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RAUTULAISTEN
LEHTI
RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

43. VUOSIKERTA 1/2000 (303)
HELMIKUU 2000

Keittokurssilaiset Raudun Vepsan kylän Kinnasen
pihalla todennäköisesti talvella 1930.

Istumassa vasemmalta Maria Kurki, leivonnan opettaja Anna Mikkolainen,
keittotaidon opettaja Helena Vaittinen ja Lempi Leppänen. Seisomassa

vasemmalta Alina Huuhka, Helena Nahkuri (o.s. Vakelainen), Helmi Kar-
hunen, Helena Suurpää (o.s. Kaatranen), Bertta Kinnanen ja Kerttu Ossi.

Kuva on edesmenneen Kerttu Muurisen (o.s. Ossin) kokoelmista
ja sen lähetti Vilho Muurinen Helsingistä.
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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 tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen
ja kulta.

Mikkelissä helmikuussa 2000

Uuden ajan tervehdys teille hyvät lukijat
“Yykaakoo” -ongelmista on sel-

vitty ja elämä jatkuu yhä vaikka
vuosiluvun kirjoitus aloitetaankin
kakkosella. Presidentti on myös va-
littu ja oma opettelunsa lienee eri
tahoilla siinä, miten tätä nykyistä
tasavaltamme presidenttiä oikein
puhutellaan. Jokapäiväisessä elä-
mässä en onneksi itse tuohon on-
gelmaan törmää.

Jännityksellä jään kuitenkin odot-
tamaan muuttuuko mikään ja mihin
suuntaan kun Suomi sai historian-
sa ensimmäisen naispresidentin.
Ta-vallaan edessä on uudet ajat. To-
dettakoon muuten tässä yhteydes-
sä, et-tä naispresidenttiä vastaan
minulla ei ollut mitään, sillä en
usko, että presidentti nykyisillä
valtuuksilla kovin paljon katastro-
fia pystyy ym-pärilleen kylvämään.
Ja toisaalta onhan Halonen osoit-
tanut ulkoministerinä osaavansa
hoitaa hommia.

Koti, uskonto ja isänmaa -teema
nousi esiin näin vuoden 2000 alka-
essa. Arvot ovat muutenkin puhu-
tuttaneet ihmisiä. Kodeissa on var-
masti puhuttu monista sellaisista
asioista, joita ei ole vuosikausiin
nostettu keskusteluihin. Liekö syy-
nä vuosituhannen vaihde vai presi-
dentinvaalit, jotka onneksi ovat taas
ohi seuraavaksi viideksi vuodeksi.

Niin, tiedän, että presidentti va-
litaan kuudeksi vuodeksi, mutta
eikö-hän seuraavaa kilpailua ryhdy-
tä käymään vähintään vuosi ennen
varsinaisia vaaleja. Ja todennäköi-
sesti maamme seuraavalta presi-

dentiltä kysytään jo ensimmäisellä
työviikolla aikooko hän asettua eh-
dolle ensimmäisen kauden päätty-
essä. Oma sietokykyni oli äärira-
joilla kun joka tuutista pukkasi
galluppia ja toimittajana täytyi it-
sekin yrittää löytää jotain uutta eh-
dokkaista.

Itse kuvittelin olevani kamalan
su-vaitsevainen kunnes elämä on
paljastunut vuosien varrella kaikes-
sa järkyttävyydessään. Vielä kym-
menkunta vuotta sitten olin kauhis-
tunut kun tummaihoinen tarjoili
minulle ruokaa. Minusta hänen
mustat kätensä olivat aivan likaiset
ja tuntui siltä, että pala olisi jäänyt
kurkkuun kun yritin niellä
sapuskaani. Kerta kaikkiaan hullua
näin jälkeenpäin ajateltuna.

Se, että taannoin television
Kokkisodassa vieraili kaksi Drag
show:n (eli esityksen, jossa miehet
näyttele-vät naisia) kuningatarta,
sai minut nauramaan vedet silmis-
sä. Heidän spontaanisuutensa ja
hepsankeikka-maisuutensa oli to-
della ilostuttavaa. Mutta kun näin
naiseksi pukeutuneen miehen arki-
sessa elämässä, ihan läheltä, täytyy
myöntää, että olin varautunut ja
ehkä hieman pe-lokaskin.
Ihmismieleen mahtuu paljon kum-
mallisia ajatuksia sellaisissa tilan-
teissa, joissa tuntee olevansa epä-
varma.

Epäluuloja ja ennakkoasenteita
riittää. Usein tilannetta auttaa se, et-
tä tutustuu aiheeseen paremmin.
Kynnys vain voi olla vaikeasti

ylitettävissä, sillä niinhän se var-
maan on, että esimerkiksi neekerit,
homot, tur-vapaikanhakijat ja muut
vähemmistöjen edustajat ovat ihan
ok kunhan eivät vain kovin lähellä
omaa elämää ole.

Kotikaupungissani Mikkelissä on
toiminut jo jonkin aikaa monikult-
tuurikeskus Mimosa. Siellä  pääsee
tutustumaan eri kulttuureista ole-
viin ihmisiin ja heidän tapoihinsa.
Ja vaikka sinne ei rohkene mukaan
mennä, törmää keskuksen järjestä-
miin tilaisuuksiin ihan arkisessa
elämässä. Näin vieraat kulttuurit tu-
levat tutuksi ihan luonnollisella ta-
valla. Pelot hälvenevät ja suvaitse-
vaisuus lisääntyy. Hyvä niin.

Rautulaisten lehdessä eletään si-
käli muutoksen aikaa, että tämä on
ensimmäinen numero uuden paino-
paikan kanssa. Sisäänajovaihe saat-
taa viedä oman aikansa, joten toi-
von, ettette hermostu mikäli lehdes-
sä on jotain hullunkurisuuksia ulko-
asussa.

Sisältöä uudistetaan koko ajan,
kuten on tehty tähänkin saakka. Sen
kehittämiseksi toivonkin apua teil-
tä hyvät lukijat. Aineistoa kaivataan
edelleen toimitukseen ja toivon,
että liitätte juttuihinne myös kuva-
materiaalia, mikäli mahdollista.

Suvaitsevaa ja ennen kaikkea en-
nakkoluulotonta uutta vuosituhatta
teille kaikille.
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Rautulaisista paikannimistä tulossa
yksi kokonainen kaupunginosa Mikkeliin

Mikkelissä sijaitsevaan Riu-
tan kaupunginosaan on synty-
mässä oikea rautulaisten pai-
kannimien kokoelma. Rau-
dunkatu alueella on ollut jo
vuosia, ja nyt sinne on kaavoi-
tettu Miitronmäki -niminen
katu, jolta on voinut jo hakea
ensimmäisiä rakennustontte-
ja. Samalla alueella ovat  myös
Riikolankatu ja Raasuli.

Periaatteena on, että kaavoituk-
sessa pyritään käyttämään omia eli
paikallisia nimiä, jotka ovat keske-
nään jotenkin samanhenkisiä. Mistä
sitten tällainen poikkeustapaus ja
innostus?

- Idea käyttää alueella Raudun li-
säksi muitakin vanhoja kannakse-
laisia nimiä syntyi Raudunkadusta.
Selasin jotain vanhaa rautulaisjul-
kaisua ja katsoin sieltä kylien ni-
miä, joita riitti. Sieltä valitsemani
nimet tulivat valituiksi, kertoo ase-
makaa-vapiirtäjä Juha Kokkonen
Mikkelin kaupungin kaavoitus-
osastolta.

Hän uskoo, että kun vanhaa Riu-
tan aluetta kaavoitetaan lisää, tul-
taneen siellä käyttämään myös mui-
ta edellä mainitun kaltaisia nimiä.

- Tämä on hyvä juttu, sillä näin
se perinne elää, toteaa Orjansaaren
koulupiirin yhteyshenkilö Pauli
Jantunen.

Raudun kartoissa Miitronmäki
löytyy Orjansaaresta Mitromäkenä.

- Kansan keskuudessa puhuttiin
Miitronmäestä eli i-kirjain venyi
puheessa pitemmäksi. Paikalliset
käyttivät alueesta myös nimeä Par-
tasten mäki, kertoo Jantunen.

Nimet puhuttavat

Nimien valinnassa täytyy olla
tarkkana, sillä kaikki kadunnimet

eivät välttämättä miellytä asukkai-
ta. Se voi vaikeuttaa jopa tontin luo-
vutustilaisuutta.

Juha Kokkonen kertoo, että ihmi-
set ovat olleet jonkin verran kiin-
nostuneita siitä, mistä Miitronmäki
-nimi esimerkiksi tulee. Enemmän
hämmästelyä aiheutti kuitenkin
Tuskun kaupunginosassa jokunen
vuosi tehty kaavoitus, jossa nimet
otettiin Tuntemattomasta sotilaas-
ta. Soppajono tai Potero eivät oi-
kein sopineet savolaisten suihin ja
mieliin.

- Vaikka tuntuu, että nimiä on
maailmassa, niin ei se katujen ni-
meäminen niin helppoa ole. Kyllä

monesti joutuu selittelemään ja ha-
kemaan perusteluja nimien
valinnal-le, Kokkonen sanoo.

Keskusteluani aikani asemakaa-
vapiirtäjän kanssa, hän paljastuu
rautulaisjuuriseksi äitinsä, Tyyne
Kokkosen kautta. Juha Kokkonen
ei kuitenkaan tunnusta olevan eri-
tyisemmin kiinnostunut
rautulaisuu-desta.

- En minä ole perinteen vaalimi-
seen ottanut kovin innostuneesti
osaa. Tämä oli vähän niin kuin sat-
tuma, hän sanoo.

Teksti ja kuva sekä kuvan-
käsittely: Jaana Anttonen

Rautulaiset kylän ja  paikkojen nimet elävät
ehkä  tulevaisuudessa nyky-Suomessa.

Tilausasioissa käänny suoraan Mikkelin
Toimistopalvelun puoleen
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558

Osoite: Savilahdenkatu 19 A, 50100 MIKKELI
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Kun ministeri hiihti rajalatua...
Eli silminnäkijän muistelmia

Raudusta ja 100-vuotisynty-
mäpäivää tänä vuonna juhlit-
tavasta Presidentti URHO
KEKKOSESTA, sekä ESKO
Matematiikkakoneesta joka
aikanaan enteili, nyt niin hy-
vin tunnettua, suomalaista
huippuosaamista; sitä high
teknologiaa. Sekä URHO että
ESKO sivusivat kerran toisi-
aan.

Kaikki tässä on muistin varaista
kerrontaa, en ole mitenkään tarkis-
tanut milloin Kekkonen oli sisämi-
nisterinä. Vuoteen 1937 ajoittuu
aika sattuvasti; siltä vuodelta on
muistikuvani.

Isäni palveli Rajavartiostossa sii-
hen aikaan ja asuimme Raasulin
vartiolla. Tuli tieto, että uusi sisä-
ministeri, Urho Kekkonen, tulee
tarkastusmatkalle. Sisäministeri oli
tuolloin Rajavartiolaitoksen ylin
päällikkö. Tarkastusmatkan hän te-
kee hiihtämällä rajalatua poikki
koko Karjalan Kannaksen. Hänet-
hän tiedettiin kovaksi urheilijaksi,
korkeushyppääjäksi, hiihtäjäksi,
ym. Rajalatua olikin varsin hyvä
hiihtää. Olivathan partiot alituiseen
sitä hankaamassa.

Poliittisesti Kekkonen ei ollut
suosittu ainakaan siinä lähipiirissä
jonka puheita minä kuulin. Häntä
pidettiin liiaksi ymmärtäväisenä va-
semmistolaisia, kommunisteja koh-
taan, jotka olivat selvästi kallellaan
Neuvostoliittoon jota pelättiin.
Myöhemmin osoittautui ettei tur-
haan pelättykään.

Ministeri todellakin tuli hiihtäen
ja hänen mukanaan oli  seurue jo-
hon kuului jo vanhempiakin  upsee-
reita Rajavartiolaitoksen Esikun-
nasta. Ei niin hyväkuntoisia kuin
ministeri. Tämä oli jättänyt, hiih-
täen kovemmin kuin toiset, seuru-

eensa aika-ajoittain ja odotellut sit-
ten kun toiset, vanhemmat ja heik-
ko-kuntoisemmat herrat puhkuivat
paikalle. Oliko hän sanonut jotain
tai muuten naureskellut, ehkäpä
urhei-luhuumoria tarkoittaen, mutta
vä-syneimmät ottivat sen selvänä
kel-juiluna.

Juuri ennen Raasulia tällaista oli
tapahtunut. Ja kun ministeri oli kah-
vittelemassa siellä vartion keittiös-
sä, kuulin joidenkin rajamiesten sa-
novan, että sen Kekkosen sukset
pitäisi voidella sillinsuolavedellä ja
antaa kunnolla jäätyä ennen matkan
jatkumista. Sitä ei tietenkään tehty
mutta paha maku ministeristä mo-
nelle rajamiehelle jäi.

“Saamarin hyvä, että
on tuo Kekkonen”

Sitten tulivat ja menivät sotavuo-
det. Kekkonen oli lehdistössä “Pek-

ka Peitsi” ja kirjoitteli hurjia. Jopa
vastusti rauhan neuvottelujakin jos-
sain vaiheessa. Hyvissä ajoin, uran
kannalta, hänen kirjoittelunsa ja
käytöksensä muuttui. Kaikki meni
sitten niin kuin meni. Muistan kui-
tenkin vielä sellaisen keskustelun
isäni kanssa Kekkosesta jolloin isä
sanoi: “On se saamarin hyvä, että
meillä on tuo Kekkonen. Se on vie-
lä kierompi kuin ryssät ja osaa vas-
tata ainakin samalla mitalla. Luo-
vuttihan se tosin Lapista kosken ja
suostui Saimaan kanava-alueen
vuokraamiseenkin rauhan teon jäl-
keen, mutta emme tiedä mitä kaik-
kea ryssä silloin taas vaati, toivon
mukaan tämä järjestely oli se pie-
nempi paha........”.

