelläyötä. Hänellä oli vastuu jon-
kun firman tietokonekeskuksen toi-
mintavalmiudesta.

Kun tuon muistin niin kysyin,
onko sinulla vielä se piippari? Hän
vastasi että ei tällä kertaa. Hänellä
on ollut muuten niin raskas ja kenk-
kumainen työpäivä, että hänen oli
pakko tulla hoitoon, koska hän ei

olisi kuitenkaan saanut nukuttua il-
lalla, jos olisi mennyt suoraan ko-
tiin.

Kuultuaan minun tunnelmani hän
naurahti ja sanoi, että kylläpä meil-
lä synkkaa tänä iltana.

Kohta olinkin valmis lähtemään
kotiin. Menin luukulle hakemaan
takkiani. Samaan aikaan siihen tuli
iso hyväntuulinen nuorehko mies.
Selvästi pienessä hiprakassa, mut-
ta niin ettei varmasti häirinnyt ke-
tään.

Hän räppäsi minua olalle, niin
kuin suomalainen kaveri aina. Räp-
pääja sanoi: “Älä kuule sure, kyllä
se siitä... “ (ja minä kun en mieles-
täni ollut edes surullisen oloinen.).
Sitten hän jatkoi: “Joku kuukausi

sitten minä heräsin aamulla ja kuol-
lut vaimo makasi vieressä, mutta
kaikki tässä pitää ihmisen kestää...ei
auta, ei ne asiat suremalla miksikään
muutu...”

Esitin tietysti osanottoni hänen
suruunsa mutta jotenkin tunsin kyl-
miä väreitä. Asia esitettiin niin ta-
vallisena, että se todella karmaisi.
Mikä hirveä tilanne! En tietenkään
ruvennut kyselemään yksityiskohtia.

Ajattelin vanhaa sananlaskua joka
sanoo: “ Ei kaksi kolmannetta eikä
kolmaskaan paritta...” Minulle riit-
tivät nämä kolme sattumusta yhdelle
illalle. Hyppäsin autoon ja ajoin kii-
reesti kotiin.

Espoossa, 6.toukokuuta 1999
Nimimerkki “Ruuttana”

Presidentti Ahtisaari lähtee rauhanmatkalle Jugo-
slaviaan. EU:n ulkoministeriöt ovat antaneet Ahti-
saaren rauhanponnisteluille tukensa ja rauhantyö
tapahtuu EU:n nimissä ja läheisessä yhteistyössä
Yhdysvaltain, Venäjän sekä YK:n kanssa. Mutta
onko Slobodan Milosevic halukas rauhanneuvotte-
luihin? Ei ole juuri sovitteluhaluja osoittanut.

Kuitenkin on Ahtisaarella rohkeutta yrittää neu-
votella. Tavoitteena Kosovon tilanteen selviäminen
niin, että albaaniväestö voisi palata kotiseuduilleen.
Uskallusta tuntuu riittävän siis kylälle, muttei koti-
maahan. Kotimaassahan odottaa Karjalan kansa
paluuta kotiseudulleen. On odottanut jo pitkään tuo-
ta neuvottelurohkeutta.

Venäjän korkein johto tulee olemaan noissa neu-
votteluissa mukana ja niinpä erään näitä samoja
ajatuksia pähkäilleen savolaisen mieleen tuli osu-
vasti Antti Rokan sanat: “Vissii siin tulloo tehtyy

samas toisetkii paperit.” Toivottavasti.
Vaik taas tul vähä piikiteltyykii niin uskon, että

koko Suomen kansa on hengessä mukana Ahtisaa-
ren rauhanmatkalla ja toivoo, että nuo sodan jul-
muudet saadaan loppumaan. Muistuttavathan nuo
viime kuukausien tapahtumat Karjalan kansan
omasta evakkotaipaleesta ja hädästä.

Jälleen kerran joudun pahoittelemaan, etten voi
saapua jokaiseen koulupiiritapahtumaan koska noita
kesäisiä viikonloppuja on niin onnettoman vähän,
mutta toivotan niihin rautulaisiin tapahtumiin läm-
pimät terveiset näin lehden välityksellä. Toivotta-
vasti jaksatte vuodesta toiseen vaalia oman koulu-
piirinne perinnettä sekä olla mukana niillä lukuisil-
la matkoilla Rautuun, joista ensimmäiset ovat jo
takana päin tältä vuodelta.

Hyvää alkanutta kesää,

teidän Markku Paksu

Rauhankyyhky!
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Kansallispuku on oivallinen juhlavaate,
mutta muistathan kuinka sitä käytetään?

Tulevanakin suvena meitä
saattaa odottaa useat juhlat.
Juhlavan asun valitseminen ku-
hunkin tilanteeseen on yksi juh-
laa valmisteleva toimenpide.
Toiselle tämä osuus voi olla pa-
rasta henkistä valmistautumis-
ta tulevaan, mutta joillekin pu-
keutuminen on ainainen paina-
jainen. Mistä löytäisin asun,
joka on aina riittävän arvokas
ja käyttökelpoinen useissa tilai-
suuksissa?

Kansallispuku on vastaus ky-
symykseen.

Kertahankintana kansallispuvun
hinta saattaa olla kallis, mutta mal-
li ei vanhene koskaan ja kokoakin
voi muuttaa vartalon pienten muu-
tosten mukaan.

Kansallispuvussa voimme vierail-
la vaikka itsenäisyyspäivänä presi-
dentin kutsuilla. Linnan juhlat ovat
varmasti valtakunnan arvokkain ti-
laisuus, mutta kotoisetkin syntymä-
päivät ovat hyvä syy pukeutua kan-
sallispukuun.

Puvun hankkiminen on mahdollis-
ta täysin valmiina kaikkine korui-
neen ja asusteineen alan liikkeistä,
mutta sen voi myös valmistaa tar-
vikkeista tai aloittaa työ alusta al-
kaen itse “lankoja myöten”.

Jos valmiit puvut eivät ole mie-
luisia ja omat ompelutaidot vajavai-
sia, on olemassa myös kansallispu-
kutaitajia, jotka tekevät puvut pe-
rinteisin menetelmin. Pukuja voi
myös vuokrata tilapäiskäyttöön joko
alan liikkeistä tai joiltakin yhdistyk-
siltä.

Kaunis tapa
elävöittää

Kansallispukujen käyttäminen on

kaunis tapa ja samalla se elävöittää
usein tummahkoa juhlailmettä. Kan-
sallispukuneuvosto on Suomessa se
elin, joka antaa ohjeita kansallispu-
kujen käytöstä. Ohjeita on saatava-
na esimerkiksi käsi- ja taideteolli-
suuskeskuksista.

Kansallispuvun käytössä on tär-
keää, että puku on kokonaisuus sii-
hen kuuluvine päähineineen, sukki-
neen, kenkineen ja koruineen. Se,
kuinka vanha muunnelma puku on,
ei sen sijaan ole tärkeä seikka. Pu-
vun oikeellisuutta on vaikeaa mää-
ritellä, kun puhumme 1700- ja
1800-lukujen kansanpuvun muun-
nelmista.

Tämän päivän pyrkimys on tie-
teellisen tutkimuksen avulla uudis-
taa kansallispukuja vastaamaan
mahdollisimman tarkasti tietyn ai-
kakauden kansan juhlapukua. Uu-
distuksissa on pyritty löytämään
myös pukujen perinteiset työtavat,
sillä vanhemmissa muunnelmissa on
tehty siltä osin useita myönnytyk-
siä.

Kansallispukujen
asusteet

Pukujen kanssa käytettävien asus-
teiden tulisi siis olla kokonaisuuteen
kuuluvia.

Varsinkin meillä naisihmisillä on
tarvetta pitää tavaraa enemmän
mukana kuin 1700-luvun sisarillam-
me. Silloin voimme turvautua ny-
kyaikaisten käsilaukkujen sijaan
esimerkiksi pärekoriin (kokoja niis-
sä varmaan riittää meidän kaikkien
tarpeisiin) tai yksinkertaiseen puu-
villa- tai pellavaliinanyyttiin. Myös
nahkainen tai kankainen kukkaro-
pussi on sopiva käsilaukkumalli.

Alushameeseen tai liivin alle pii-
loon voi myös ommella taskun. Ha-
meen alla voi lisäksi käyttää pari-

taskuja, jotka on kiinnitetty isoon
nauhaan ja sidottu vyötärölle. Jul-
kisilla paikoilla piilotaskujen käyt-
tö voi kuitenkin olla hankalaa. Pu-
kuun kuulumattomien, mutta tärkei-
den tavaroiden sijoittaminen on siis
hyvä miettiä etukäteen ennen juh-
laa.