Olin kertonut kysyneeni äijältä,
äitini isältä Tuomas Suutarilta
(synt. v. 1869), että kuinka te tulit-
te toimeen niiden aatelisten venä-
läisten kanssa silloin lahjoitusmaa-

Raasulin vartio saunan ja rajan puolelta kuvattuna. Kuva on harvinai-
nen siitä syystä, että sain sen vasta viime vuonna Osmo Valkoselta.

Sattumatuttavuus, Osmo Kinnari, merimies joka oli ollut  mm. Kiinassa
internoituna yli neljä vuotta, sai haltuunsa Artjärvellä, kotiseudullaan
Kaarlo (Kalle) Vainion jäämistöä. Tämä Vainio palveli rajavartiana

Raasulissa ja meni naimisiin vartioemännän, muistaakseni Laina
Mentu -nimisen tytön kanssa. Kalle valokuvaili ja kun hän perheineen

muutti kotiseudulleen valokuva kulkeutui Artjärvelle.
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aikana? Äijä venytti vastaustaan
ovelaan äänensävyyn ja sanoi:
“Veenä-läisten kanssa piiti oosata
olla....”

Vastauksessa oli juuri sitä ove-
luutta jota löytyi Kekkosesta sitten
kun sitä, hänen aikanaan, tarvittiin.

“Minun kävi
häntä sääliksi”

Toinen tapaaminen Kekkosen
kanssa tapahtui joskus vuonna
1960.  Helsingin Yliopiston mate-
maattiselle laitokselle asennettiin
Suomessa tehty, radioputkilla ra-
kennettu, “laskukone”. Oikea nimi
oli Matematiikkakone ESKO. (On
olemassa kirja: “Tietotekniikan
alkuvuodet Suomessa” jonka on
toimittanut prof. Martti Tienari, Jul-
kaisija on Gummerus, Jyväskylä  v.
1993. Kirjasta halukkaat löytävät
tietoja mm. ESKOSTA. Kone itse
on Tekniikan Museossa Helsingis-
sä. Siinä on mm. n. 650 radioputkea
ja n. 10 000 diodia. Se pystyi las-
kemaan jopa 15 desimaalin tark-
kuudella.).

Kekkonen oli kutsuttu ESKON
käyttöönottotilaisuuteen. Hänelle
oli varattu tuoli muiden katsojien
edessä, muutamaa metriä lähempä-
nä koroketta jossa juhlat puhuttiin.

Ennen istuutumista tietysti esitel-
tiin kone. ESKO on parin metrin
korkuinen ja useamman metrin le-
vyinen rakennelma. Matemaattisia
herroja oli rypäs URHON ja ES-
KON ympärillä. Minä olin ainoa

jolla oli kellertävän ruskea työtakki
päällä ja olin tietysti takimmaisena
ja sivussa. Mutta mitä teki presi-
dentti: Käteltyään lähimpänä olijat
ja nähtyään, ilmeisesti yhden  työ-
läisen, hän raivasi kädellään tietä
joukon läpi, puristi kättäni, lausuen
samalla jotakin.

Olin niin pöllämystynyt, että en
kuolemaksenikaan muista mitä hän
sanoi. Vahinko, nyt kun olisi kiva
muistaa. Sen muistan, että kotiin
tultuani sanoin vaimolle etten aina-
kaan kahteen viikkoon pese käsiä-
ni sillä olen saanut puristaa Urho
Kekkosen, presidentin, kättä! Olin
kuin mikäkin ritari!

Kun puheet alkoivat ja presidentti
meni istumaan siihen hänelle varat-
tuun tuoliin, tarkkailin häntä taka-
viistosta. Muistan hyvin selvästi,
että minun kävi häntä jotenkin sää-
liksi. Hän oli kai siihen aikaan am-
matissaan kovilla ja naputteli sor-
millaan sitä tuolin sivunojaa. Ei
niin, että se olisi ollut huomattavaa;
sormet vaan pyrkivät ratsastamaan
sillä käsinojalla. Ja se, kun hän is-
tui yksin, toi mieleeni tunteen, että
kokeekohan hän itsensä kovin yk-
sinäiseksi.

Veikko Jormo

Tässä on ESKO. Mainittuna päivänä, juhlakunnossa.
Asennettuna Helsingin yliopiston eläintieteen laitoksen uuteen

siipirakennukseen josta laskentakeskus sai tilat.

Jäsken suvun vaiheet monipuolisena kirjana
Eros Jäske: Serkkuja etsimässä.

Julkaisija: Olokka Ky Kuorevesi.
Painopaikka: Tampereen Yleis-
kopio Tampere 1999

Jäske, Jeskin johtuu kreikkalai-
sesta sanasta Euthtymios, joka tar-
koittaa hyväntahtoista ja
suosiollista. Näillä sanoilla Eros

Jäske aloittaa sukukirjansa, joka on
lähes 19 vuoden tiiviin tutkimuk-
sen tulos.

Loppusanoissa rautulaista Jäsken
sukua tutkineet Taimi Pukki ja
Eros Jäske muistuttavat, että
täydennyk-set ja tarkennukset ote-
taan edelleen kiitollisina vastaan,

vaikka tutkimusten ensimmäinen
hedelmä onkin jo kypsynyt kirjak-
si asti. Tutkimustyön aloittaneen
kaksikon toiveena onkin, että joku
nuoremmasta pol-vesta jatkaisi
Jäske-sukututkimusta. Ehkäpä in-
nostus poikisi oman suku-
seurankin.
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Kirjan alussa lukija pohjustetaan
hyvin karjalaiseen elämänmenoon.
Aikajana ja 1500-luvun termien ja
määritysten selvitys helpottavat pe-
rehtymistä sukuhistoriaan. Jäske
kuvailee myös yleisiä kannakselai-
sia olosuhteita aina ensimmäisistä
kivikautisista löydöistä alkaen. Kä-
sittelytapa on omiaan laajentamaan
mielenkiintoa myös tutkitun suvun
ulkopuolelle.

Jäsken alustus vie lukijan suju-
vasta esihistoriasta evakkovuosiin.
Evakkomatkojaan muistelevat Ma-
ria Eliaksentytär Rastas e. Jäske ja
Maire Mikontytär Salmela e. Jantu-
nen. Lisää evakkomuisteluita löy-
tyy kirjan loppusivuilta, jossa su-
vun jä-senet kertovat elämästään.

Varsinainen sukututkimusosa
lähtee liikkeelle vuodesta 1565. Su-

kupolvia kertyy 12 ja henkilöitäkin
toistatuhatta. Vanhimmaksi suku-
polveksi todetaan vuonna 1565 syn-
tynyt Märten Jeskelein Raudun
Liippuan kylästä. Hänen isänsä oli
mahdollisesti nimeltään Olli.

Sukutaulut lähtevät liikkeelle
kahdeksannesta sukupolvesta, kos-
ka seitsemän varhaisemman suku-
polven isä-äiti-lapsi -suhteet ovat
vielä jääneet hieman epäselviksi.
Kirjassa esitellään viisi Jäske-suku-
haaraa Wasilei (s. 1744), Johannek-
sen (s. 1772), Dimitrin (s. 1770) ja
Ignatin (s. 1779) sekä Metsäpirtin
Ivanin (s. 1783) jälkeläiset. Suvun
jäsenet on aakkostettu sukutaulujen
lisäksi myös henkilöluetteloon.

Kirjan lopussa esitellään myös
jäskeläisten asuinseutua, Raudun
kuntaa. Valokuvien ja kirjeiden

avulla valotetaan suvun nykypäivää
ja kirjan työstövaiheita.

Kirja on miellyttävän monipuo-
linen ollakseen sukukirja. Suvun
asuinsijojen vaiheet ja luikuista
asia-kirjaotteet kuvaavat hyvin
taustoja ja auttavat lukijaa muodos-
tamaan käsityksen suvun elämän-
vaiheista Raudussa.

Itse sukututkimusosuus on esitet-
ty selkeinä sukutauluina, joiden lu-
ettavuus on helppo. Uskon, että kir-
ja toimii Jäske-sukuun kuuluville
hyvänä oppaana serkkujen etsimi-
sessä.

Kirjaa voi tilata Eros Jäskeltä
puh. (03) 6523 961 tai Taimi Pu-
kilta  (03) 2653 012.

Heli Väisänen
(kirjoitus on julkaistu

Karjala-lehdessä 20.1.2000)

Antero Määttänen:

Vieläkin Millenniumista
Niin alkaa lunta sataa hiljalleen.
Ja erotan sen himmeältä pohjalta,

että nuoruuteni ottaa tavakseen
luokseni taas joskus poiketa.

(Jevtusenko)

On uudenvuoden aatto 1999 ja
vuosituhannen vaihtumisen aatto.
Lunta sataa hiljalleen, on pakkas-
ta. Kelkka kulkee kevyesti peräs-
säni köyden päässä, jalakset vähän
narahtelevat lumessa, kun kelkka
töyssähtelee moottorikelkan jättä-
mässä jäljessä. Kumppanini tulee
perässäni, ja ympärillämme on hil-
jaista metsää, taimikkoa lumen
koristelemana, ja kohta pienen mat-
kan päässä - nuotiopaikka pienellä
kennäällä, kuusien keskellä. Me-
nemme tulille sinne, missä usein
kävimme lapsena leikkimässä ja sit-
ten myöhemmin nuotiolla veljien
kanssa. Vielä myöhemmin metsä-
töissä isän apuna, vaikka justeerin
pää ei vielä kunnolla kädessä py-

synyt. Nyt viimeksi täällä on käy-
nyt metsäkone, mutta nuori taimik-
ko on jo alullaan.

Kuljemme peräkkäin kuten ukko
ja akka sata vuotta sitten, kun he
vetivät kelkassaan pyykkiä avan-
nolta tai puita saunalle. Meillä on
kyydissämme vain evästarpeet, vä-
hän sytykkeitä ja vanha matto ta-
kapuolen alle. Pienet varustukset.
Siinähän se on, pienten kuusten alla
vaatimaton laavu, missä havuja
aluksena ja nuotiopuut varattuna.

Kumppanini levittää maton ha-
vuille ja pistää evästarpeet käden
ulottuville. Hiljaista on ja rauhal-
lista. Pakkanen kiristyy. Alan viri-
tellä tulta. Kotoa tuodut
käsityölastut panen sytykkeiksi ja
siihen hakkuulta varatut kuivat
puut. Kohta lähellä seisovan ka-
tajan vieressä palaa pirteä
valkea ja savun tuoksu
alkaa levitä ja luo muis-
tikuvia mieleen...

Miten sotatalvista
oikein selvittiin?

Syksy kauan sitten, ilta jo pimen-
nyt. Olemme tulleet nuoremman
veljeni kanssa melkein tähän samal-
le paikalle, teimme nuotion ja pais-
toimme mukana tuomamme pari
ryynimakkaraa, jännittävää silloin.
Sitten paljon myöhemmin jo omi-
en lasten kanssa taas nuotiolla, ja
tietysti  talvella ja paksussa hanges-
sa. Joku perusvietti sitä varmaan-
kin vetää ihmistä näihin tilanteisiin.
Luonto on aina ollut osa ympäris-
töämme; meidän on pitänyt selviy-
tyä sen kanssa, joskus ankaris-sakin
olosuhteissa.

Olen toistuvasti miettinyt mieles-
säni sitä miten sotatalvista selvit-
tiin. Miten rintamalla talvi-
olosuhteissa tultiin toimeen niin
puutteellisissa varusteissa kuin
meillä silloin oli? Jokin merkillinen
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voima, yhteishenki ja luottamus
kansakunnan elämään ja tulevai-
suuteen on ihmisellä täytynyt sil-
loin olla. Usko, toivo ja rakkaus
ovat varmaankin olleet ne
perustarpeet, minkä varassa on jak-
settu ponnistella vuosi vuodelta ja
etsiä uusia elintiloja.

Tänne Savoon on kuitenkin juur-
ruttu. Tänne tultuamme lieneekö
kukaan vasiten muuttanut pois?
Mielestäni savolaisessa ajattelussa
on jotain sukua meille karjalaisille;

ainakin huumorin
sisältyminen joka-
päiväiseen elämän-
menoon. Toimeen on

tultu. Elämän-
kumppanikin monelle naa-

purikylästä löytynyt. Ja ihme
kyllä, on monia savolaisia, jotka
ovat hyvin “karjalaisia”, viihtyvät
ollessaan karjalaisten seurassa, te-
kevät matkoja mukanamme entisil-
le asuinalueille ja osallistuvat yh-
teisiin juhliin. Heimo-ominaisuudet
ovat erilaisia, mutta ne silti rikas-
tuttavat toisiaan.

Kommunikointia
vaiti ollessa?

Nyt nuotiomme palaakin jo hy-
vin. Tuli leiskuaa kuivista puista ja
kipinöitä sinkoilee hämärään. Käyn
vuolemassa haarapäiset kepit mak-
karoita varten ja sitten muutama
viilto makkaran kylkeen ja kohta on
maistuvaa. Tuuli painaa savun sopi-
vasti laavustamme sivuun ja sitä al-
kaa olla jo lauttana taimikon yllä.

Savupirtissä sata vuotta sitten.
Miten vuosi vaihtui silloin? Ei ol-
lut värivaloja, ei raketteja, stereo-
ääntä eikä internet-yhteyttä. Uunin
kylki oli kuitenkin lämmin, sauna
lumisen polun päässä, päre pihdissä
valoa jakamassa ja oljet pirtin lat-
tialla. Ulkoiset puitteet olivat ko-
vin vaatimattomat, juhla löytyi kui-
tenkin, ruokaa oli ja juomaa, ja
vaikka “small talk´ia” olikin vä-
hemmän, yhteyttä varmaankin oli

ihmisten kesken. Arvelen, että ih-
miset saat-toivatkin kommunikoi-
da vaiti ollessaankin; he vaistosivat
ja tunsivat herkemmin. Aina ei tar-
vinnut sanoa.

Entä vuosituhat sitten? Oli var-
maan hyvin suuri joukko ihmisiä,
jotka eivät tienneet mitään tuhatlu-
vusta ja sen vaihtumisesta. Nyt ol-
laan kuitenkin eletty kaksituhatta
vuotta sen jälkeen kun ihmiskun-
nan Vapahtaja syntyi pienessä kau-
pungissa, ja pienissä ja vaikeissa
olosuhteissa. Onko niin, että kaik-
ki suuri ja kestävä vaatii lähtökoh-
dakseen pientä ja vaatimatonta?
Kaikki kasvu tapahtuu pienestä,
pienestä syntyy suurta ja voimakas-
ta.

Kaksituhatta vuotta on pieni aika
maapallon iässä; muutamat viime
sekunnit jos se suhteutetaan vuo-
den aikaväliin. Kuinka paljon näi-
tä vuosituhansia on vielä edessä, ei
tiedetä. Tiedetään vain se, että sel-
viytyäkseen ihmiskunnan pitäisi
oppia paljon. Ymmärtämään toisi-
aan; olemme erilaisia, mutta yhtä
arvokkaita ja merkityksellisiä toi-
sillemme. Ennen kaikkea meidän
pitäisi oppia keinot miten tulla toi-
meen Luonnon ja ympäristömme
kanssa.

Lisään puita tu-
leen. On jo hyvä
hiillos ja
paistoksemme on
kypsynyt.

Nuotion hehku antaa sopivasti
lämpöä, kun takana on laavun sei-
nä. Olisipa vielä ollut tervaspölkky,
olisi saanut hyvän rakotulen ja sii-
tä lämpöä vaikka koko illaksi.
Repus-tamme löytyy vielä evästä,
tietysti joulutorttuja ja piparkakku-
ja, ja siinä havuilla istuessamme
juomme ehkä jo tämän vuoden vii-
meiset kahvit.

Muistan kuinka ennen kuvattiin
vanha vuosi pitkäpartaisena, kuma-
raisena ukkona, joka kellon viisa-
reiden lähestyessä kahtatoista kul-
ki keppi kädessä pois ja uusi vuosi

tuli kuvaan pienen lapsen
hahmossa. Niin se
on nytkin. Vuosi
on mennyt, se
aika on ohi, ja
siitä ajasta meidän pitäisi
oppia jotain ja suunnistaa tulevaan
ajanjaksoon niin kuin puhtaaseen
piirus-tuspaperiin; tehdään siihen
taas uudet kuvat ja kuviot, entistä
selkeämmät ja värikkäämmät yh-
dessä lä-heistemme kanssa, ja nii-
den ihmisten kanssa, joiden muka-
na joudumme askareitamme suorit-
tamaan.

Hiillos hiipuu ja ympärillämme
ilta jo hämärtyy. Luntakin hiutaloi
hiljalleen. Peittelen pienen puu-
pinon kuusen alle, panemme
varusteemme kelkkaan ja lähdem-
me tästä kotiin päin. Maailma on
sama ympärillämme kuin tulles-
samme; hiljainen. Joka päivä on va-
loisaa aikaa jo pi-demmälti ja uut-
ta kevättä kohti ollaan taas menos-
sa.

Lämmin tervehdys
rautulaisille

Arkadianmäeltä
ja tyytyväisyyttä
vuodelle 2000

Katri Komi
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Valto Virolainen:

Tekniikka se on merkillinen asia

Nyt kun menneen vuosituhannen
viimeiset joulukinkut ja loorat on
syöty, joulupukille ollaan kilvan va-
kuutettu, että tosi kilttejä ollaan,
mitä nyt pikkujouluna tuli vähän ir-
roteltua: “Vaan ihan ilman omaa
syytä lökintekijä oli maustanut juo-
man sellaisilla mausteilla, että oma
auto piti rauhoittaa ja pyyhkäistä
äitienpäiville taksilla. Täytyyhän
pikkujoulusta muistojakin jäädä.”
aletaan lähestyä sitä ajankohtaa,
jolloin tinakauhat laitetaan kuume-
nemaan.

Siinä tinan lämmitessä on muka-
va tehdä uudenvuoden lupauksia. Ja
niitä kannattaa tehdäkin oikein rut-
kasti, niitä on kiva sitten jo uuden-
vuodenpäivänä rikkoa. Toivotta-
vasti olette päässeet rikkomisessa
hyvään vauhtiin jo tätä lukiessa.

Minäkin tein lupauksen, että tänä
vuonna Inga (on miun eukkoin) saa
sanoa viimeisen sanan, ainakin jos-
sain pienemmissä asioissa. Vaan se
lupaus ei kestänyt puolta tuntia kau-
empaa. Meille tuli tinanvalun lop-
putuloksesta erimielisyyttä, varjo-
jen tulkinnasta emme näet päässeet
yksimielisyyteen. Ja minun näke-
mykseni - ainakin omasta mieles-
täni, oli oikea. Niinhän se pitää luo-
makunnan kruunulla ollakin. Ajat-
telin vielä vahvistella näkemystäni,
mutta tajusin, jotta “laiha sovinto
on parempi kuin lihava riita”. Var-
sinkin näin millenniumyönä.

Kaikenlaisia sanontoja tähän kau-
niiseen suomenkieleen yritetään
ympätä. Kyllä kielessämme vasti-
neita tapahtumalle olisi ollut aivan
riittävästi. Ja sellaisiakin, joita me
ns.ei-kielellisetkin ymmär-
täisimme.

Ja sitten tästä m:llä alkavasta ta-
pahtumasta hehkutettiin tiedotusvä-
lineissä toinen toistaan mielikuvi-
tuksellisempia kauhukuvia, miten

vuosisatojen saatossa aikaansaatu
huippumoderni tekniikka pettää
eikä hyväksykään siirtymää vuodel-
le 2000. Onneksi nämä visiot oli-
vat ennenaikaisia eivätkä toteutu-
neet kaikessa laajuudessaan. Minä-
kin ennä-tin vähän huolestua, mi-
tenkä meidän kymmeniä vuosia
vanha seinäkello reagoi näin ainut-
laatuiseen ta-pahtumaan kun en
huomannut sen sähköaivoja ja
muuta hypersuper sähkövempaimia
testata etukäteen.

Taisin painiskella vielä unessakin
tämän huolen parissa kun yht’äkkiä
aamuyöstä pomppasin pystyyn ja
hihkaisin: “Nyt se on tapahtunut!”
Vaimonikin heräsi moiseen ulvai-
suun ja kysyi: “Mitä on tapahtu-
nut?” “No tekniikka on pettänyt,”
vastasin. “Kuuntele, keittiöstä ei
kuulu mitään raksutusta.”.

Vaimoni hieroi silmiään ja loihe
lausumaan: “Oma tekniikkasi tai-
taa alkaa pettää ja päässäsi
raksuttaa pahemman kerran kun
herätät ma-keimmasta aamuyön
unesta.” Ajattelin, että sanokoon
“petikaverini” näin uudenvuoden-
yön kunniaksi nyt sen lupaamani
viimeisen sanan.

Alkoi olla sellainen tunne, että on
pistäydyttävä sellaisessa paikassa
jossa voi suorittaa “vähennyslas-
kun”. Kun homma oli hoitunut
suunnistin keittiöön ja ilmoitin
koko lailla kuuluvasti, että
seisoohan se. Taas kuului
petihuoneen suunnasta, että: “mitä
tuli sanottua, mikä siellä nyt taas
rupesi seisomaan?” Ilmoitin, että:
“huipputekniikka kellossamme on
pettänyt ja se seisoo.” Vastaus tuli
hyvin lakoonises-ti: “ai sekö.”

Viisarit olivat pysähtyneet aivan
vuorokauden vaihteessa. Minä tek-
niikan asiantuntijana hoksasin heti,
että nyt alkaa huippuluokkaa lähen-

televä, ammattia vaativa seinäkellon
käynnistys. Käynnistyksen aloittami-
seksi täytyi löytää myös teknillisesti
täydellisyyttä hipova työkalu. Ava-
sin kellon laatikon ja sieltähän mo-
koma työkalu löytyi. Muistin myös,
että kellon viikottaine veto oli jää-
nyt suorittamatta. Operoin hetken
avaimen kanssa ja taas uskollinen
palvelijamme alkoi mitata uutta
vuosituhatta.

Yritin hiippailla hiljalleen vaimo-
ni viereen, joka kuitenkin heräsi ja
tiedusteli: “Joko se sinun tekniikkasi
alkoi pelaamaan?”. Se jäi tällä ker-
taa kysyjälle arvoitukseksi, sillä ru-
pesin ottamaan nukku-Mattiin yh-
teyttä. Ennen unen tuloa ennätin vie-
lä lähemmin syventyä tähän millen-
niumtapahtumaa sillä onhan tämä
meille ainutkertaista. Se on niin pit-
kä ajanjakso ja siihen tapahtuma-
ketjuun sisältyy niin paljon, jotta jä-
tän sen alasta kiinnostuneiden ana-
lysoitavaksi. Enkä myöskään pitem-
män päälle rupea “visioimaan” tu-
leviakaan vaikka ennustajan lahjoja
löytyy. Onhan selvää ja tyhmempi-
kin tietää, että tarkan ja pätevän en-
nusteen tekoon tarvitaan sammak-
koa ja mistäs sen nyt talvella tähän
hätään otat. Eikö olisi jännempää
pysyä olevassa. Tuohan se elämään
sisältöä ja vaihtelua kun aamulla voi
todeta peiliin vilkaistessaan, että taas
on kalju muutaman millin laajentu-
nut ja jäljellä oleva tukka arvokkaasti
harmaantunut.

Ennustajan lahjoistani pitää antaa
kuitenkin näyte. Tässä tietämisessä
on ollut sammakko mukana, jotenka
sen paikkansa pitävyyttä ei ole syy-
tä epäillä. “Jos Matinpäivänä on lun-
ta katolla, niin sitä on maassakin.”
Enemmittä ennusteluitta toivotan
kaikille mielenkiintoista ja mielekäs-
tä tätä vuotta. Muistakaa pitää huol-
ta tekniikasta.
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Kuulumisia Tornionjokilaaksosta

Vuosisadan ja tuhannen viimeisenä yönä

Me olemme tottuneet juhlimaan uuden vuoden vaihtumista
ja asettaneet tulevalle vuodelle erilaisia toiveita. Vuosisadan
vaihtuminen pysäyttää ihmisen tekemään tilin kokonaisesta sa-
dasta vuodesta.Vuosituhannen viimeinen yö tuntuu käsittämät-
tömältä ja useampi meistä haluaa tehdä siitä ikimuistettavan.

Olisin mielelläni viettänyt sen synnyinpitäjässäni Raudussa,
mutta tänään ovat liian voimakkaana muistossani tapahtumat
60 vuoden takaa. Sieltä tuskin löytäisi elämisen iloa tuleville
vuosille. Ilmeisesti sattuma halusi auttaa minua löytämään sopi-
van paikan vuosituhannen vaihtamiseen.

Olin saanut joskus veljeltäni
Bru-nolta kirjailija Väinö Kata-
jan 1901 kirjoittaman kertomuksen
“Vuosisadan viimeisenä yönä”,
josta Arvi Kariston kirjapaino oli
laatinut eril-lispainoksena pienen
nidoksen.

Kirjailija syntyi Hailuodossa
1867. Hänen isänsä oli kruunun ni-
mismies Kaarle Jurvelius ja äitin-
sä Rautalammilta Inez Maria Ahn-
ger, joka oli vänrikki Stoolin tari-
noissa tunnetun Otto von Fie-
andtin sukua. He muuttivat kaksi
vuotta Väinön syntymän jälkeen
Ylitorniolle.

Jurveliuksilla oli kymmenen las-
ta, joista Väinö oli toiseksi vanhin.
Hän kävi Oulussa keskikoulun ja
sen jälkeen Muhoksella Koivikon
maanviljelyskoulun. Sitten hän
aloitti hoitaa perheen maatilaa Tor-
niojokilaaksossa. Väinö Katajaa pi-
detään Peräpohjolan kansan ja
luonnon kuvaajana.