Jalkineet ovat meille jokaiselle
erittäin tärkeät. Ennen vanhaan, kun
kenkiä oli vähän, puettiin kirkkojal-
kineet vasta kirkolla jalkoihin, sääs-
tösyistä tietysti. Tänä päivänä tus-
kin kenelläkään on niin suurta puu-
tetta, mutta kaikki jalkineet eivät
sovellu kansallispuvun kanssa käy-
tettäväksi.

Ohjeitten mukaan kaikkien puku-
jen kanssa voi käyttää mustia nau-

Kansallispuku sopii moneen
juhlaan ja elävöittää tilaisuuksia.

Kuvassa Liisa Rouhiainen, o.s.
Säde, Tuuterin puvussa Äiti-

Karjalan muistomerkin paljastus-
tilaisuudessa. Rautu-Sakkolan
puku oli tuossa vaiheessa vielä

työn alla. Kuva: Jaana Anttonen
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hakenkiä tai koristelemattomia
avokkaita. Myös solkikenkiä voi
käyttää muiden kuin eteläkarjalais-
ten pukujen kanssa. Karjalaisten,
savolaisten, keskisuomalaisten ja
keskipohjalaisten pukujen kanssa
voidaan käyttää myös värjäämättö-
mästä nahasta tehtyjä lipokkaita ja
pohjoissuomalaisten kanssa matala-
vartisia paulakenkiä.

Kengissä korot ovat matalat tai
puolikorkeat, kannat ja kärjet um-
pinaiset. Vaikka jalkanne olisivat
tottuneet korkeisiin korkoihin, kan-
nattaa kansallispuvun kanssa käyt-
tää vain matalia jalkineita.

Sukat ovat yleensä valkeat puu-
villaiset tai villaiset polvisukat (joi-
takin pukukohtaisia poikkeuksia) ja
ne sidotaan polvitaipeeseen sukka-
nauhoin. Sukkanauhat olivat ennen-
vanhaan yksi tyttöjen taidonnäyte ja
niitä valmistettiin esimerkiksi pirta-
tai ristikkonauhana.

Rannekello piiloon
Koruina käytetään vain pukumal-

liin kuuluvia koruja, lukuun otta-
matta kihla- ja vihkisormusta. Edes

rannekelloa ei olisi hyvä pitää nä-
kyvillä.

Jokapäiväiset korva- ja kaulako-
rut ovat usein niin tavallisia, ettei
niitä muista ottaa pois, mutta yrit-
täkää silti.

Naisen päähineenä
pinteli tai säppäli

Päähineenä käytetään aina vain
puvun kokonaisuuteen kuuluvaa
asustetta. Aikuisilla naisilla se on
tanu, tykkimyssy tai karjalaisilla
naisilla myös huntu ja sorakka. Ul-
kona tykkimyssyn päällä voi käyt-
tää huivia. Tytöillä päälaitteena on
nauhat, pinteli tai säppäli.

Naisilla hiukset kammataan pois
otsalta sileästi päähineen alle ja pit-
kät hiukset kootaan nutturalle. Ty-
töillä voivat hiukset olla hajallaan
ja päälaite asetetaan hiusrajaan tai
vähän sen yläpuolelle ja solmitaan
taakse hiusten päälle, jolloin nau-
hat riippuvat pitkin selkää.

Joissakin puvuissa nauhat tai säp-
päli solmitaan nutturan ympärille.
Rautu-Sakkolan naistenpuvussa on
myös veneen muotoinen, keskelle

päätä jakauksen päälle asetettava
säppälimalli (ei virallistettu).

Miesten päähineenä on huopahat-
tu, kankainen kaira- eli patalakki tai
lippalakki. Joillakin alueilla se on
puikoilla kudottu tai virkattu joko
suippo- tai tasalakinen myssy. Po-
jat peittävät päänsä samoin kuin
miehet, paitsi eivät käytä huopahat-
tuja.

Päällyysvaatteena käytetään pu-
kuun kuuluvaa röijyä tai viittaa, jos
sellainen on käytettävissä. Usein
kuitenkin säästämme kansallispu-
vun hankintahinnassa juuri sen koh-
dalla, koska ne ovat suuritöisiä. Sen
vuoksi neuvosto suosittaakin, että
mitä tahansa vuodenaikaan sopivaa
päällyysvaatetta voi käyttää kansal-
lispuvun kanssa.

Lähteenä artikkeliini olen käyttä-
nyt Suomen Kansallispukuneuvos-
ton vuonna 1991 julkaisemaa Kan-
sallispuvun käyttöohjeet -lehtistä ja
Kansallispukukeskuksesta saatua
aineistoa.

Iloisia juhlia ja arvokasta
juhlakansaa kesällä 1999!

Eeva Malkamäki

Rautulaisen naisen elämänkertakilpailun satoa

Hilman lapsuusmuistoja Osa 2

Muistan hyvin sen päivän. Oli
vuosi 1917 syksy-talvella. Äitini
paistoi meille lettuja. Meinattiin
käydä syömään kun isä tuli ulkoa.
Silloin jäi kaikki. Isäni sanoi jotain
äidille. Kun katsottiin ikkunasta
ulos, niin tientäydeltä meidän ohi
ajoi ihmisiä hevosilla rajalta päin.
Isä laittoi kiireesti hevosen valjai-
siin, meille lapsille vaatteet päälle
ja rekeen. Oven päälle pönkäksi pit-
kävartinen luuta. Ei ollut silloin luk-
koja, eikä ennen pelätty.

Isä vei meidät sinä päivänä Kas-
kaalan kylään, Loposen taloon. Sin-

ne meiltä oli noin seitsemän kilomet-
riä. Olimme sen yön siellä, mutta
sota alkoi niin sinne tulivat kuulot,
se oli niin lähellä rajaa.

Seuraavana päivänä isä vei mei-
dät Suvannon yli Kirveenmäelle,
Hynnisen taloon, joka oli iso talo.
Ne ottivat meidät vastaan, ei tarvin-
nut pelätä. Seuraavana päivänä isä
meni vielä kotona käymään, siinä
paikalla ei sillä hetkellä taisteltu. Isä
toi karjan pois sieltä sedän kanssa
yhdessä ja samalla laittoivat viljoja
piiloon kun kaikki jäivät. Isän ja
sedän ei tarvinnut olla sodassa. He

olivat vanhempia miehiä. Mutta isä
kävi valkeiden puolella viemässä
hevosen kanssa ruokaa sotilaille.

Olimme sotaa paossa kevääseen
saakka. Huhtikuussa, pääsiäiseksi
pääsimme kotiin. Ei siellä ollut kuin
seinät pystyssä. Kaikki oli kuulan-
reikää täynnä, ovet ja ikkunat rik-
ki. Mutta ei se mitään haitannut kun
taas sai olla omassa kodissa ja lap-
suuden leikkitantereilla. Niin alkoi
uusi elämä, ja uusi vaihe elämässä
kaikille ihmisille. Kuka muistaa
nämä ajat vielä? Minä muistan,
vaikka olin nuori niin ne ovat jää-
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neet ikuisesti muistiini.
Silloin sodan jälkeen tuli kova

puute leivästä ja muustakin. Ihmi-
sillä ei ollut jauhoja ja piti laittaa
leipään lisäaineita. Kenellä oli lait-
toivat perunaa, tai sitten puunkuor-
ta ja sammalta. Niitä kuivattivat ja
jauhoivat jauhojen sekaan taikinaan.
Se oli pakko.

Meillä isä oli laittanut viljat pii-
loon. Nyt oli hyvä, sai käyttää myl-
lyssä, että saimme jauhoja. Ei tar-
vinnut laittaa mitään joukkoon. Äiti
antoi monelle ihmiselle jauhoja, eikä
ottanut rahaa. Kenellä oli karjaa,
sen oli hyvä tulla toimeen. Mutta oli
semmoisia, kenellä ei ollut.

Kakkarat maistuivat
myös sotilaille

Muistan erään lauantaipäivän so-
dan jälkeen. Me lapset aina autoim-
me äitiä. Silloinkin kuorimme pe-

Loposen talo Vehmaisissa kuvattuna maantieltä päin vuonna 1938. Kuvan omistaa Laura Raelouhi, o.s.
Loponen, joka kertoo kuvan olevan paraatirapun puolelta.

runat valmiiksi, että saa sukkelam-
paa kakkarat tehtyä. Äiti alusti kuo-
ritaikinan. Kun paistettu oli kaikki
ja äiti oli kirnunnut voita että käy-
dään syömään, niin yllättäen tuli
monta sotilasta ja alkoivat pyytää
ruokaa, että heillä on kova nälkä.
He olivat valkoisia, ei punaisia.