Miksi sitten menin Ylitorniolle
juhlimaan Millenniumia? Siihen
löytynee kaksi vastausta: ensiksi
paikkana sillä ja Raudulla löytyy
yhteisiä piirteitä, joita erottaa vuo-
sisata. Molemmat ovat rajapitäjiä,
jossa rajan molemmin puolin puhu-
taan samaa kieltä. Suuriruhtinas-
kunnan aikana Suomen ja Venäjän
raja oli tulliraja, jonka asukkaat
kyläilivät toistensa luona rajan mo-

lemmin  puolin, kävivät kauppaa ja
pyrkivät maksamaan mahdollisim-
man vähän tullia. Sitä vastoin sil-
loin Ruotsin ja Venäjän välinen raja
oli suljettu. Vapausodan jälkeen
sulkeutui raja Karjalassa kun taa-
sen Torniojoella muodostui raja
vähin erin tullirajaksi ja kanssakäy-
minen rajan poikki muodostui
rauhanomai-seksi. Ajattelin, että
vuosisadan vaihtumisella sata vuot-
ta sitten Rau-dussa oli samanlaisia
piirteitä kuin Ylitorniolla nykyisin.

Toiseksi Väinö Kataja kyseli ker-
tomuksessaan, jonka hän kirjoitti
vuosisata sitten, että kukahan hiih-
tää tästä harjun yli kun on sata
vuotta kulunut? Näkyisikö valaistu
kirkko tuolta mäen alta, kun kulki-
ja revontulten valossa laskisi
harjua alas kirkkonummelle?

Näinhän Väinö haikaili. Nyt voin
vastata Sinulle, että olin siellä ja
katselin valaistua kirkkoa sekä kau-
nista kynttilöiden valaisemaa hau-
tausmaata. Paljon ovat paikat kui-
tenkin sadassa vuodessa muuttu-
neet. Minäpä kerron omasta mat-
kastani ja samalla vertaan sitä Si-
nun hiihtoosi “Vuosisadan viimei-
senä yönä”. (kursivoidut kohdat
lainattu kirjasta)

On kuun pohja, ja tuiskuva tai-
vas on harmaan ja matalan näköi-
nen. Iltaisin eivät tähdet tuiki ei-

vätkä leimua revontulet, mutta val-
koinen lumi sentään pohottaa ja
näyttää missä tie vie... Semmoinen
on ollut jouluviikon. Mutta vuoden
viimeisenä päivänä tuuli äkkiä
kääntyy pohjoiseen ja kylmenee.
Harmaa taivas elostuu ja muuttuu
kirkkaammaksi. Taivaanrannat pu-
noittavat pakkasta tietäen, ja lumi
narisee. Ja kun lyhyt päivä alkaa
hämärtää, on taivas jo tumma ja
tuhannet tähdet hyppelevät...Tulee
pakkasyö...

Olisitko voinut kuvitella, että sa-
dan vuoden kuluttua voin kertoa
joulusään muistuttavan aika paljon
kuvaamaasi. Lunta on satanut ja
pyryttänyt. Tuuli on ollut ajoittain
navakkaa lakaisten taivaan kannen
jopa pilvettömäksi. Aurinko ei ole
paljon näyttäytynyt ja eipä se olisi
liioin ehtinytkään kahden pimeän
välissä. Luminen maa on kiertynyt
ihmeelliseen siniseen pehmeään hä-
märään. Täysikuu on innostunut sil-
loin tällöin valaisemaan yön lumis-
ta maisemaa ja sen tykkylumisia
puita. Nyt odottelen ilman
kylmene-vän uudeksi vuodeksi.

Tuttu on latu, jota hiihdän kirkol-
le päin vuoden viimeisenä iltana.
Ki-pakka viima vinkuu pohjoises-
ta ja pakkanen tuntuu kovenevan...
Tumma on taivas etelässä, mutta
pohjoi-sessa syttyvät jo valot. Tois-
ten kor-keampain vaarain takaa
nousevat revontulet kalpean
kellertävinä ja leviävät äkkiä tai-
vaan rannasta toiseen. Yksi soihtu
syttyy tuolla, toinen täällä,
leimahtavat yhteen ja valaisevat
suuren vuorisen maiseman omitui-
sella kellertävällä valollaaan. Ja
kun ne sammuvat sähisten ja ha-
jaantuvat värittömänä tummaan yö-
hön, syttyy taas toisia ja kuuluu
salainen, outo sähinä...



Rautulaisten lehti  1/200010

On vuosituhannen aatto. Pakkas-
ta on 25 astetta ja kylmä tuuli puhal-
taa pohjoisesta. Olen käynyt koti-
talollasi vuosituhannen viimeisenä
iltapäivänä. Tarkoituksena oli hiih-
tää sieltä yöllä kirkolle, mutta kyl-
män sään vuoksi luovuin aikeistani.
Latua sieltä ei enää löydy ja tiekin
oli hyvin aurattu. Suonet anteeksi,
että korvasin sukset autolla.

Kyllä vieläkin hiihdetään lähin-
nä huvin vuoksi ja silloin käytetään
ko-neilla tehtyjä latuja. Ylitorniol-
lakin on hiihtämistä varten oma
ladusto Ainiovaaralla, jonne on ra-
kennettu oikein talviurheilukeskus.
Latuasi kirkolle valaisivat revontu-
let. Kuva-sit niiden leikkiä. Etsin
katseellani illalla tuota pohjoisen
taivaan juhlavalaistusta. Tapasin ne
vähän vaille puolen yön, mutta va-
litettavasti ne kestivät vain muuta-
man minuutin.

Jatkat taivaltamisesi kuvausta:
Hiihtäessäni tuntuu kuin minua
ahdistaisi, mieltä painaisi ikuinen
suru ja jokin murhe tuntemattomis-
ta syistä rasittaisi. Ajattelinko Suo-
meni tulevia päiviä vai omaa kai-
vattua onneani ikävöin? Surinko
sitä, että oli niin pitkä maani talvi
ja kesä niin mitättömän lyhyt? Vai
lensikö ajatus kansani onnen vuo-
sisataan ja salamana tulevaan?

Hyvä veli, ymmärrän hyvin, että
Sinua painoi syvä murhe synnyin-
maamme tulevaisuudesta. Olit ko-
kenut kansallisen heräämisen ja
tun-sit silloin niin kuin moni muu-
kin ai-kalaisesi, että kuuluit kansa-
kuntaan jolla oli oma kieli, oma
kansallinen, kalevalainen kulttuuri
ja oikeus tasavertaiseen elämään
Euroopan muiden kansojen kanssa.

Suomalaisuuden esitaistelija A.I.
Arwidsson kuvaa vallitsevaa tilan-
netta seuraavasti: “Ruotsalaisia em-
me ole, venäläisiksi emme halua
tulla, olkaamme siis suomalaisia.”
Olit tuntenut kansallista ylpeyttä ja
uskoit “keisarillisen armon” jatku-
van Suomen suuriruhtinaskuntaa
kohtaan loputtomiin. Sinulle niin
kuin muillekin suomalaisille tuli yl-
lätyksenä edellisen vuosisadan vii-

meisenä vuotena Keisarin, Suuri-
ruhtinas Nikolai II antama Helmi-
kuun manifesti, jonka tarkoitukse-
na oli lopettaaa Suomen erityisase-
ma ja sulattaa suomalaiset venäläi-
siin.

Pappi on noussut saarnastuoliin.
Hän selittää kuinka suomen kansa
on Jumalansa turvissa edistynyt ja
kasvanut, kuinka se on monet ko-
vat koettelemukset kestänyt ja aina
oikeaan ja hyvään uskonut. Nyt on
taas koettelemuksen ajat Suomen
kansalla... kaikki näyttävät käsittä-
vän, että alkaa uusi aika koko maa-
ilmalle.

Uusi aika näytti tulevan maail-
maan. Ei sellaisena kuin ehkä isäm-
me odottivat, vapauden ja ihmisyy-
den aikaa, vaan se toi tullessaan
diktaattorit, sodat ja kyynelet. Meil-
le se toi kuitenkin itsenäisyyden,
jonka hankkiminen ja säilyttäminen
maksoi paljon. Siitä kertovat tule-
ville sukupolville lukuisat sankari-
haudat. Nuo kaksi maailmansotaa
ennen vuosisadan puoliväliä, ovat
kuitenkin meille opettaneet rauhan
suuriarvoisen merkityksen ihmis-
kunnan rakentajana. Siksi tänään
viisitoista Euroopan kansakuntaa
tasa-arvoisina rakentavat uutta tu-
levaa yhtenäistä Eurooppaa. Suo-
mi on mukana tässä työssä, joka
vaatii paljon kärsivällisyyttä ja
sovittelutaitoa. Seuraavan sadan
vuoden päästä voimme arvioita
työtämme? Ehkä meidän on sanot-
tava tänään Arwidssonia lainaten:
“Amerikkalaisia emme ole, aasi-
alaisiksi emme halua tulla, olkaam-
me siis eurooppalaisia!”

“Niin muuttuu maailma, Esko-
seni,” sanottiin Sinun aikanasi. Jos
poliittisella tasolla muutokset ovat
olleet suuria, niin teknisellä alalla
sata vuotta sitten niistä tuskin voi-
tiin uneksia. Olit silloin kuulut hu-
huja autoista, tänään ne ovat jokai-
sen käytössä. Sähkövalo on syrjäyt-
tänyt kynttilän ja öljyvalon. Niillä
luodaan vain tunnelmaa.

Ihminen on alkanut avaruuden
valloituksen ja paljon, paljon muu-
ta, jota kaikkea ihmiset eivät pysty

aina edes tajuamaan. Silloin yöllä
Ylitornion kirkkoherra sanoi: Vä-
hän meillä on turvaa ihmisten
apuun, kun suuri vaara meitä uh-
kaa, Herramme puoleen meidän on
käännyttävä, Hänen, joka kaikkia
kansoja johtaa taitaa... Ja Sinä
totesit, että revontulet palavat vie-
läkin. Niin toivottavasti ja
riemuiten ne mellastavat.
Tiennevätkö vasta tulevia päiviä,
vai  sanoivatko hyvästi onnen vuo-
sisadalle?

Edellinen vuosisata, 1800-luku
oli yleisesti ottaen edistyksen ja
onnen aikaa. Sinun tulevat päivät
ja meidän eletyt päivät, muodosta-
vat tämän vuosisadan, joka oli in-
himillisesti katsoen aluksi
länsimäisen kulttuurin ehkä
pimeintä aikaa.

Tekninen kehitys saavutti suuria
voittoja, mutta ne oli alistettu pal-
velemaan sodan jumalaa. Tänään
eurooppalaiset ovat alkaneet etsiä
muita pysyvämpiä arvoja kuin so-
dankäynnin. Ensimmäiseksi on py-
ritty Euroopan valtioiden kesken
estämään sodat ja perustamaan ai-
neellinen ja henkinen hyvinvointi
valtioiden väliseen rauhanomaiseen
yhteistoimintaan.

Jokainen aika synnyttää oman
epäjumalansa. Meidän aikamme
valta perustuu rahaan, joka syrjäyt-
tää kaiken muun inhimillisen toi-
minnan. Sen hankkimiseksi olem-
me olleet valmiit tuhoamaan
asuintäh-temme, maan. Tulevalla
vuosisadalla joudumme entistä
enemmän kiinnittämään huomiota
sen pitämiseksi asuinkelpoisena.
Ympäristön saastuminen ja hallit-
sematon väestönkasvu ovat ne
probleemat, jotka odottavat meitä
jo ensi vuosituhannen eteisessä. Vai
onko helpompi et-siä
perillisillemme avaruudesta uusi
saastumaton Tellus?

Lyhyt päivä vaihtui illaksi. Läk-
simme syömään millennium-ateri-
aa juhlapaikalle, joksi oli valittu
Aava-saksan sillan ranta. Päivälli-
sellä esiintyivät torniojokiset ruot-
salaiset trubaduurit Leif Lahti
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Haaparannasta ja Göran
Rönnbäck Hietaniemestä. He lau-
loivat ja laulatti-vat tuttuja iskelmiä
ja kansanlauluja suomeksi, ruotsik-
si ja englanniksi.

Juontaessa esitystään he korosti-
vat erityisesti torniojokisten yh-
teenkuuluvaisuutta ja omaleimai-
suutta. Onhan heillä ihan ikioma
meänkieli, niin virallisesti kieli eikä
murre. Sen jälkeen tutustuimme
rajan molemmin puolin juhlapaikan
lumiraken-teisiin, jotka antoivat
suojaa tuulta vasten. Juhlakansaa
oli vielä vä-hänlaisesti kovan pak-
kasen vuoksi.

Ylitimme juhlavalaistua polkua
myöten Torniojoen. Juhlat oli suun-
niteltu järjestää alunperin keskelle
virtaa, mutta heikon jään vuoksi
jouduttiin rakentamaan juhlapaikat
rannalle. Joen uoma on tällä koh-
dalla lähes tuhatmetriä leveä. Pal-
jon työtä oli nähty täälläkin juhla-
paikan rakentamisessa. Nuotioiden
lämmöstä huolimatta huomaan pu-
keutumiseni olevan puutteellisen
ul-kojuhlintaan, joten alamme vai-
moni kanssa palata takaisin. Muis-

telen rautulaisen Sirkka Salmen
o.s. Paukkusen runoa Kahdella ra-
jalla: “Vuolaana väljässä
uomassaan, joki virtaa rajalla kah-
den maan.” Vartin päästä olen taas
Suomen kamaralla. Yli Torniojoen
kun katselen, näen naapurin tutun
ja turvaisen. Näinhän me olemme
oppineet tuntemaan läntisen naapu-
rin.

Vielä oli aika pistäytyä kirkolla.
Kirkkokenttä oli nyt parkkipaik-
kana. Vanhasta kirkosta oli jäljellä
vain puinen kellotapuli. Uuden val-
koisen tiilikirkon rakentaminen
aloitettiin 1939. Talvisodan alettua
oli kirkko noussut harjaan. Loppu-
rakentamisen tekivät kotiin
jääneeet “vaimot, pojanklossit ja
vanhat äijät”.

Kirkon esite on kirjoitettu Meän
kielellä. Otan siitä näytteeksi hie-
man kirkon historiaa: “Ko Hami-
nan rauha tethtiin vuona 1809, niin
määräthiin meille rajaksi Toornion-
joki. Ylitornion seurakunta halkast-
hiin kahtia. Silloin kävi
siihenlaihiin, että kirkko jäi Ruottin
puolele.” Vanha kirkko purettiin

huonokuntoisena pois 1939. Josta-
kin syystä minusta uusi kirkko ei oi-
kein sopinut ympäristöön, mutta si-
sältä se oli pelkistetyn kauniskin.
Saksalaiset jättivät sen hävittämät-
tä.

Pastori Hannu Pekkala piti har-
taustilaisuuden. Puheessaan hän pai-
notti, että meillä on syytä iloon päät-
tyneen vuosisadan suurista Herran
lahjoista maatamme kohtaan ja syy-
tä toivoon tulevina vuosina. Kirkko-
kansa sai myöskin nauttia Herran
pyhän ehtoollisen vuosituhannen
vaihtumisen merkeissä.

Jumalanpalveluksen jälkeen
ajoimme Aavasaksalle katsomaan
vuosisadan vaihtumisen ilotulitusta,
joka oli nyt koonnut sillan molem-
piin päihin niin runsaasti väkeä, että
liikenne jumiutui useaksi tunniksi.
Juolahtiko kenenkään mieleen, että
sadan vuoden päästä meiltä on lop-
punut nykyisin käytössä oleva auto-
jen polttoaine?

Aimo Tiainen

Pohjoinen ulottuvuus rautulaisittain
Kun idän vainolainen hajotti mei-

dät rautulaiset kauas
kotiseudultam-me, pirskosivat
muutamat meistä melko kauas var-
sinaisesta pääpo-rukasta. Minun
ilmansuuntani oli pohjoinen tosin
erilaisten pysähdys-ten kautta ja ai-
van vapaasta tahdos-tani.

Kesällä 1944 tyhjensi evakkojuna
meidät Keski-Suomeen Äänekos-
kelle. Se oli minun onneni, sillä
siellä oli kahdeksanluokkainen op-
pikoulu. Tartuin härkää sarvista ja
tentin seuraavan vuoden syksyyn
mennessä luokat I-V. Seuraavat
kolme vuotta istuin normaalisti
koulun penkillä ja keväällä 1948
sain uuden kesälakin, sen valkoi-
sen.

Neljä vuotta olin tähdännyt sel-
keään tavoitteeseen ja saavuttanut

sen. Nyt oli epävarma olo. Lähellä
asuva kansakoulun tarkastaja yli-
puhui minut “kansankynttiläksi”
eräälle Keski-Suomen
pontikkaperukalle. Vastapainoksi
tein seuraavan talven konttoritöitä
Helsingissä. Siinä olivat käden
ulottuvilla unelmieni Ateneum ja
arvostamani yliopisto monine
mahdollisuuksineen, mutta rahalli-
nen tilanne romutti ne haaveet.

Sitten minulle tuli kuin tilaukses-
ta mahdollisuus. Huutavan
opettajapulan vuoksi alettiin yliop-
pilaita pi-kakouluttaa kyseiseen
ammattiin. Koulutukseen kuului,
että kesken opiskelun täytyi olla
vuosi opettajan työssä.
Opinahjokseni tuli Jyväskylän Kas-
vatusopillinen Korkeakoulu.

Työvuodeksi halusin Lappiin, sil-

lä eräs lukio-opettajani oli antanut
kipinän tuohon kaukaiseen taru-
maahan. Pohjoinen tarkastaja järjesti
sopivan koulun Ylitorniolta, ja niin
lähti Paukkusen Sirkka vuodeksi
Lappiin. Enpähän silloin arvannut,
että erehdyin sekä ajan että paikan
suhteen. Se vuosi on venynyt lähes
puoleksi vuosisadaksi, sillä opinnot
päätettyäni palasin takaisin tänne
samaan kuntaan, nyt tosin Tornion-
laakson rantamalle. Olin nimittäin
katsonut täältä jo melkein valmiiksi
itselleni sopivan anopin, vanhem-
man virkasisareni ja kaiken lisäksi
karjalaisen. Ja se toinen erehdys:
minä en tullut Lappiin vaan Tornion-
laaksoon, Väylän varteen, Peräpoh-
jolaan, kaikki aivan passe-leita nimi-
tyksiä. Oikeaan Lappiin täytyykin
körötellä vielä pari sataa kilometriä.
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Olen sittenkin
rautulainen

Kotiuduin helposti tänne. Oli
vain virkistävää todeta, että monet
asiat voi tehdä toisinkin, mihin
karjalais-tyttö on tottunut. Mutta
tuttuakin täältä löytyi: “Sie” ja
“mie” kuuluvat täkäläiseen murtee-
seen. Jos jäin Lapista paitsi asuin-
paikkana, niin sen mahtavia
maisemiahan voi käydä katsomas-
sa mutta ympärivuotista asumista
en siellä haluaisi. Ja  toi-sinkin päin.
Helsingin kulttuuritarjonta kyllä
kelpaisi, mutta stadiin en haluaisi
asumaan.

Tämän seudun kauniita maisemia
ovat jyhkeät vaarat, monimuotoiset
vesistöt, väljyys ja avaruus, kesän
yötön yö ja syksyinen ruskan heh-
ku. Niitä ylisti jo paikallinen kir-
jailija Väinö Kataja teoksissaan
“Satakunta vuotta sitten”, eikä nii-
den kauneus ole mihinkään kadon-
nut, vaikka ihmiskäden jälki onkin
merkkinsä maisemaan laittanut.

Asuin kolmisenkymmentä vuot-
ta täällä aivan irti kaikista rautulais-
riennoista. Lehti tosin tuli, ja

Sirkka Salmi - rautulainen
Tornionlaaksossa.

Rautu-seuraan maksoin jäsen-
maksua. Sitten eräs aktiivinen
rautulainen kirjoitti minulle ja eh-
dotti jonkinlaista yhteistyötä. Suos-
tuin, ja siltä ajalta on peräisin ni-
meni lehtemme takasivulla Lappi-

otsakkeen alla. Pitkät välimatkat
rajoittavat osallistumista, mutta
olen kuitenkin käynyt useissa sekä
suurissa että pienemmissä tilai-
suuksissa.

Vähäistä on apuni ollut, mutta
Rautu-seuran kolmekymmenvuo-
tisjuhlassa sai pohjoisen tyttö pitää
vallan juhlapuheen. Olen kiitolli-
nen siitä, että minut vedettiin mu-
kaan rautulaiseen toimintaan. Olin
ollut vain väljästi karjalainen, nyt
tunnen olevani lisäksi selkeästi
rautulainen.

Ei meitä varmaan ole koti-
pitäjästä montakaan täälläpäin. Jos
tuolta lä-heiseltä Aavasaksan lael-
ta huhui-lisin rautulaisuuden pe-
rään, niin parhaassa tapauksessa
voisi Tiaisen Aimo kuulla pienen
piipityksen, kun maa on myötäillen
sinne Oulun suuntaan.

Täällä on hyvä olla, mutta sellai-
sia vieraita kaipaan, joiden kanssa
voisi “haastaa” tyyliin: “Muistat
sie...”

Teksti: Sirkka Salmi
Kuva Sirkka Salmen albumista

Rautulaisen naisen elämänkertakilpailun satoa

Raja railona aukeaa...
Kirjoitus perustuu Raasulin

kylässä asuneen Aino Häijerin
nuorena tyttönä tekemiin
muistiinpanoihin. Kirjoittaja
otti tällä kirjoituksella osaa
viime vuonna järjestettyyn
rau-tulaisen naisen elämän-
kertakilpailuun.

N oin kymmenen vuotta taka-
perin, kotini sijaitsi Karja-

lan Kannaksella ja aivan
valtakuntam-me rajan läheisyydes-
sä. Kotini oli kauniilla paikalla pie-
nen mäen töy-räällä josta näköala

siintyi kauas, aina Laatokan ranta-
mille saakka. Suuri jylhä metsä
joka oli aina käden ulottuvilla sei-
soi siinä synkkänä ja mahtavana. Ja
metsä joka siinä lähellämme oli, ei
ollut Suomen metsää vaan se oli
vieraan ja val-takuntamme raja.

“Raja railona aukeaa, edessä Aa-
sia itä” tämä Uuno Kailaan kirjoit-
tama säe tulee taas tälläkin kertaa
mieleeni kun vain kuulen lausutta-
van sanan raja. Raja idässä, sitä ym-
märsimme aina tällä sanalla, vaik-
ka Suomenniemeämme joka suun-
nalta rajoittivat vieraat maat ja me-

ret. Idässä on kuitenkin se raja, joka
aina ja iankaikkisesti on vaatinut
Suomen kansan huomioimaan rau-
han aikana ja työn ja tuskan silloin,
kun tuon rajan yli vieraat laumat
ovat tunkeutuneet päin länttä.

K aikkihan teistä tietävät, että
 Kannaksen maasto on mä-

kistä. Ihailin näköaloja, niin kauas
kuin silmä kantoi. Mutta kuitenkin
katseeni osui aina tuohon synkkään
metsään, joka tuossa edessä seisoi
synkkänä kuin syksyinen yö. Aja-
tukseni kävi kuin salaman nopeu-
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della, että varmaankin tuossa metsäs-
sä piilee jotain salaperäistä ja enpä
väärin ajatellutkaan. Siinä piili sala-
peräisyys, koska se ei ollut oman
maan metsää vaan jonka omisti vie-
ras valtakunta, Venäjä. Ei siellä kos-
kaan kuultu puiden hak-kausta niin
kuin meillä täällä Suomessa. Senpä
puoleen se näyttikin niin
salaperäiseltä. Aivan kuin saduissa
usein kerrotaan.

Näimme usein naapurimaan kan-
salaisia joihin vähitellen aloimme
tutustua niin kuin omiimme. Kesällä
kun kävimme marjassa, niin joskus
pistäydyimme ei kenenkään maalle
ja usein olivat naapurimaamme par-
tio yllättänyt meidät. Tietysti ensik-
si säikähdimme jopa niinkin, ettem-
me osanneet mennä sinne eikä tän-
ne. Seisoimme hetken vaiti mutta sit-
ten tuli mieleen ajatus, että tämähän
on ei kenenkään maata ja niin jat-
koimme työtämme.

He alkoivat kutsumaan omalle
puolelleen. Ylittämään siis rajan, jo-
ka on jyrkästi kielletty. Sen tiesim-
me kaikki, jotka rajalla asuivat. Ei,
pudistimme vain päätämme, sillä to-
tesimme, että ryssät ovat viekkaita
kuten myöhemmin tulen sen kerto-
maan. Läksimme vain kaikessa rau-
hassa painelemaan kotia kohti.

N o niin kesä meni menojaan
 oli edessä pimeä syksy.

Näimme vain enää harvoin naapuri-
maamme partiota, joka kesällä niin
usein kulki aina ohi hymyillen ja nau-
raen jotain pirullista nauruaan. Ikään
kuin aavistimme, että jossain on nyt
koira haudattuna. Emme enää uskal-
taneet mennä ei kenenkään maalle.

Syksy kävi yhä pimeämmäksi ja
pimeämmäksi. Oli päästy lokakuun
alkuun. Satoi tihuutteli että hiljal-
leen. Ja edessä oleva raja seisoi en-
tistäkin synkempänä. Sitten tapahtui
jotain, joka pani meidät jokaisen het-
keksi vaikenemaan. Ennen puolta
yötä alkoi kuulua kiivas koiran
haukunta. Se halkoi läpi tuon synkän
metsän, joten totesimme, että naapu-
rin puoleltahan taitaakin olla tulijoi-

ta taas. Mikäli oli tulossa? Katse-
lin hetken, niin huomasin
ihmeekseni, että rajalta välähti val-
keata. Se oli laukaus pimeässä yös-
sä. Tuli mieleeni ajatus, että taas tie-
tenkin rajaloikkareita, joita niin
usein tapahtuikin itäisellä rajalla.
Heti kiiruhti paikalle meikäläisten
oma partio. Kuin lentäen he saapui-
vat paikalle. Syttyi hetkiseksi lau-
kausten vaihtoa suomalaisten ja ve-
näläisten välillä. Niin tietenkin raja-
loikkari oli tulossa. Astuttuaan juuri
ei kenenkään maalle, niin siihen se
matka pysähtyikin. Suuri sotakoira
oli tavannut tulijan kiinni jonka
matka loppui lyhyeen. Venäläisten
puolelta tuli jälleen laukaus. Tuki-
ja, joka oli nainen lapsi mukanaan
kaatuivat molemmat rajalinjalle jo-
honka ryssät sitten kaivoivat vähän
multaa päälle ja lähtivät menemään
hyvin tyytyväisenä tekonsa tehtyä
pois.

Sellaista siellä sattui. Vaikka toi-
set olivat hyvinkin mitättömiä, mut-
ta kuitenkin se koski kovasti mei-
hin suomalaisiin.  Ja siksi toiseksi
olivathan inkeriläiset heimokan-
saamme joita silloin tällöin rajan
silta puolen pyrki tulemaan. Use-
amman matka päättyi kohtalokka-
asti.