Äiti antoi pojille piiraita ja voita,
myös kirnupiimää. Pojat söivät ko-
vasti ja piiraat menivät loppuun,
mutta olivat hyvillään kun oli ma-
hat täynnä. Olisi ne kyllä maksa-
neet, mutta äiti ei ottanut rahaa.
Pojat kiittivät ennen lähtöä.

Eihän siinä mitään. Äiti pani lap-
set taas kuorimaan perunoita ja
paistamaan uudet piiraat. Meillä oli
syksyllä laitettu perunoita kun kai-
vettiin maasta, semmoiseen maahan
kaivettuun kuoppaan. Hyvin päältä
suojattu, laudoilla ja oljilla. Niiden
päällä vielä multaa. Ne säilyi hyvin
siellä kuopassa. Keväällä sai sie-

menperunat.
Sitä kesti pitkään, ennen kuin elä-

mä alkoi mennä ihmisillä taas hy-
vään. Monella oli puutetta ja surua
siitä mitä sota oli jälkeensä jättänyt.
Ne muistot ovat monella vieläkin.

Juhannuksena
ripillä

Vuodet vierivät eteenpäin ja sitä
mukaa kasvoimme isoimmiksi. Tuli
eteen rippikouluaika, viisitoistavuo-
tiaana. Syksyllä käytiin kolme viik-
koa ja toiset kolme keväällä. Meillä
oli silloin Salo opettamassa ja kant-
tori Kosonen.

Me oltiin ensimmäiset lapset kou-
lussa ja ripillä vuonna 1926 juhan-
nuksena. Tytöt ja pojat olivat eri
aikaa koulussa. Keväällä oltiin yksi
päivä yhdessä. Silloin oli papilla
vähän vaikeaa, kun pojat heittivät
tunnilla tyttöjen puolelle karamel-
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leja. Pappi sai kieltää monta kertaa.
Kirkko oli ihan uusi, kaunis tiili-

kirkko. Oli naisten ja miesten par-
veke erikseen.

Oli tärkeää kun tunsi itsensä ai-
kuiseksi kun oli ollut ripillä. Mikä
vielä, kun sai vapaasti lähteä voi-
misteluharjoituksiin kirkonkylään ja
seuratalolle tanssimaan. Ennen rip-
pikoulua ei laskettu siihen aikaan
tanssimaan. Oli kova kuri.

Seurantalolla pidettiin iltamia,
siellä oli ohjelmaa, runoja lausuttiin
ja näytelmä. Lopuksi yksi tunti tans-
sia. Tytöt oli toisella puolella salia,
pojat toisella puolen. Pojat tulivat
ja kumarsivat nätisti tytöille tans-
siin. Silloin oli kiva olla tansseissa
kun ei ollut sellaisia poikia, mitkä
olisi humalassa. Yksi poika siellä oli
aina, mikä oli vähän ottanut. Me
tytöt annettiin sille rukkaset, ei ha-
luttu tanssia sen kanssa. Joskus se
suuttui, mutta ei kauan ollut vihai-
nen.

Kun juhannuksena pääsin ripille,
sen kesän sain olla kotona. Autoin
äitiä töissä. Silloin sain käydä voi-
misteluharjoituksissa ja käyntiin
monessa paikassa pitämässä ilta-
mia, missä esitettiin voimistelua.

Minä olin lausumassa runoja il-

tamissa ja näytelmissä myös. Silloin
lausuttiin isänmaallisia runoja. Se
aika oli sitä ihanaa nuoruutta, mut-
ta ei kestänyt kauan kun menin jo
yhdeksäntoista vanhana naimisiin.

Kahvila oli
keskuspaikka

Syksy koitti. Piti taas lähteä työ-
paikkaa hakemaan, mutta onneksi
sain niin läheltä kotia, että sain asua
kotona. Pääsin kirkonkylään,
Osuuskaupan kahvilaan tarjoilijak-
si. Siinä oli minulla hyvä työpaik-
ka. Siellä oli emäntänä Liisa, minä
tarjoilijana ja yksi tyttö keittiössä.
En muista nimeä. Juho Pulli on joh-
tajana. Silloin en tiennyt, että on
tulevia sukulaisia.

Kahvilassa kävi paljon ihmisiä,
kun oli keskuspaikka. Kenellä oli
asiaa Raudun kirkolle, useampi tuli
kahville tai sajua juomaan. Itsellä
oli kaupalla leipomo. Sieltä sai hy-
viä leivonnaisia, baakkelssia, ne oli-
vat ihania. Leipurimestari Longa
teki niitä. Myös rinkeliä tekivät
omassa leipomossa. Muistan, kun
pakkasilla tulivat ihmiset juomaan
kuumaa sajua ja rinkeliä syömään.
Saivat lämmitellä.

Siellä pitivät kaikenlaiset kokouk-
set, oli sitä varten eri huone. Siinä
paikassa oppi tuntemaan paljon pi-
täjän ihmisiä, kun näki useasti. Sen
tähden tunnen paljon rautulaisia.

Häät kestivät
kolme päivää

Siinä työpaikalla tutustui ratsuvä-
essä olevaan poikaan. Oli lomalla
ja tuli toisen pojan kanssa kahvi-
laan. Oli vielä lauantai-ilta ja pyysi
minua lähtemään seurojentalolle
tanssimaan. Mutta en silloin men-
nyt. Tuli sunnuntai-ilta ja hän tuli
uudestaan pyytämään tansseihin.
Silloin lähdin. Siitä alkoi seuruste-
lu.

Hän oli Lappeenrannan ratsuvä-
essä. Niillä oli komea puku siihen
aikaan. Punaiset housut, luuranko-
takki ja miekka. Seurustelu kesti ja
mentiin vihille asti seuraavana Hel-
luntaina vuonna 1930.

Häät kestivät kolme päivää. Sun-
nuntaina alkoivat, oli tiistai kun vii-
meiset vieraat lähtivät. Oli kolme
haitarinsoittajaa meidän häissä
muun muassa Pappisen Jussi. Se
tapa oli semmoinen jos oli isoja häitä
pidettiin. Syötiin ja tanssittiin niin
kauan kuin kuka jaksoi.

Kuokkavieraita oli paljon. Ei kut-
suttu, mutta nuoret tulivat tanssi-
maan pitkistä matkoista. Ajoivat
pyörillä, ei ollut montaa autoa sil-
loin.

Se siitä. Piti aloittaa uusi elämä
ja tottua kaikkeen, mitä elämä tuo
tullessaan.

Jatkuu seuraavassa
numerossa

Kirjoitus on Hilma Köningin, o.s.
Loposen käsialaa. Hän otti sillä
osaa Rautulaisten lehden viime
vuonna järjestämään rautulaisen
naisen elämänkertakilpailuun ja si-
joittui toiseksi.

Nykyisin Hilma asuu Pieksämä-
ellä.

Osuuskaupan kahvila kirkonkylässä jatkosodan aikana.
Kuva pitäjäseuran arkistosta.
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Uutta satoa odotellessa
Lienee uusi perheenjäsen vienyt huomioni kokonaan

kun ruokapalstan teko jäi viime lehden osalta liian
myöhään. Onneksi toimitus korjasi virheeni. Jaana an-
toikin hyvän vinkin viimeisten pakastemarjojen käy-
töstä ja minä jatkan samasta aiheesta.

Karviaismarjoja syödään mielellään tuoreena suoraan
pensaasta, mutta keväällä ne löytyvät yleensä viimei-
senä pakastimesta kun kaikki muut marjat on jo käy-
tetty. Yksi syy on varmaankin siinä, ettei karviaisruo-
kien ja leivonnaisten ohjeita kovin usein näy lehdissä
tai keittokirjoissa. Tässä kaksi leivonnaisohjetta. Toi-
nen on vanha rautulainen piirasohje ja toinen tätä uu-
dempaa ja helppotekoisempaa tyyliä oleva paistos.

Vehnäskuori:
2,5 dl lämmitettyä maitoa
25 g hiivaa
1 tl suolaa
1 muna
75 g voita
noin 500 g vehnäjauhoja

Sydän: karviaismarjahilloa

Taikina kaaviloidaan pyöreiksi, matalan kokoisiksi
kuoriksi. Kuoret nostetaan joko voidellulle pellille tai
riehtilöille (nykyisin tietenkin leivinpaperille).
Sydän levitetään ja kuoret käännetään sekä poimute-
taan. Kuoret voidellaan munalla ennen uunin panoa.
Uunin lämpö +180-200 astetta ja paistoaika noin 20-
30 minuuttia.

Karviaismarjapaistos

1 l karviaisia
0,5 dl vettä
2 dl sokeria
1 tl vaniljasokeria

Taikina:
125 g voita ja margariinia
1,5 dl sokeria
1 muna
125 g kookoshiutaleita
1 dl vehnäjauhoja

Kiehauta vesi ja sokeri. Pane karviaismarjat liemeen ja
hauduta niitä siinä 6-8 minuuttia. Älä keitä marjoja rik-
ki. Mausta hilloke vanilliinilla. Kaada hilloke voidel-
tuun vuokaan.
Vatkaa voi ja sokeri vaahdoksi, lisää muna, kookoshiu-
taleet ja jauhot. Levitä taikina nokareina karviaismar-
jojen päälle. Kypsennä paistosta uunissa noin 25 mi-
nuuttia, kunnes pinta on kullanruskea ja rapea.
Lisäkkeenä maistuu vaniljakastike tai hieman pehmen-
nyt vaniljakermajäätelö.

Jos kuitenkin käy niin, ettei uutta marjasatoa ala kuu-
lua, on vastuu siitä, kuten monesta muustakin asiasta,
seuramme puheenjohtajalla. Vanha sanontahan kuuluu:
“Markku marjat säätää”. Tällä viitataan Markun päi-
vän säähän. Jos silloin on tuuli pohjoisesta tai muuten
kylmää, ei marjoja tule. Jos on kaunista ja leutoa, tulee
hyvä marjavuosi.

Lämmintä kesää odotellen Liisa

Sukututkijoille valmistunut multimedia

Mikkelin maakunta-arkiston yh-
teydessä toimiva Karjala-tietokan-
ta on julkaissut sukututkimusop-
paaksi CD-ROM -muotoisen mul-
timedian, joka edesauttaa tiedon elä-
myksellistä sisäistämistä. CD-ROM

on tiettävästi ensimmäinen laatuaan
Suomessa.

Sukututkimusmultimedia esittelee
laaja-alaisesti sukututkimuksen läh-
deaineistoa asiakirjaesimerkkien ja
niistä laadittujen tekstiselvennysten

avulla. Ohjelmassa valaistaan myös
seurakuntien kirkonkirjojen histori-
aa, niiden kehityskaarta sekä niiden
tutkijalle tarjoamia tietoja.

Lisäksi tietoiskuissa ja laajemmis-
sa artikkeleissa selvitetään muun
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muassa kirkonkirjoissa käytettyjä
erilaisia lyhenteitä ja tutustutaan
ammatteihin, nimistöön ja entisajan
sääty-yhteiskuntaan, koululaitok-
seen ja niin edelleen. Hengellisen
hallinnon tuottaman asiakirja-ai-
neiston ohella ohjelman käyttäjä voi
ammentaa tietoutta maallisen hallin-
non monipuolisesta arkistoaineistos-
ta, kuten lääninhallinnon, oikeuslai-
toksen ja verotuksen synnyttämistä
asiakirjoista.

Itäsuomalaisella näkökulmalla
tehty CD-ROM on tarkoitettu kou-
luille, kansalaisopistoille, kirjastoil-
le ja tietenkin myös yksittäisille su-
kututkijoille.

Multimedia on tehty Windows 95/
98/NT -käyttöympäristöön. Ohjel-
ma maksaa 200 markkaa plus 20
markan postituskulut. Sitä voi tila-
ta Satu Soivaselta puhelin (015) 361
125.

Jaana Anttonen

Ensimmäisen evakkoonlähdön
muistovuosi meneillään

Vuosia 1999 ja 2000 vietetään
Karjalan Liitossa ensimmäisen
evakkoonlähdön ja talvisodan 60-
vuotisuuden muistovuotena. Karja-
lan Liitto kehottaa jäsenistöään eri-
tyisesti sodan muistoaikana 1999-
2000 tekemään tunnetuksi Karjalaa
ja sen historiaa, karjalaista kulttuu-
ria sekä siirtokarjalaisten vaikutus-
ta sijoituspaikkakuntiensa ja koko
sodanjälkeisen Suomen kehitykseen.

Toiminnanjohtaja Helena Valta
Karjalan Liitosta muistuttaa, että
Karjalan historia on olennainen osa
Suomen historiaa.

- Karjalan merkitys maamme it-
senäistymiseen on ollut keskeinen.
Karjalaisuus tuli osaksi suomalais-
ta arkipäivää viimeistään toisen
maailmansodan jälkeisinä vuosina,
jolloin siirtokarjalaiset asettuivat
uusille asuinseuduilleen jäljellejää-
neeseen Suomeen, hän muistuttaa.

Erityisesti Euroopan viime vuo-
sien kehityksen myötä Karjala on
noussut julkisuudessa keskustelun
kohteeksi. Tässä yhteydessä on ha-
vaittu, että Karjalan alueen histori-
an ja kulttuurin hahmottamisessa
nyky-Suomessa on puutteita.

- Karjalan Liitto pyrkii omilla toi-
millaan lisäämään suomalaisten
Karjalatuntemusta ja siihen, että
jokainen suomalainen voisi kokea
Karjala-asian omakseen. Näin avar-
tuu myös kansalaisten kyky ymmär-
tää maamme lähihistoriaa ja toisen
maailmansodan synnyttämää Kar-
jalan kysymystä, sanoo Valta.

Opetuspaketit
jo kouluissa

Peruskoulujen ja lukioiden opet-
tajat ovat saaneet huhtikuun aikana
rautaisen Karjala-tietopaketin. Op-

pimateriaalin tuottaminen tukee lii-
ton tulevaksi syksyksi ajoittamaa
Juuret Karjalassa -koulukampanjaa.

- Kun ensimmäisestä evakkoon-
lähdöstä tulee syksyllä kuluneeksi
60 vuotta, karjalaisuus on yhä ajan-
kohtaisempi kysymys myös kouluis-
samme. Melkein jokaisella tämän
päivän koululaisella onkin linkki
Karjalaan, ainakin suvun tai ystä-
vän kautta, kertoo Helena Valta.

Kampanjan tavoitteena on lisätä
kaikkien suomalaisten ja erityisesti
nuorison lähihistorian tuntemusta
sekä kotiseututietoisuutta.

- Karjalaisuus on tänään olellinen
osa suomalaisuutta, karjalaisten his-
toria ja kulttuuriperintö osa jokai-
sen suomalaisen kunnan lähihisto-
riaa ja oppilaiden kotiseututietä-
myksen kasvattaminen tukee oleel-
lisesti yksikön kehitystä, toteaa Val-
ta.
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Senaatti vapautti Raudun torpparit jo 1884

Oheinen teksti on suora lainaus Kamari-toimituskunnan papereista

KAMARI-TOIMITUSKUNTA
KEISARILLISEN SUOMEN SENAATIN

TALOUSOSASTOSSA  Tekee tiettäväksi: että sit-
tekuin Suomen valtiovarasto, siihen hankitun armolli-
sen luvan jälkeen, kauppakirjalla, 15 p:nä Helmikuuta 1873,
Kollegianeuvoksen leskeltä Olga Schepeleff ’ilta kolmellakymmenelläkahdeksalla tuhan-
nella ruplalla hopeata Venäjän-krediittiseteleissä, jota vastaa satakaksikymmentäyhdek-
säntuhatta seitsemänsataaviisikymmentäneljä markkaa kuusikymmentäseitsemän penniä
Suomen rahaa, on ostanut itselleen seuraavat, Miettilän rälssilahjoitusmaahan Raudun
pitäjässä kuuluvat tilat, nimittäin: N:o 1 Kopolan kylässä, N:o 1 Kellion kylässä, N:ot 1,
2, 3, 4, 5 ja 6 Kärsälän kylässä, N:ot 1, 2, 3 ja 4 Liipuan kylässä, N:ot 1 ja 2 Miettilän eli
Miettilänmäen kylässä, N:ot 1 ja 2 Nuijalan kylässä, N:ot 1, 2, 3 ja 4 Raasulin kylässä,
N:o 1 Tavolan kylässä, N:ot 1 ja 2 Suvenmäen kylässä sekä N:ot 4, 5 ja 6 Wakkilan
kylässä, kaikkiansa 72 asukaskuntaa ja 13 29/48 aateria eli manttaalia, josta kauppahin-
nasta tuhatkaksisataa markkaa on luettu Kaasulin tullipaikkaa varten lohkaistulle tontti-
paikalle sekä satakaksikymmentäkahdeksan tuhatta viisisataaviisikymmentäneljä mark-
kaa kuusikymmentäseitsemän penniä muille, lampuotien haltuun luovutetuille tiloille, niin
ja sittekuin valtiovarasto, 26 p:nä Syyskuuta 1874, on saanut laillisen kiinnikkeen sanot-
tuihin tiloihin, jotka sittemmin myöskin ovat olleet isojaon ja verolle-panon alaisina,
jolloin niille on pantu 3 76/100 uutta manttaalia, on Keisarillinen Senaatti, 5 p:nä Joulu-
kuuta viimekuluneena vuonna, määrännyt, että edellä-mainitut lampuotilat ovat perintö-
talojen oikeuden niiden asukkaille annettavat, alla-olevia ehtoja vastaan:

1 k:si että kultakin asukas-tilalta eli talolta, sen uuden manttaalin suhteen, tuleva osuus
lunastushinnasta, takaisin maksetaan valtiovarastolle siten, että siitä vuosittain suorite-
taan kuusi prosenttia korkoa ja kuoletusta, joka kolmenkymmenenyhdeksän (39) vuoden
kuluesssa, nykyisestä vuodesta 1884 alkaen 1922 vuoden loppuun saakka, kunkin seuraa-
van vuoden kruunun-ylöskannossa pois-voitetuksi, tahtoo Keisarillinen Majesteetti ja kruu-
nu täydesti palkita heidän vahinkonsa sen suhteen; ja tulee puheenalainen ½ Savolan-
mäen talosta N:o 1 Savolan kylässä alla-seisovan päivän perästä rälssistä kruunun-
perintömaaksi maakirjoissa siirrettäväksi: Jota kaikki asianomaiset noudattakoot. Hel-
singissä, Keisarillisen Suomen Senaatin Kamari-Toimituskunnalta, viidentenätoista päi-
vänä Tammikuuta vuonna tuhat kahdeksansataa kahdeksankymmentä neljä.