N iin vierivät lapsuuteni vuo-
 det arkisessa aherruksessa

sekä koulunkäynnissä. Vuodet vie-
rivät toinen toisensa jälkeen ajan
muuttuessa yhä kriittisemmäksi ja
kriittisemmäksi. Olin kuitenkin jo
aikuinen, joten mieleni teki kovas-
ti pois kauas kotiseudulta ja niin
sainkin tahtoni läpi ja matkustin
Viipuriin. Kuitenkin lähtöhetki tun-
tui niin vaikealta ja raskaalta erota
vanhemmistani ja nuorimmista
siskoista, mutta ei auttanut. Ajatte-
lin vain tulevaisuuttani ja eteenpäin
elämää. Ja niin sitten kävikin, että
sain toimipaikan Viipurista. Se oi
syksyä kun läksin. Toivomukseni
oli kuitenkin päästä jouluksi kotia.
Ja mitä toivoin niin se toteutuikin,
sain pitkän talviloman.

Menin taas katsomaan rakasta
kotiani raja-Karjalassa, jossa van-
hemmat ja nuorimmat siskot jo
odottivat. Jouluaattoillan vietimme
kaikki yhdessä vartiotuvalla, jossa
joulun harras tunnelma vallitsi.
Kaikkien rajainkävijäin silmistä
loisti iloa ja tyytyväistä mieltä, sii-
nä olivathan useimmat saaneet
omaisensa jouluksi kotia.

Jouluaattoilta meni oikein muka-
vasti, samoin kaikki joulunpyhät.
Olin päässyt jo tammikuun
puoleenväliin ja aina lomaa vain
riitti. Hiljaisena lepäsi rajakin hä-
märässä tal-viaamussa. Ei kuulut
risun risah-dustakaan niin hiljaista
oli rajan sillä puolen. Niin lähti
meikäläistemme partio taas
jokapäiväiselle kierrok-selleen pit-
kin tuota rajalinjaa tarkastellen oli-
siko jälkiä ilmestynyt yön aikana
juuri sataneen lumen pinnalle.

Sattui taaskin tärkeä rajaloukkaus
(lomalla ollessani). Se pani taaskin
rajakansan mielet vapisemaan pe-
losta. Venäläisten partio oli samaan
aikaan ollut väijyksissä jossain pen-
saan takana. Joku yht’äkkiä hyppäsi
rajalinjalle meikäläisten partion
eteen pakottaen miehemme siirty-
mään omalle puolelleen. Mutta sit-
keä suomalainen sisu ei anna pe-
riksi eikä myös alistu vieraan maan
komentosanoihin. Ja niin pamahti
laukaus ja suomalainen soturi kaa-
tui vartiopaikallaan vuonan 1938.
Jussi Huhtamäen sankaritarina oli
päättynyt. Ja rajan takainen lauka-
us, joka 22. päivänä tammikuuta
kello 8.23 pamahti Raasulissa kaik-
kien korvissa herättävänä ja varoit-
tavana ja se vieras luoti, joka lävis-
ti rivisotamies Huhtamäen rinnan
si-sällyttää itseensä kaiken sen,
mitä vastaan meidän kansamme on
historiansa taipaleella saanut seis-
tä ja vertaan vuodattaa.

Velvollisuuttaan täyttävä sotilas
on oman maansa rajalinjalla sur-
mattu, murhattu ilman mitään syy-
tä tai aihetta. Järkytetyt mielemme
valtaa paheksuva inho ja suuri suru.
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“Hermannin lapsii” eli Raudunkylän Herman Anttosen jälkipolvea kotipuun juurella elokuussa 1999.
Kuva: Aimo Matikainen.

Albumin aarteita

Palkealan kylältä lotta Maria Immonen
suorittamassa ilmavalvontaa.

Kuvan lähetti Ahti Hänninen Mikkelistä.

Tunnistatko keitä kuvassa on? Kuva on
mahdollisesti Raudusta tai Salmin

pitäjästä Laatokan pohjoispuolelta.
Kuva on pieksämäkeläisen Lauri
Sappisen äitivainaan albumista.

Jos tunnistat kuvan henkilöt, niin kerro
siitä toimitukseen. Kiitos.
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Kylmä kulku pohjoiseen.
Kuvan lähetti Ahti Hänninen Mikkelistä.

Mäkrällä jokunen vuosi sitten
tavattu “lampaada” eli energian-

säästömallia oleva mopo.
Kuva: T. Kantanen

Kermisen kauppatalon
takana olleen puiston

jäänteitä kesällä 1992.
Kuvaussuunta länteen,
kuva: Raimo Frändilä

Kangasala.

TIEDUSTELU
Johannes Partanen

Pieksämäeltä tiedustelee,
muistaako kukaan

Kermisen puistossa
Orjansaaressa ollutta
hautamuistomerkkiä?

Jos muistaa, tiedon voi
lähettää toimitukseen
osoitteella  PL 154,
50101 MIKKELI.
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Pitäjäseura mukana Hovinkylän lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkki -hankkeessa

Suvanto-Säätiöllä on tarkoi-
tus kunnostaa Sakkolan ja
Raudun lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkki lähes
entiseen asuunsa kunnioituk-
sena esi-isien työstä. Rautu-
laisten Pitäjäseura ry. on teh-
nyt periaatepäätöksen, että se
on mukana hankkeessa.

- Kunniavelkamme maksua on
saada Hovinkylän lahjoitusmaa-
talonpoikien muistomerkki arvon-
sa mukaiseen, ainakin lähes enti-
seen kuntoon. Patsaan luonnonkivi-
runko seisoo edelleen vankasti pys-
tyssä, vaikka sota ja sen jälkeiset
asukkaat ovat vieneetkin kaiken irti
saadun jonnekin, kuvaa Hovinkylä-
seuran varapuheenjohtaja Soini
Hartikainen.

Patsaan kyljessä on ollut pronssi-
kyltti:

Tällainen kyltti siinä tulenee taas
lähiaikoinakin olemaan.

- Ainakin Suvanto-Säätiön joh-
don ansiokkaasti hoitamat neuvot-
telut antavat aiheen uskoa niin, sa-
noo Hartikainen.

“Huuhkan poika”
kertoo lisää

Hartikainen toivoo, että kaikki
asiasta kiinnostuneet lukisivat
vuonna 1924 ilmestyneen Aleksan-
teri Aavan kirjan “Huuhkan poika”.

- Se on todentuntuinen kertomus
Petäjärven Hovin orjatalonpoikien
ajasta, ja monet vanhemmat lukijat
saattavat tunnistaa tapahtuma-
paikkoja paitsi Hovinkylästä, myös
Raudusta, Lapinlahdelta, Ojanie-
mestä ja Petäjärveltä, kertoo Har-
tikainen.

Hän tunnustaa, että kirja voi olla
vaikeasti saatavissa kirjastoista,
mutta ainakin Tampereen kirjastos-
ta on sitä erikseen tilaamalla saa-
nut lainata.

- Hovinkylä 1911-1991/ 2 -kirja
sisältää mm. “Huuhkan pojan” täy-
dellisenä, sekä paljon kuvauksia
Emäntäkoulusta Hanna Granfeltin
ja Kreeta Halmisen ajoilta, Harti-
kainen lisää.

Venäläiset ovat
myötämielisiä

Muistomerkin alue kuuluu Pet-
rovskojen lypsykarjasovhoosin
maihin.

- Petrovskojen kunnan ja sovhoo-
sinjohto on myötämielinen pyyn-
nölle saada riittävä maa-alue pat-
saan ympäriltä hallintaamme. Epä-
selviä ovat vielä kulkutien paikka
ja alueen ulottuminen rantaan asti,

jolloin saisimme ainakin näköalan
Petäjärvelle, kertoo Hartikainen.

Hovinkyläseura on viime vuosi-
na yrittänyt selvittää
kunnostusmah-dollisuutta, mutta
varattomana ei ole pystynyt kuin
keskustelemaan Sosnovon
(Raudun) kunnanjohdon kanssa,
eikä vastausta ole saatu. Nyt Suvan-
to-Säätiö on löytänyt oikeat tavat
ja resurssit hoitaa muistomerkki
kuntoon.

- Mielestäni homma ei ole yksin-
omaan sakkolalaisten ja hovinkylä-
läisten asia. Emäntäkoulun vieras-
kirjassa on ollut 6.7.1935 teksti:
“Tänään heräsi ajatus lahjoitusmaa-
talonpoikien patsaasta ja päätimme
tehdä sen tänne puistoon”. Kuudes-
ta allekirjoittaneesta hovinky-
läläisiä on vain silloin
k a n s a k o u l u n o p e t t a j a
K.A.Tuohinto, muut ympäristön
“leiripäivien päällystöä”, muistut-
taa Hartikainen.

Muistomerkki on pystytetty aika-
naan SakkoIan ja Raudun esi-isille.
Sakkolaan kuuluivat Hovin aikana
myös Metsäpirtti ja Vuoksela.

- Metsäpirttiläisillä on oma muis-
tomerkki, mutta rautulaiset ja vuok-
selaiset olisivat tervetulleita mu-
kaan talkoisiin Suvannon
eteläpuolisten sakkolalaisten kans-
sa.

Sakkola-museon
sivuosastoksi?

Kiireisimpiä kunnostustöitä on
kivien välien täyttö laastilla, katon
rakentaminen, kattolyhdyn, kuvare-
liefin ja muistolaatan teettäminen
ja kiinnittämiset sekä kulkutien ra-
kentaminen ja puiston raivaaminen.

- Patsaan lukollisen oven valmis-
tamisesta on jo sovittu, Hartikainen
kertoo.

“Kolmen vuosisadan
uhka, kidutus, karkoitus,

kuolema ei saanut
Sakkolan ja Raudun

lahjoitusmaatalonpoikia
alistumaan vieraiden
mahtajain orjuuteen.
Oikeuden ikuisuuteen
uskoen he taistelivat
jälkipolville voiton.

Vapaat samoilla
konnuilla asuvat jälke-

läisensä pystyttivät
heidän kunniakseen

tämän isiensä peltojen
kivistä tehdyn muisto-

merkin v. 1936.”
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myös tulevan Sakkola-museon
sivuosastona.

- Ainakin sinne voitaisiin tallettaa
kopioita asiakirjoista ja etenkin
mainioista Yrjö Raaskan tekemis-
tä kartoista. Ehkä joitakin tarve-esi-
neitä ja sota-ajan tavaroita. Avain-
ta voisi matkaopas lainata Sakkola-
museolta, kaavailee Hartikainen.

Korjausta ajatellen yksi ongelma
on se, että seinistä puuttuu jokunen
kivi. Ne pitää tuoda jostakin kau-
kaa, koska Hovinkylässä eikä lähi-
kylienkään hiekkaisilla pelloilla ja
metsissä ole kiviä!

Ketä asia kiinnostaa niin lisätie-
toja saa Hovinkyläseuran puheen-
johtaja Pentti Hinkkaselta puh. 050-
3442 529 tai Soini Hartikaiselta
puh. (03) 6751 482.

Suvannon Seudussa n:o 4/99
olleesta jutusta muokannut

Jaana Anttonen
Kuva: Marjo Ristilä-Toikka

Puuhamiehiä mittauspuuhissa
Hovinkylässä.

Karjalan kotiseutumatkailun 10-vuotisjuhlamatka
Käkisalmeen ja Rautuun 4.-6.8.2000

AUTO 5
klo 5.30 Varkaus, Matkahuolto
6.00 Joroinen, Matkahuolto
6.20 Juva Vehmaankaari
7.00 Mikkeli, lääninhallitus
8.30 Lappeenranta, rautatieasema
12.00 Viipuri

AUTO 6
klo 5.20 Pieksämäki, keskus-
liikenneasema
6.15 Kangasniemi, linja-autoase-
ma
7.00 Mikkeli, Maaherrankatu 5
8.30 Lappeenranta, rautatieasema
12.00 Viipuri

AUTO 7
klo 7.30 Mäntyharju, linja-auto-
asema
8.45 Kouvola, Matkahuolto
10.00 Vaalimaa
12.00 Viipuri

Kaikkien bussien aikataulut
Viipurista eteenpäin samat

4.8. 2000
klo 13.00 matka jatkuu Viipurista Raudun
kautta Kiviniemeen
18.00 majoittuminen Motelli Losevskajaan
20.00 illallinen motellissa

5.8. 2000
klo 8.00 aamiainen motellissa
9.00  bussimatka Käkisalmeen jossa
Karjalanmatkailun
10-vuotisjuhla Käkisalmenlinnan pihalla
Iltapäivällä kotiseutumatkat Raudussa
19.30 paluu motellille
20.00 illallinen motellissa

6.8. 2000
klo 8.00 aamiainen motellilla
10.00 lähtö Viipuriin
14.00 Viipurissa
16.00 lähtö Viipurista
paluu lähtöpaikkakunnille

HINTA
1095,-/hlö

Töölön Matkatoimisto puh. (015) 321 500
os. Porrassalmenkatu 21, MIKKELI

HYMYÄ
HUULEEN

Sakkolan miehet tapasivat
toisensa vuosien jälkeen Motelli
Losevskajassa Kiviniemessä.
Toinen kysyy:
- Olen kuullut, että olet mennyt
naimisiin. Onko se se totta?
- No joo, itse asiassa vihelsin
taksia, mutta Elma oli nopeam-
pi, vastaa toinen.