Viran puolesta
XXXX

Annot. siv. 308.
K.K.K.D. N:o 7/1 1884.
Perintökirja Paavo ja Pietari Antinpojille Pietiäiselle 1/2:een Savolanmäen talosta
N:o 1 Savolan kylässä, Raudun pitäjässä ja Äyräpään kihlakunnassa Wiipurin lääniä.
Verte!
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Rautulaisella Martti Huuhkalla
on asiakirja, jolla hänen ukkinsa ja
setänsä Paavo ja Pietari Pietiäinen
ovat saaneet omistukseensa puolet
Savonmäen talosta Rn:1 Sauvolan
kylässä, Raudun pitäjässä, Äyrä-
pään kihlakunnassa, Viipurin lää-
nissä vuonna 1884.

Raudussahan ei ollut torpparilai-
tosta, mutta keisari oli jakanut run-
saskätisesti maa-alueita erilaisille
ylimyksille ja ruhtinaille. Muun
muassa Raudun maat omisti käytän-
nössä kolme pietarilaista herraper-
hettä.

Raudun kunnan etelä- ja lounais-
osan omisti kollegianeuvos Schepe-
lett. Alueella oli kymmeniä tiluksia,
joita rautulaiset viljelivät kuin torp-
pia. He tekivät töitä kollegianeuvok-
selle ja viljelivät siinä ohessa oman
tilansa ja hoitivat karjaansa.

Jo vuonna 1873 sattui niin, että
kollegianeuvoksen leski Olga väsyi,
eikä halunnut jatkaa tilansa hoitoa

Martilla on myös toinen harvinai-
nen asiakirja. Hänen isänsä Juho
Huuhka oli inkeriläinen, jonka ko-
tipaikka oli pari kilometriä Suomen
rajan ulkopuolella.

Hän tuli kotivävyksi Suomen puo-
lelle Pietiäiseen ja haki 1926 Suo-
men kansalaisuutta. Presidentti
Lauri Kristian Relander myönsi sen
24.9.1926. Ehtona kuitenkin oli, että
Juhon oli annettava Wiipurin lää-
nin maaherran edessä uskollisuuden
vala kuuden kuukauden kuluttua
kansalaisuuspäätöksestä. Ellei va-
laa anneta, päätös raukeaa, toteaa
asiakirja.

Juho noudatti kehotusta ja kuoli
aikanaan suomalaisena.

(Juttu perustuu Joroisten lehdessä
8.12.1998 olleeseen artikkeliin.)

vaan tarjosi sitä senaatille. Ja vuot-
ta myöhemmin Keisarillisen Suo-
men senaatin talousosasto allekir-
joitti kauppakirjan, jolla leski myi
omistamansa Miettilän rälssilahjoi-
sumaan senaatille eli valtiolle. Alue
käsitti noin kolmanneksen koko
Raudun pinta-alasta ja sillä oli kaik-
kiaan 72 asukaskuntaa eli lampuo-
tilaista. Kauppahinta oli Suomen
silloisessa rahassa 129 754 mark-
kaa ja 67 penniä.

Senaatti luovutti maat alueen
asukkaille vuonna 1884, ja asukkai-
den kannalta tärkein ehto oli, että
lampuotilaiset saavat tilaansa perin-
töoikeuden. Eli he omistavat maat
niin kauan kuin haluavat eikä ku-
kaan tule ajamaan heitä pois.

Kauppahinta jaettiin maata saa-
neiden kesken pinta-alan mukaan
siten, että lainan takaisinmaksuai-
kaa oli 39 vuotta. Lainasta suori-
tettiin vuosittain kuuden prosentin
korko ja kuoletusta vuoteen 1922

saakka.

Uskollisuusvala
maaherran edessä

Muistoi Vepsan kyläst’ ja sen asukkaist’

Raudun Vepsan kylässä syntyi ai-
koinaan tyttönen, joka sai kasteessa
nimekseen Anna Maria. Sukunimi
oli avioliiton solmimisen jälkeen
Kurki.

Anna Marille kotiseutu Rautu
muodostui evakkotaipaleen myötä
kaipuuta tuottavaksi kaihoksi, jos-
ta hän aina silloin tällöin kirjoitteli
omia runojaan pöytälaatikkoon.
Jouduttuaan evakkoon Virtasalmel-
le Anna Mari osallistui ahkerasti
Karjalaseuran toimintaan. Aktiivi-
sen, ansiokkaan karjalaishenkisen
työn ansiosta Virtasalmen Karjalai-
set valitsivat hänet seuran kunnia-
jäseneksi.

Rautulaisten tunteman Anna Ma-
rin evakkotaival päättyi ikuiseen
kotiin vuonna 1986. Nyt yli kym-
menen vuoden jälkeen hänen pöytä-
laatikkorunojaan ja löytynyt hyvän

ystävän kätköistä. Yksi näistä on
muistelma kotikylän Vepsan talois-
ta ja asukkaista, jossa on pieni,
mutta paljon kertova runonpätkä
jokaisesta.

Vepsan kyläst’ ei Rauvun lehes
viel’ ole ollut mittiä,
ja mie meinasin et miun siint’
vähän kirjoitella pittiä.

Mie uonkii kylätuulel’
ja mie käyn kylän läpi.
Miust olliit ihmeen mukavii
nuo kylän koko väki.

Ensin miänkii Alakylliä
Kauppa-Matin puotiin,
sielt jauhot, suolat, sokerit
ja karamellit tuotiin.

Sinne kelpas munat, voit
ja sienet sekä tatti.

Hyvä ol ko meil ol silloin
reilu Kauppa-Matti.

Menen sieltä Nahkurille
sen Varvun mökin kautta.
Varpu ol hyvä hieroja
sai kyläläisii ain auttua.

Nahkurin Juhon talo oli
lähel rajajokkii
Vennäi puolen maisematkii
näkkyit ihan kottii.

Juhon mail ol kukkuloi
ja pitkä pengermäki.
Siel kelkkoineen ja suksineen
käi kylän nuori väki.

Sämpsykäs ol Kuren Simo,
sekä Nahkur Matti.
Lehonlaijas kyykötti
viel Amaljankii mökki.
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Matti ol kova lihamies
ja siint hiä pitkii huolta
et jokahisen kattilas
ol tuorien lihan puolta.

Siint mie kitmon Kimosie
sen Simon Ainon kostii.
Siel tytöt ol ko mansikkoi
ja pojat punaposkii.

Viel on isä Kimonen
ja Antti hyvä seppä.
He hevosen ko kengitti
sil ei voint vertoi vettiä.

Vaskelaisii veljeksiikii
kaksi asui tiällä.
Simon kot ol koivikos
mut Juhon miäen piällä.

Kurkistan viel Kuren kolkal
jokahissie talluo.
Siel ne assuit pellon peräl
Johannes ja Aino.

Jalmar kengät naputtelkii
kyläläisiin jalkua.
Pihatuvas asuvatkii
Antti sekä Alma.

Kaisal juhlii piettii
jos millon suatiin lupa.
Siin ol hyvä pujuta
ko ol niin iso tupa.

Viel mie lepsin Leppäsie,
ko asjat sinne veti.
Siellä sillion Nikolai
riätältyötä teki.

Hiä vua saksil saksuttel
ja neulallansa pisti,
monel miehel housut tek
ja paltot selkiä iski.

Sit mie lauvon Lallukkua
ko sielkii käyvä pittää,
kysyn Iidalt vielk hiä ottua
neuletöitä lissiä.

Pistäin mie vielä Petrohvii
ja siel se juttu luisti.
Kyl se Katsi kahvipannun
kuumennella muisti.

Käyn mie vielä sivumenne
Huuhkuan Juholaskii.

Juholt kuol tuo Amalja
niin jäi orpo lapsii.

Juho löys viel Helenan
ja hyväst hyö sit elliit
Ahkerat hyö ahersiit
ja lapsii kasvattelliit.

Sit ko mie viel vähän matkua
miäen piälle hampsin,
ni siel ne assuit Kyyrän Mar
ja itse Kuren Antti.

Antin kot ol komija
se seiso keskel kylliä.
Antti itse ahkera, ain
nous varrain ylliä.

Maritäti laijas Huuhkan
Matti, Marin kanssa eli.
Heitäkii mie sivumennes
vähän huastattelin.

Annin mökki maantielt oli
kivenheiton piässä,
siin se seiso töllöttel
Pyykön pitkäs huassa.

Pyykön Tuomaan talo olkii
ihan notkuo tehty.
Sin se usjast haikarakkii
lennellessiän eksy.

Hipelin talo miäjel seiso,
valkia kuin kirkko.
“Jos on aikua käy siel meilkii”
niin tuo Puavo virkko.

Mukavua ol Hipellässä
koko talon väki.
Varpun avul moni lapsi
päivänvalon näki.

Metsänlaijan Hipelissä
asu Mikko-poika.
Siihen ol myös majoitettu
rajavartioita.

Lopos’ Simon mökki oli
miäjes hyvin suures,
siin se kykki komiast
sen näkötornin juures.

Käyn mie viel tuol Huuhkualas
en malta männä sivu,
siel elelikkii perreinien
nuo Anna-Mar ja Simo.

En mie Husun Juhan alkua
käymättä nyt jätä.
Käyn vaik vähän tarinoimas
sitä sekä tätä.

Viel kun kulen kujasii
siint ihan muantiel asti,
siin teihen risteykses
elliit Lassilatkii.

Suurpiän Simo sievä mies
hiä nuapurissa eli.
Helena vua tyttöparvii
hiljua kasvatteli.

Virolaisen pihas kasvoit
pihlajat niin suuret
siihen sit ei yltäniet
nuo kylmät pohjantuulet.

Yläkyläl muantien laijas
Kinnasetkii eli.
Anna-Mar noil kylän naisil
ompeluksii teki.

Ossin Eino lähel asu
ol kuin yhtä pihhua.
Siiri ihmien mukava
ei meil olt konsua vihhua.

Tiä ol kylä kokonainen
en kehumasta lakkua.
Ammatinkii harjottajat
kaik ol omast takkua.

Ol seppä, suutar, riätäl,
jos viel ei näitä piisua,
niin villavuattien kutoja
ol Lallukan Juhon Iida.

Kyl jäi sinne Vepsan kylliä
monet kauniit muistot.
Komijat ol kukkulat
ja hovin vanha puisto.

Kyl siel puistos moni nuori
liiton tehhä mahto.
Ei paha silmä kurkistant
mut kuu vua sallua kahto.

Viel kaikkee hyvvää toivotan
nyt kaikil vepsoisille.
Älkiä vua täst kylälkäynnist
suuttuko nyt miulle.

Anna Kurki
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TAPAHTUMAKALENTERI

* Karjalan Liiton kesäjuhlat Vaa-
sassa 18.-20.6.1999.

* Kihut Raudussa 29.7.-1.8.1999.
Katso matkailmoitus tämän lehden
sivulta 3.

* Raudunkylältä lähtöisin olevan
Tuomas Anttosen jälkeläiset,
teemme matkan suvun juurille 13.-
14.8. (HUOM! Ajankohta muuttu-
nut perjantai-lauantaiksi!). Matkan
hinta puolihoidolla 550 markkaa.
Toimittakaa valokopio passinne va-
lokuvasivusta 26.7. mennessä Töö-
lön matkatoimistoon os. Porrassal-
menkatu 21, 50100 Mikkeli. Lisä-
tietoja matkatoimistosta puh. (015)
214 855 tai Jaanalta puh. (015) 177
144, 040-511 9900.

* Tervetuloa Pulakan sukuseura
ry:n vuosikokous- ja kesätapahtu-
maan sunnuntaina 22. elokuuta kel-
lo 13 Tampereelle ravintola Kala-
xiin, (os. Kuntokatu 5, Yliopistolli-
sen sairaalan lähellä).
Kokouksessa käsitellään sääntöjen
määräämät asiat. Varsinaisten asi-
oiden jälkeen kokous jatkuu kesä-
juhlana yhdessäolon ja seurustelun
merkeissä. Lounas 100 mk/hlö. Toi-
vomme runsasta osanottoa. Ilmoit-
tautumiset 31.7. mennessä puh. (03)
213 2190 / Maria Pirhonen, Korte-
lahdenkatu 15 A 17, 33210 Tam-
pere.

* Korleen kyläläiset jälkeläisineen.
Ennakkoilmoitusten perusteella ko-
koontumisemme toteutuu. Toivo-
mus on, että kokoonnumme jo lau-
antai-illaksi 10.7. muisteloihin.
Majoitustilaa on ja ruokaakin jär-
jestetään. Sunnuntaina luvassa vie-
lä lounas ja kahvia.
Tarjoilun takia ilmoitelkaa tulostan-
ne Paavilaisille puh. (015) 614 240
tai Vanajan numeroon (015) 625
098.
Kokoontumispaikka on Pieksämä-
ki-Jyväskylätien varrella, noin 25
kilometrin päässä Pieksämäeltä, oi-
kealla puolella tietä. Tiellä on vii-
toitukset perille. Tervetuloa! Toivoo
Irma.

* Sirkiänsaaren koulupiiri kokoon-
tuu lauantaina 10. heinäkuuta kello
12 Pieksämäen Lomapirtillä (os.
Uistinkuja 6, Vangasjärven rannal-
la). HUOM! Paikka on siis muuttu-
nut.
Lounas kello 13. Hintaa 70 mark-
kaa/henkilö. Ilmoittautumiset 27.6.
mennessä Reino Airikainen puh.
(015) 613 706 tai Lauri Partanen
puh. (015) 482 437.
Majoitusvaraukset suoraan Loma-
pirtiltä puh. (015) 424 586. Huone-
hinnat 1-henkilön huone 170 mk, 2-
3 henkilön 130 mk/hlö/vrk. Molem-
mat vaihtoehdot sisältävät aamiai-
sen.

* Raasulin koulupiiri kokoontuu
toisten piirien kanssa samassa pai-
kassa Raudussa lauantaina 31. hei-
näkuuta. Katso Kihumatkan ilmoi-
tus tämän lehden sivulta 3. Tervei-
sin Irma.

* Raudunkylän koulupiiri kokoon-
tuu Kihujen yhteydessä lauantaina
31. heinäkuuta Raudussa. Katso
matkailmoitus tämän lehden sivul-
ta 3. Tapaamisiin, toivoo Jaana.

* Suvenmäen koulupiiri kokoon-
tuu menneitä muistelemaan Pieksä-
mäellä Hotelli Savonsolmuun lau-
antaina 31. heinäkuuta kello 13.00.
Lounas klo 13.30, hinta 65 mk/hlö.
Ilmoittautumiset Ilmari Seijamaal-
le 12. heinäkuuta mennessä puh.
(015) 482 096 tai osoitteella Hä-
meenkatu 9, 76100 Pieksämäki.
Ohjelma vapaa. Toivotaan runsas-
ta osanottoa.

* Mäkrän koulupiirin kihut järjes-
tetään Pieksämäellä kulttuurikeskus
Poleenin kahviossa sunnuntaina 1.
elokuuta klo 12.00 alkaen. Ruokai-
lijoille on tarjolla Burgundilaista li-
hapataa sahramiriisin ja salaatin
kera (+ leipä, kotijuoma, jälkiruo-
kakahvi) 50 mk, ja hiukopalaan tyy-
tyjille suolainen ja makea pala kah-
vikupposten kera hintaan 25 mk.
Ilmoittautumiset Poleenin kahvioon
23.7. mennessä ma-pe klo 9.00-
17.00 puh. (015) 481 062. Tervetu-
loa! Toivoo: Sirpa

* Vehmaisten koulupiirin tapaami-
nen Visulahdessa 21. elokuuta kel-
lo 11.00 alkaen. Tiedustelut Railil-
ta puh. (015) 174 042.