***

Pyhäjärven Yläjärvellä kysyttiin
tansseissa mieheltä, että miten
hänellä on noin hirvittävä
heinänuha?
- Eilen oli pienet juhlat ja
tanssitin vihreää leskeä.Patsaan sisäleveydet ovat noin

2x2 metriä. Korkeutta on yllin kyl-
lin. Patsas toimisi näillä näkymin
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Parhaimmat onnentoivotukset
uudelle vuosituhannelle siirrytty-
äm-me. Samalla alkoi lehtemme 43.
vuosikerta. Näiden kuluneiden vuo-
sien aikana on rautulaisuudesta kir-
joitettu useita rivejä ja historian
kirjoihin tallennettu paljon arvo-
kasta perinnetietoutta.

Rautulaisten lehti on sitkeästi
puolustanut paikkaansa yhtenä yh-
distävänä tekijänä kotipitäjästä
evakkoon lähteneiden keskuudessa.
43 vuotta on pitkä aika. Lehti on
varhaiskeski-iässä. Toivottavasti ei
sen kohdalla tarvitse puhua keski-
iän kriisistä vaan että aktiivinen
kirjoittajakuntamme pitää sen vi-
reänä ja mielenkiintoisena edelleen.

Heinäkuun 8. ja 9. vietämme taas
pitäjäseuran kesäjuhlia Mikkelissä.
Samassa yhteydessä pidetään perin-
teisesti Rautulaisten lehden semi-
naari, jossa käsitellään jutun aihei-
ta ja muita lehden tekemiseen liit-
tyviä seikkoja.

Seminaariin osallistuvat lehden
yhdyshenkilöt ja koulupiirien edus-
tajat. Siihen olette tervetulleita
myös kaikki te, jotka olette innos-

PÄÄTOIMITTAJAN
TUOLILTA

tuneita lehtemme tekemisestä ja sen
tulevaisuudesta. Toivon, että pai-
kalla olisi idearikas joukko!

Helsingin seutu
ongelmallinen

Kaipaamme Helsingin seudulta
aktiivista avustajaa, sillä siellä on
paljon henkilöitä, joista olisi hyvä
tehdä juttuja. Lisäksi pääkaupun-
gissa toimii vireä Rautuseura. Toi-
von, että sen piiristä löytäisimme
henkilön, joka silloin tällöin voisi
kirjoittaa Rautulaisten lehteen
esim. Rau-tuseuran keskuudessa
pohdituista ajatuksista, toiminta-
suunnitelmista.

Samanlaista kirjoitusinnokkuutta
olisi kiva havaita myös Pieksämä-
en ja Joroisten Karjalaisseuroista.
Mukavaa luettavaa ovat esim. oman
seuran järjestämät tapahtumat.

Nykyään lapset ja nuoret omak-
su-vat tietokoneen käyttämisen jo
hyvin varhain. Kymmen-vuotiaat
pelaavat kokeneesti erilaisia pele-
jä, puhuvat “savettamisesta” (=
muistiin tallentaminen) ja lahjak-

kaimmat kehittelevät omia ohjel-
mia tietokoneelle. He surffaavat
internetissä ja lähettävät kavereil-
leen sähköpostiviestejä. Siinä on se
hyvä puoli, että kirjoittamistaito
parantuu. Pienistä viesteistä kasvaa
pitempiä ja edelleen kokonaisia kir-
jeitä. Reilu vuosikymmen taakse-
päin kirjoittaminen oli vähäistä:
asiat soitettiin puhelimella. Rohkea
Toiveeni on, että saisimme Rautu-
laisten lehteen nuorten nurkan, jo-
hon lapset ja nuoret kir-joittaisivat
omalla tyylillään ja omalla taval-
laan pieniä kirjoituksia, vaikkapa
avoimia kirjeitä toisilleen. Jos su-
kulais- tai tuttavapiirissäsi on täl-
lainen innokas koululainen, koeta-
pa saada hänet kirjoittamaan.

Lehden hinta
säilyy samana

Olemme vaihtaneet kirjapainoa
kustannussyistä. Pidimme tärkeänä,
että tilausmaksu pysyy entisen suu-
ruisena. Olemme säilyttäneet uskol-
lisen lukijakuntamme luottamuksen
kautta vuosikymmenten ja toivon,
että mielenkiinto rautulaisuutta ja
Rautulaisten lehteä kohtaan säilyy
edelleenkin.

Parhaat kiitokset kaikille lehteen
kirjoittaneille. Pitäkää edelleen
kynä terävänä ja ajatus juokseva-
na!

Mauri Maisonen

Lähde kuuntelemaan Laatokan laulua

Matka Karjalaan 9.-11.6.2000
Mikkeli-Sortavala-Valamo-Rautu

Matkan aikana tutustumme myös muihin reitin varrella
oleviin paikkakuntiin ja nähtävyyksiin.

Yöpymiset puolihoidolla
Sortavalassa ja Kiviniemessä.

HINTA 998,- / hlö

Lisätiedot ja
ilmoittautumiset:

Liisa ja Ahti Rouhiainen
puh. (015) 165 241 tai
Töölön Matkatoimisto
puh. (015) 321 500
os. Porrassalmenkatu 21,
MIKKELI
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Lehden kertomaa
Sunnuntaiaamut ovat minulle parhaita hetkiä, kos-

ka perhe nukkuu noudan lehden ja nautin aamu-
hetkestä ihan rauhassa. Jostain kumman syystä on
tapanani aloittaa lehti takasivulta. 23. tammikuuta
tein kuitenkin poikkeuksen. Ensimmäiset sivut oli-
vat täynnä galluppeja sieltä täältä.

Poisnukkuneiden sivulta katseeni nauliintuu tut-
tuun nimeen Elina Lius, syntynyt Raudussa. Pala
Karjalaa oli jälleen siirtynyt tavoittamattomiin. Iän
lisääntyessä siirtyminen ajasta iäisyyteen on luon-
nollista. Tunsin kuitenkin haikeutta. Samalla
muistelin Elinaa työstä rautulaisuuden vaalijana ja
sitä, kuinka hän oli aina pyyteettömästi valmis toi-
meen järjestettäessä eri tilaisuuksia.

Torstaina, kuten tapanani on, kävin päivällä luke-
massa Karjala-lehden. Katseeni nauliintui taas tut-
tuun nimeen. Meeri Schadewitz, o.s. Huuhka, on
iäisyyteen kutsun myös saanut. Ajattelin Meerin te-
kemää työtä pitkäaikaisena Rautulaisten lehden
avustajana, kirjailijana. Muistelin viime tapaamis-

tamme, jolloin sain olla matkaisäntänä Raudussa.
Kuinka Anttolan myllyn luona käskynkkää kuljet-
tiin ja kuulin kertomuksia ajasta, jolloin Rautu oli
rautaa.

Näillä kahdella naisella oli paljon annettavaa Kar-
jalalle ensin nuorina naisina lottatyössä kun isän-
maan etu sitä vaati ja myöhemmin sodan jälkeen
rakkaus Rautuun, menetettyyn kotiseutuun oli
kumpaisenkin persoonan takana hyvin voimakkaas-
ti.

Kiitollisuudella ja kunnioituksella muistelemme
heitä, heidän työtään perinteen vaalijoina ja tuo
muisto velvoittaa entistä enemmän ja entistä parem-
min pitämään huolta siitä henkisestä perinnöstä, jon-
ka Karjala on meille antanut.

Kuin sattumalta tätä kirjoittaessani käteeni sattui
vanha Rautulaisten lehti. Siinä oli Meerin runo, jos-
ta ohessa yksi säe:

“Kimallus hankien kristallien
kehrässä talvipäivän auringon.
Puut huurteiset kutsuvat muistoihin,
lähden mukaan tuulen ja kiteiden.
Karkeloin hangilla Karjalan -
aina vaan kaipaan kotiain,
sinne kaukaiseen kauniiseen lapsuuteen.”

Kunnioittaen  Markku

Vanhempieni kotiraunioilla
60 vuotta sitten sodan melskeet

kuului ympärimaailman. Äitini oli
kolmen alle kymmenvuotiaan lap-
sen kanssa isän ollessa rintamalla
tekemässä meille kaikille vapaata
isänmaata. Evakossa äidilleni tuli
aika synnyttää vielä yksi pakolai-
nen tähän maailmaan sodan jalkoi-
hin - se olin minä.

Äidilläni oli varmasti vaikeaa. Oli
tulossa talvi. Neljä nälkäistä suuta,
ei vaatteita, ei miehen tukea vai-
keissa oloissa. Oli ilmahälytyksiä.
Ei peseytymismahdollisuuksia - ei
paljon mitään muutakaan. Oli vain
us-ko parempaan huomiseen ja
luojaan, joka antaisi voimia kestää
tulevia ja olevia aikoja joita pois-
muutto tutuilta kotiseuduilta aihe-
uttaa kun mennään kohti tuntema-
tonta huomista.

Nyt kun aikaa on kulunut riittä-
västi, aika on parantanut monet haa-
vat ja vastuunkantajakin on jo nur-
men alla, kirjoittaja on yhtä iäkäs
kuin muisto sodan alkamisesta.
Syksyllä kävin ensimmäisen kerran
se-täni, siskoni, vaimoni sekä
“Raudun toisen kunnanjohtajan” eli
Paksun Markun opastuksella
rakkailla mailla, josta 60 vuotta sit-
ten lähdettiin.

Käynti vanhempieni kodin perus-
kivillä oli liikuttava hetki. Näin sis-
koni silmäkulmassa pienen kirk-
kaan kyynelhelmen - itseltäni meni
hetkeksi kyynelten lisäksi myös
puhekyky. Niin, en löytänyt sanoja
ilmaisemaan sitä mitä koin.

Nyt kun aikaa on kulunut, täytyy
unohtaa hetkeksi menetykset ja
kyyneleet, joita olemme kokeneet

evakkoteillä. Elämäämme ja olo-
jamme on arvioitava saamiemme
myönteisten tapahtumien ja koke-
musten mukaan. Annetaan arvoa
sille, että olemme vapaita ja itse-
näisiä.

Vuosikymmenien saatossa olem-
me saaneet uudet ystävät, elämän-
kumppanit ja uudet asuinsijat ja
paljon muuta. Meillä on täällä hyvä
olla. Yhteistyöllä paikallisten kans-
sa me rakennamme tulevaisuut-
tamme. Myös karjalaisuuden ja kar-
jalaisen kulttuurin sekä perinteen
vaalimisessa toimimme yhteistyös-
sä opettamalla, neuvomalla ja ker-
tomalla jälkipolville - sekä
käymällä Karjalassa ja ennen kaik-
kea Raudussa.

Me karjalaiset olemme aikojen
saatossa saaneet aina lähteä, aset-
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tua ja taas lähteä. Milloin mistäkin
syystä. Viime lähtöön oli syynä
epä-luottamus naapuria kohtaan ja
siksi naapuri aloitti tuon meitä sy-
västi koskettaneen sodan.

Karjalassa käyntini jälkeen us-
kon, että metsittynyt pihapiiri
häpesi puolestani omaa alistettua
tilaansa entisen omistajan pojan
edessä. Oli aivan kuin se olisi sillä
hetkellä pi-mentynyt syksyiseen
pilviverhon suojaan.

Me tapasimme, minä ja vanhem-
pieni kotirauniot sittenkin vielä ker-
ran. Jää rauhassa tilaasi vanha ko-
tiseutuni, pihapiirini, kasvumaise-
mani, jossa olisin aikanaan miehek-
si varttunut. Palvele tavallasi uusia
olijoita ja unohda käyntini. Näin on
hyvä. Sain sen kuitenkin kokea, että
olet vielä olemassa tosin pahasti
hajalle revittynä, hajalle
hajoitettuna ja taistojen alistamana.

Kauko Olkkonen
Kuvassa Aila Kantanen vuonna 1993 Sakkolan Kiviniemessä.

Ystävyyden ja yhteisvastuun aikaan 2000

“Kenest paljo haastetaa, siint paljo pietää”
(sananparsi
Raudusta)

“Elämämme on lyhyt vierailu tois-
temme luona. Pyrkikäämme siihen,
että se olisi myös sisällön puolesta
lyhyen vierailun kaltainen: suopea
niitä kohtaan, joiden luona käydään
ja hetken viivytään.”

Vuosituhannen ensimmäisen Rau-
tulaisten lehden ilmestyessä käsiim-
me Ystävänpäivän viikolla, palautu-
vat mieleen oheiset sanat tv:n do-
kumenttiohjelmasta Elämän rajavar-
tija. Kihumatkalla synnyinseu-dulle
kotikyliin muisteltiin monien
kanssavaeltaneiden joukossa myös
Väinö Mentua, jonka syntymästä
nyt helmikuussa tulee täyteen tasa-
vuodet 70. Hänen henkilössään ja
sanottavassaan on yhteistä jaettavaa
vielä monille meidän edessämme
oleville sukupoluille.

Kun Raudussa kesällä 1993 pal-
jastettiin kolme muistomerkkiä, Väi-
nö Mennun mukaan yksi matkan tar-
koitus oli muistella poisnukkunei-ta,
sillä kukaan ei ole antanut niin pal-

jon kuin esi-isämme ja -äitimme.
“Heiltä olemme saaneet elämän. Ne
jotka nukkuvat nurmen alla, ovat
antaneet meille silmät katsella ja
korvat kuunnella. He ovat antaneet
meille siunauksen ja rautulaisen pe-
rinteen. Jatkamalla tätä perinnettä
kunnioitamme parhaiten heidän
muistoaan.”