******

Ilmoitelkaa tapaamistenne jälkeen
toimitukseen (os. Notkokatu 32,
50170 Mikkeli), mikäli koulupiiri-
en yhdyshenkilöissä tulee muutok-
sia! Kiitos, t: Jaana

KOULUPIIRIT:
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Irja Suvinen in memoriam

Irja syntyi Raudussa Kuusenkannan kylässä
22.11.1933 Anna Maria ja Matti Loposen maanvilje-
lijäperheeseen, johon kuului Irjan lisaksi seitsemän
sisarusta. Irja syntyi navettaan ja siitä alkoi elämän-
mittainen kiinnostus eläimiä ja niiden hoitoa kohtaan.

Nuoruusvuosinaan hän tapasi naapurin Anna Ma-
rian ja Simo Suvisen Arvo-po-
jan, josta myöhemmin tuli hä-
nen puolisonsa. Suomen ja Ve-
näjän välinen sota jätti jälken-
sä myös Irjaan. Lähdöt kotoa
kaksi kertaa äidin apuna kar-
jan kuljetuksessa ja matkalla
nähdyt sodan kauhut jättivät
häneen elämän mittaisen jäl-
jen.

Sodan jälkeen perheet aset-
tuivat Joroisten Järvikylään, missä jatkoivat maanvil-
jelyä ja karjanhoitoa. Siellä Irja ja Arvo aloittivat yh-
teisen elämän. Esikoinen Keijo syntyi 1956 Joroisis-
sa. Seuraavana vuonna perhe muutti Helsinkiin, mis-
sä Arvo aloitti poliisin uransa ja tytär Tuija syntyi
samana vuonna.

Irja ei koskaan kotiutunut kaupunkielämaan, vaan
alkoi suunnitella paluuta maalle.

1966 perhe muutti Varkauteen, ja vuonna 1969 he
ostivat maatilan Joroisten Koskenkylästä. Siitä alkoi
uusi vaihe, joka jatkui näihin päiviin ja jatkuu edel-
leen Keijon ja Arvon toimesta.

Aluksi Irja kasvatti lihakarjaa, mutta se ei riittänyt
kohti täydellisyyttä pyrkivälle ihmiselle. Tultaessa
1980-luvulle, hän alkoi kasvattaa lehmävasikoista lyp-
sylehmiä, suunnitteli uuden navetan päällekaatuvien
vanhojen rakennusten tilalle. Navetta rakennettiin
1984 ja lehmät pääsivät seuraavana vuonna uuteen
kotiinsa. Puolisonsa ja poikansa avustuksella Irja hoiti
menestyksekkäästi vuodesta toiseen tilaa samalla vä-
symättömästi kehittäen.

Laakereille ei jääty lepäämään missään vaiheessa.
Siinä ohessa Irja koulutti tyttärestään hammaslääkä-
rin, joka myöhemmin väitteli tohtoriksi. Syksyllä 1998
kuitenkin alkoi maksun aika. Irjassa alkoi näkyä vä-
symyksen merkkejä. Äiti istui jakkaralla lypsyn välis-
sä ja monet työt, jotka hän oli hoitanut, jäivät toisten
tehtäväksi.

Joulu 1998 oli väsyneen äidin ja puolison viimei-

nen, mutta hän vei senkin läpi perinteisesti. Meni uusi
vuosi ja eräänä tammikuun aamuna lypsyn jälkeen äiti
pyysi Keijo-poikansa luokseen, ilmoitti lähtevänsä
sairaalaan, ja kehoitti häntä hankkimaan apua navet-
tatöihin. Kyyneleet tulivat äidin silmiin kun ei enää
jaksanut työtä, jolle oli antanut elämänsä. Mutta luo-
vuttaa hän ei vielä aikonut.

Sairastamista kesti kaksi ja puoli kuukautta. Saira-
us vei voiton kuitenkin persoonasta, joka ei koskaan
halunnut antaa periksi, mutta nyt oli taivuttava voi-
mien edessä, joille ei voinut itse mitään. 20. maalis-
kuuta 1999 hän nukkui rauhallisesti pois lähiomais-
ten läsnäollessa Joroisten terveyskeskuksen vuodeosas-
tolla. Aurinko paistoi korkealta ja samalla alkoi ai-
kaisen kevään tulo.

Sydämmen kiitos vielä äidille, puolisolle, mummol-
le, anopille ja työtoverille näistä elämänmittaisen opin
ja opetusten vuosista. Elämäsi oli lahja. Kiitos suku-
laisille ja ystäville yhteisestä suremisesta, ja meille
unohtumattoman ihmisen arvostamisesta.

Arvo ja Tuija, Riitta, Henriikka, Petra ja Keijo

Kerttu Maria Muuri-
nen, o.s. Ossi, kuoli Hel-
singin Yliopistollisessa
k e s k u s s a i r a a l a s s a
19.4.1999.

Hän oli syntynyt Rau-
dussa, Vepsankylän Ki-
mosenmäellä 21.5.1911
Tahvo ja Maria Emilia
(o.s. Vartiaisen) Ossin
neljäntenä lapsena.

Äitini muistolle
Äidin sisarussarjassa oli lapsia kaikkiaan kahdek-

san. Jo 6-vuotiaana hän joutui kokemaan kansalais-
sodan kauhut, kun taistelevat osapuolet riepottelivat
perheenjäseniä eri suuntiin. Itsenäisessä Suomessa
elämä alkoi kuitenkin vähitellen kohentua, vaikka pet-
tuleipäkin ehti välillä tulla tutuksi.

Koulunkäynti ei ollut mitenkään itsestäänselvyys,
sillä oppivelvollisuus oli väljä. Äiti sai kuitenkin käy-
dä Suvenmäen kansakoulua, jota hänen isänsä oli ol-
lut rakentamassa. Siitä hän oli kovasti innostunut.
Erityisesti hän arvosti opettajinaan Reino Vesikkoa ja
Olga Pohjolaa, sillä näillä oli pedagogisesti oikea,
puolueeton asenne oppilaisiinsa. Myöhemmin äiti
muisteli lämmöllä rippipappiaan, rovasti Paavo Ismael
Saloa, joka oli tunnettu pätevänä kirkkoherrana ja
henkisenä johtajana.
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Mummoni kuoltua jo 1923 joutui emännyys lyhyeksi
aikaa vanhimmalle sisarelle, mutta tämän siirtyessä
työhön naapuripitäjään, kaatui vastuu talon naisten-
töistä kokonaan äitini harteille, hänen ollessa vasta
13-vuotias. Marttatoiminta, keittokurssi ja karjanhoi-
tokurssi merkitsivät hänelle jatkokoulutusta elämän
arkisiin askareisiin.

Pieni kotitila ei elättänyt suurta perhettä, ja niinpä
äitikin aikuistuttuaan siirtyi vanhempien sisarusten
esimerkkiä noudattaen työhön muualle. Hän toimi
Käkisalmessa, Kaukolassa ja kahteen otteeseen Vii-
purin maalaiskunnassa, josta hänelle erityisesti jäi
mieluisa muisto olostaan karjanhoitajana Rikkolan
kartanossa.

Äidin tie johti sittemmin Uudellekirkolle, jossa hän
vuonna 1934 avioitui ja joutui suuren maatilan emän-
näksi Jäppilän kylässä. Siitä talosta tuli sitten myös
minun ja sisareni Paulan syntymäkoti.

Suuren tilan pito kävi isälle aikaa myöten raskaak-
si, ja niinpä hän vaihtoi sen pienempään puutarhati-
laan Terijoella, jossa ehdimme asua vajaat pari vuot-
ta ennen talvisodan alkua. Sielläkin äidille riitti kyl-
liksi puuhaa. Hän muun muassa toimitti maitoa ja
munia suuren huvilayhdyskunnan tarpeisiin, ja ma-
joitti jääkäripataljoona 1:en emännät. Myös puutar-
ha teetti hänelle paljon työtä. Kun syksyllä 1939 YH:n
jälkeen suojajoukot pikalinnoittivat puutarhaamme,
jakoi äiti syyssadon ylijäämäomenat sotilaille niin, että
näiden taskut ja leipälaukut pullistelivat.

Vaikka myöhemmällä iällä äidin muisti heikkeni, niin
kysyessäni häneltä kuluvan vuoden alussa, vieläkö hän
muisti, montako omenapuuta meillä oli Terijoelle, hän
vastasi: “Tietyst mie muistan. Miehä ne puut hoisin-
kii. Niitä ol 63.” Vastaus kuvasti äidin elämänasen-
netta. Minkä hän otti tehdäkseen ja vastuulleen, sen
hän otti myös sydämenasiaksi ja teki kunnolla.

Evakkomatka perheen kanssa vei äitiä paikkakun-
nalta toiselle, pääasiassa läntisellä ja keskisellä Uu-
dellamaalla. Nuorin tytär, Ansa-Kaarina syntyi Hy-
vinkäällä. Isän kuoltua syöpään kohta sodan jälkeen,
jäi vastuu perheestä äidin harteille. Lopulta päädyt-
tiin Helsingin Kontulaan, jotta vunukoilla olisi mum-
mo aina lähellään. Täällä äiti ehti asua omassa asun-
nossaan lähes 30 vuotta.

Rautulaisuus oli äidin läpi elämän vievä kantosiipi
huomiseen. Vaikeinkaan tilanne ei lopulta ollut yli-
käymätön, sillä Rautu oli rautaa. Hyvissä ajoin ennen
yllättävää poismenoaan hän ehti sanella muistelman-
sa syntymäpitäjästään kasettinauhalle, josta suvun
kantaäidin ääni vie viestiä tuleville sukupolville pit-
källe seuraavalle vuosituhannelle.

Haluan päättää tämän muistokirjoituksen äidille
viime aikoina niin tutuksi tulleisiin, runoilija Kersti

Bergrothin säkeisiin:
Kohtalo, sä meitä viskot,
vaan ei surra veljet, siskot.
Nyt ei mikään enää saata
viedä sydämemme maata.
Aartehina maailman
säilyy muistot Karjalan.

Lepää rauhassa,
poikasi Vilho

Kauko Olavi Loponen kuoli Pieksämäen aluesai-
raalassa 28. maaliskuuta. Hän oli syntynyt Raudun
Pienporkulla 6.4.1925.

Rauha ja Kalervo Kuopan tytär, Raili Riitta Annik-
ki Kuoppa kuoli 7. huhtikuuta. Hän oli syntynyt 20.
helmikuuta 1949.

Varkaudessa nukkui ikiuneen 3. toukokuuta Impi
Laina Karppola o.s. Puranen. Hän oli syntynyt Rau-
dussa 8.12.1912.

Helena Pyykkö o.s. Kaatranen nukkui ikiuneen Mik-
kelissä 4. toukokuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
20.11.1902.

Mikkelin keskussairaalassa kuoli 22. toukokuuta
Veikko Pekka Mörsky. Hän oli syntynyt Raudussa
13.2.1928.

Aukusti Meskanen kuoli Mikkelissä 25. toukokuu-
ta. Hän oli syntynyt Raudun Vehmaisissa 6.4.1909.

70 vuotta

Kiitävät vuodet,
varisevat kukat
ja virtaa vesi.
Tottelisivatko jos
huudahtaisi:
odota!

Kerttu Ilonen o.s.
Pyykkö Raudun ase-
man koulupiiristä.
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Orvokki Häkkinen, o.s.
Paukku, täytti 70 vuotta 3.
kesäkuuta Haukivuorella.
Hän on syntynyt Raudun
Mäkrän kylässä Toivo ja
Anna Paukun 11-lapsisen
perheen toiseksi vanhimpana
lapsena.
Ken enemmän voisi antaa
kuin äiti armahamme
joka aina puolestamme
kaikki huolet kantaa!

Onnentoivotus äidille, anopille ja mummolle
Eija, Sepi ja Mari

Leo Tuomimaa täytti 70 vuotta Pieksämäellä 25.
toukokuuta. Hän on lähtöisin Raudun Tokkarinkylästä.

60 vuotta

Teuvo Johannes Sojakka, syntyisin Raudun Kärsä-
lästä, täytti 60 vuotta 4. huhtikuuta Pieksämäellä.

Hääpäivä

Sydänsuven aikaan, 11. kesäkuuta, kuusi vuosikym-
mentä sitten alkoi yhteinen taival Elville ja Sulolle
Raudun pitäjän Sirkiänsaaren kylässä. Taival johti
Rautjärven ja Leivonmäen kautta Joroisiin, olipa mat-
kalla muitakin pysäkkejä, mutta nämä lienevät tärkeim-
mät.

Lainatakseni Lauri Pohjanpään runoa “Sydänsu-
vi” haluan toivottaa hyvää hääpäivää äidille ja isälle
koko jälkipolven puolesta.

Vetten välke. Pilven hiven.
Hehku puun ja maan ja kiven.
Sihajavaa hiljaisuutta,
jossa salaa kypsyy uutta.
Kesä kukkii, kesä tuhlaa
rientäin kohti korjuujuhlaa.”

Onnea toivoo Seija

Ylioppilaat

Mikkelissä kirjoittivat ylioppilaiksi rautulaisjuuri-
set Jenni Rastas ja Elina Taskinen. Jennin juuret ovat
Raudun Korleella ja Elinan Mäkrällä.

Elvi o.s.
Orava ja
Sulo Kiuru
kihlakuvassa
16.11.1938.

Rautulaisyrittäjistä tekeillä “keltaiset sivut”
Rautulaisista yrittäjistä kootaan

omaa “keltaiset sivut” katalogia.
Ideaa on kypsytelty jo useamman
vuoden ja nyt on tarkoitus aloittaa
tietojenkeruu.

Erityisesti koulupiirien yhteyshen-
kilöiltä toivotaan apua tässä tehtä-
vässä. Hätyytelkää siis oman kou-
lupiirinne yrittäjiä lähettämään tie-
toja Rautulaisten lehden toimituk-
seen (os. Notkokatu 32, 50170 Mik-
keli) niin saadaan vuoteen 2000 teh-

tyä tuhti tietopaketti meistä rautu-
laisyrittäjistä.

Sillä, oletko toisen tai kolmannen
polven rautulainen tai rautulaismi-
niä tai -vävy, ei ole väliä. Pääasia,
että olet mukana, sillä tarkoitus on
saada rautulaiset yrittäjät puhalta-
maan yhteen hiileen kilpailun koko
ajan kiristyessä.

Luettelo toteutetaan Rautulaisten
lehden liitteenä tai lisäsivuina. Kus-
tannukset selviävät kun nähdään,

minkä verran mainostajia löytyy.
Voittoa hankkeella ei kuitenkaan ole
tarkoitus tehdä, joten ilmoituksen
hinta ei nouse useisiin satoihin
markkoihin!

Ilmoitukset tulevat olemaan sa-
mankokoisia. Ne on lajiteltu toimi-
alojen mukaan. Ilmoitukseen tulee
yrityksen ja yrittäjän nimi, osoite ja
muut yhteystiedot, sekä maininta
millä tavalla juuret ovat Raudussa.

“Päivän sylinanti kuuma.
Tuhansien tuoksuin huuma.
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KOULUPIIRIEN
YHTEYSHENKILÖT

YHTEYSTIETOJA

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, Hietarannantie 2 B, 50100 Mikkeli
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294

Rautulaisten lehti
Rautulaisten pitäjäseura ry:n julkaisu

Toimittaja
Jaana Anttonen, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli
puh. (015) 177 144, GSM 040-511 9900, fax (015)
214 763, e-mail: rautulaistenlehti@kolumbus.fi
Vastaava toimittaja
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11,
50100 Mikkeli, puh. (015) 213 608
Julkaisutoimikunta:
Mauri Maisonen, Jaana Anttonen, Markku Paksu,
Pauli Jantunen ja Arto Kurittu
Markkinointi:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11,
50100 Mikkeli, puh. (015) 213 608 ja
Markku Paksu, Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli
puh. (015) 211 588, 176 245, GSM 040-5239 645
Ilmoitushinnat: 1/1 s. 1200 mk, 1/2 s. 650 mk,
1/4 s. 340 mk, 1/8 s. 200 mk
Lehden tilit:
Rautulaisten lehti, Pst KU 565268-6
Etelä-Savon OP 527104-4169978
Painopaikka:
Etelä-Savon Kirjapaino Oy
Yrittäjänkatu 26, 50100 Mikkeli
puh. (015) 162 450, fax (015) 162 451
Tilaus-, talous- ja kirjanpitoasiat:
Mikkelin toimistopalvelu Oy
Savilahdenkatu 10 IV krs., 50100 Mikkeli
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:
parittomien kuukausien viimeinen arkipäivä eli:
30.1., 31.3., 31.5., 31.7., 30.9. ja   30.11.1999
Kestotilaus 110 mk/vuosikerta
Irtonumero 20 mk + toimituskulut

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
Tilinumero: MERITA MLI 226518-4289
Puheenjohtaja Markku Paksu
Harjusairilantie 3, 50180 Mikkeli
puh. (015) 211 588, 176 245 tai GSM 040-5239 645
Naistoimikunnan vetäjä Liisa Rouhiainen
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli
puh. (015) 165 241
Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja Osmo Valkonen
Kajavankatu 2 B, 04230 Kerava, puh. (09) 2428 741
Rautasäätiö Mikkeli
Puheenjohtaja Kalevi Laitsaari
Ahonkatu 12, 50130 Mikkeli, puh. (015) 365 166
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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, 04230 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, Jääkärinkatu 29 B 18, 50100 Mikkeli, puh. (015) 360 397
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. (015) 214 927
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672

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

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