Väinö Mennun koetellun transpie-
tistisen näkemyksen mukaan paras-
ta karjalaisuudessa ja rautulaisuu-
dessa oli, ja on, suruttomuus; unoh-
tumattomasti. “Elämänhalu säilyy
kaikissa tilanteissa ja karjalaiset ovat
huumorillisin kansa maailmassa.
Totisuus on yhtä hölynpölyä.” Hä-
nen läheisyydessään kaikki muuttui
ihmisystävällisyydeksi ja sielun-
hoidoksi.

Väinöllä oli kotipappilansa ava-
rissa, tshehovilaisissa tiloissa asuk-
kina kääpiökani. Sillä oli kaksikin
kutsumanimeä, sen mukaan minkä
lähtöinen ja oloinen oli tulija: Lo-

poin ja Lötjöin. Väliin se napautti
topakasti takatassua kuin paraskin
kotivahti. Mutta usein se sai mielet
lämpöisiksi ja hymyt esiin. Suru-
viestinsä tuojalle se oli lohdutuksen
asiamies siinä kuin isäntänsäkin.

Väinö rakasti kanssakäymistä,
pohdiskelua, kaskuamista, körttipe-
rinteistä kamarikeskustelua, eikä sii-
nä kelloon vilkuiltu, vuorokausi
saattoi vaihtua toiseen. Hänellä oli
aikaa ihmiselle.

Kuulijan huomioon ottamista oli
toisaalta se, että asia ilmaistiin tilan-
teen mukaan nasevasti, hauskasti ja
muistettavasti. Hienona miehenä
hän otti tähän esimerkit muilta, vaik-
ka niitä olisi ollut kyllä omastakin
takaa.

Jankerin Hemmo pääsi kerralla
ykkösnimeksi jaalalaiseen retoriik-
kaan. Hän piti puheen parturin ta-
lon harjannostajaisissa työntekijöi-
den puolesta. Puoleen tusinaan sa-
naan mahtui sen rakentamisen his-



Rautulaisten lehti  1/2000 21

RUNO-
NURKKA

Tuntoja 1994
Kun mie runolle rupesin
panin puheet paperille
ajatukset sanoiksi saatoin.
Kertoen Karjalan kansasta
rakkaasta rajan rahvaasta.
Ei ollut Karjala kaonnut
pois mielestä mennyt
näky silmässä sumentunut.

Taas ryssä rysyhyn rupesi
kakinoihin kademielen.
Sotaan Suomen sorti
vaaransi vapaan kansan.
Meille taakka tahdottiin
paasi painava pantiin.
Joutui väki vieraisiin
taatot lapset eri teille.

Liikkuessa Karjalan kansan
vavahti Varsinais-Suomi
herättäen Hämeen heimon.
Onko kirveet kotona,
tappo tapparat tahottu.
Suuttui siskot sorjavarret
väki varsin vihastui
tositaitavat tapella tahtoi.

toria, tunnelmat, tiimellys ja sovin-
to: “Pottuja on jaettu, puolin ja toi-
sin. Kiitos.”

Kymmenen vuotta sitten Väinö
Mentu täytti pyhäisissä merkeissä 60
vuotta. Hän kutsui kaikki kirkossa
olleet seurakuntalaiset kirkko-
kahville pappilaansa. Kiitollista iloa
riitti niin päivänsankarille kuin hä-
nen ystävilleen ja vierailleen. Ihan
erikseen Väinöä ilahdutti Lemmin-
käisen Veeran puhe: “Ol sellain kun
olet!”. Taidatkos sen selkeämmin sa-
noa. Siinä on kaikki.

Esitystaidosta Väinö Mentu kir-
joitti kolumnissaan paikallislehteen
vuonna 1992. “Sen tähden jokainen,
joka kuulee nämä minun sanani ja
tekee niiden mukaan, verrattava ym-
märtäväiseen mieheen.” (Matt.7:22
ss.).

Tämä on maailman merkittävim-
mistä puheesta, vuorisaarnasta. Sen
mukaan korkeinta esitystaidetta on
elämän kaunopuheisuus, eloquentia
vitae. Ja niin se on.

Emme tarvitse esiintyjiä, ennusta-
jia ja ihmeidentekijöitä, vaan niitä,
jotka tulkitsevat tunteitamme ja
huojentavat korkeammasta maail-
masta peräisin olevalla sanalla elä-
määmme.

Simo O. Salo

P.S. Otan kernaasti muistikuvia ja
anekdootteja tästä “legenda jo eläes-
sään” -ystävästäni vaikkapa tämän
lehden ystävällisen toimituksen kaut-
ta.

Talvisodan aikana olimme alkuvuo-
desta 1940 Jokioisissa, rautulaisten
silloisessa sijoituspaikassa. Paavo
Ismael Salo kävi sitten
seurakuntalaisiaan tapaamassa
Mennuillakin. Talvijalkine-jakelu tai-
si sattuneesta syystä tapahtua vähän
samoista varastoista, samaa kuosia oli
kuitenkin monilla. Niin rouva Mentu
kuin isä Salo olivat onnistuneet saa-
maan pakkaskeliin hyvät läm-
minvuoratut mustat varsipäällys-
kengät. Kun vieras sitten sellaiset ja-
lassaan teki lähtöä, niin kuin oli tul-
lutkin, isännän-otteinen kymmenvuo-
tias oli tampuuri-majurina kohtelias
mutta valpas: “Älä-päs pappi vie äitin
kenkii!”

Vaan vielä on laulut laulamatta
virsi voiman virittämättä
Karjalan väki kuulematta.
Tahomme tanhuat takasi
uuvistamme Uuvenkirkon
kaunistamme Kanneljärven
rauhotamme Rauvun seuvun
Viipurin vaskesta taomme.

Tää on sieluni sisältö:
Pyyvän Pyhä-Jumala, anon ainoalta.
Oikeus meille osoita,
poista väärät vaateemme.
Olkoon sijamme Suomessa,
jos on tahto taivaan taaton.
Hän sielumme silottaa,
ilo virsille virittää.

Pekka Kaukinen
toisen polven rautulainen

Rautulaisten pitäjäseura ry:n

VUOSIKOKOUS
Mikkelin Sokos Hotel Vaakunassa

lauantaina 11. maaliskuuta kello 12.00 alkaen

Tervetuloa!
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Lähemmäksi vanhempiemme
ja isovanhempiemme elämää

Koko lapsuuteni olin kuullut
mummoni puhuvan: “Miten ennen
meil siel Karjalas”. Oli mielenkiin-
toista kuunnella hänen aidon kar-
ja-laismurteensa kerrontaa. Lapse-
na tuntui kaikki pikemminkin
tarinoilta kuin läheisieni todellisil-
ta kokemuk-silta. Kuinka aivan so-
dan kynnyksellä, kuusikymmentä
vuotta sitten, mummollani oli vain
hetki aikaa ke-rätä omasta
rakkaasta kodistaan se kaikista tär-
kein ja tarpeellisin mukaansa, sa-
malla kun sotilaat jo kantoivat
bensakanistereita tuvan pöydälle.

Kaikki nuo asiat ikään kuin oli-
sivat tulleet tähän hetkeen, nyky-
päivään, kun reilu vuosi sitten olim-
me Karjalassa ja kävelimme alas
Rau-dun kirkonmäeltä ja siitä edel-

leen nousimme kohti Kuparisen
mäkeä.

Oli satuttavan mielenkiintoista
kuunnella enomme kertomuksia ja
muisteloita tämän mäen eri vaiheis-
ta, rakkaasta pihapiiristä, kauniista
Holmanlehdosta jne. Hän näytti
meille hävitettyjen rakennusten pai-
kat, missä mikäkin sijaitsi silloin
ennen. Siellä paikanpäällä oli hel-
pompi ymmärtää tuon sukupolven
kokemukset ja uskoa ne todeksi.
Sanotaan, että matkailu avartaa,
eikä tuokaan matka tehnyt poikke-
usta.

Aktiivinen enomme oli houkutel-
lut meitä nuorempia jo usean vuo-
den ajan mukaansa ja viimein me
serkukset päätimme lähteä ensi vie-
railulla Karjalaan. Kaikki kiitos

tuosta avartavasta ja koskettavasta
matkasta kuuluu enollemme Toivo
Kupariselle Mikkelin Vehmasky-
lään.

Tuon matkan jälkeen olemme
Topin kanssa useaan otteeseen is-
tuneet pöydän ääressä
tallentamassa paperille hänen
muistamisiaan ja kokemuksiaan,
joita on mielenkiintoista kertoa
myös omille lapsillemme.

KIITOS Topi-eno kun jaksoit
houkutella meitä mukaasi ja ikään
kuin kaupanpäälle saimme ihailla
Karjalan laajoja peltoja, kauniita
kangasmetsiä, kokea mahtava
Vuoksi ja uida upeassa Laatokassa
ym. ym.

Hyvää vuoden jatkoa toivoo:
Ulla Nousiainen

Muistaako kukaan Heidiä?
Neuvostoliiton ja Suomen väliset

neuvottelut olivat 1939 venyneet
pit-källe syksyyn. Alussa ne herät-
tivät kansainvälisesti huomattavaa
kiinnostusta, mutta ajan kuluessa
niiden kiinnostavuus siirtyi taka-
alalle.

Mainilan laukaukset oli merkki,
että jotain tulee tapahtumaan.
Hyök-käämättömyyssopimuksen
irtisanominen Neuvostoliiton tahol-
ta ja diplomaattisten suhteiden kat-
kaiseminen “laillistivat” kauan val-
mistellun aseellisen selkkauksen
aloittamisen. Hyökkäys maatamme
vastaan 30.10 1939 noteerattiin
kautta Euroopan lehtien
otsakkeissa. Puolasta saatujen ko-
kemusten perusteella arveltiin tais-
telun kestävän Suomessa todennä-
köisesti vain muutaman viikon.
Kun näin ei tapahtunut, alkoivat ul-
komaalaiset lehdet ja radiot kiin-
nostua yhä enemmän pohjoisen pie-
nen kansan taistelusta olemassa-

olostaan. Samalla suomalaiset sai-
vat runsaasti myötätuntoa eri tahoil-
ta. Henkilökohtaisesti erästä nuor-
ta sveitsiläistä tyttöä alkoivat kiin-
nostaa Suomen tapahtumat. Hän oli
nimeltään Heidi.

Kirje suomalaiselle
vapaustaistelijalle

Heidi seurasi erityisesti  lehdistä
kirjoituksia suomalaisten sotilaiden
urheudesta. Hänellä oli todennäköi-
sesti nuorena tyttönä romanttinen
kuva sankaruudesta, uskaltaisiko
väittää, että hän näki suomalaisen
sotilaan eräänlaisena Wilhelm Tell
hahmona.

Heidi tahtoi ilmaista osanotton-
sa ja tukensa korpisotureille, jotka
taistelivat lumisissa metsissä. Hän
toivoi, että kaukaa Sveitsistä tullut
tervehdys ilahduttaisi heitä ja soti-
laat huomaisivat, että heitä muiste-
taan sielläkin. Hänen vaikeutenaan

oli se, että kenelle hän osoittaisi
kirjeensä, koska hän ei tuntenut
ketään Suomessa. Sitten hän päätti
yksinkertaisesti lähettää kirjeensä
tuntemattomalle suomalaiselle
Vapaustaiste-lijalle.

Kirje tuli perille rintamalle tam-
mikuussa, jolloin raivosivat kiivaat
taistelut kaikkialla. Tervehdys
Sveitsistä otettiin vastaan hämmäs-
tyneenä ja suurella ilolla. Sitä levi-
tettiin kopioina sotilaiden keskuu-
teen. Lopuksi eräs sotilas lähetti sen
Uusi Suomi-lehteen, jossa se jul-
kaistiin käännettynä. Myöhemmin
se oli luettavissa myöskin Aseveli
lehdessä.

Kirjoituksen lukeminen lehdestä
herätti sotilaiden keskuudessa mie-
lenkiintoa ja kiitollisuutta kirjoit-
tajaa kohtaan, joka ilmeni sotilai-
den vastauskirjeissä Heidille.
Heidin kaunis kirje oli seuraavan-
lainen:

Tähän kauniiseen kirjeeseen vas-
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Zyrich, 23. päivänä tammikuuta

Hyvä rohkea sotilas

Koko Eurooppa osallistuu Teidän vaikeaan kohtaloon, niin myöskin me
sveitsiläiset. Siksi katson minä, vapautta rakastava nuori sveitsitär, teitä -
suomalaiset sotilaat ja teidän sankaritekojanne - mitä suurimmalla kunnioi-
tuksella. Kuinka voimakas täytyy olla teidän rakkautenne kansaanne ja
isänmaatanne kohtaan, että te puolustatte sitä sellaisella voimalla ja
päättäväisyydellä.
En tiedä, kuka nämä rivit tulee saamaan. Mutta Sinulle, Sinä rohkea sotilas,
haluaisin sanoa: Kestäkää voittoonne asti, hyvin ansaittuun voittoon, niin
tulee olemaan Isänmaanne, naisenne ja lapsenne ikuisesti kiitollisia teille.
Kun te vartioitte kovassa pakkasessa tai lepäätte haavoittuneena joukko-
sidontapaikalla ja rohkeutenne ja toivonne alkavat murentua, niin teitä ajat-
telee sekä teidän puolestanne rukoilee tyttö kaukana Sveitsissä. Jumala
olkoon kanssanne ja antakoon teille voimaa ja kestävyyttä taistella päättä-
väisesti isänmaan puolesta, että voitte elää vapaana vapaassa Suomessa.
Pyydän, älkää naurako pienen, vaatimattoman sveitsiläisen tytön  kirjeelle,
sillä se tulee sydämestä. Paljon lämpimiä terveisiä ja vielä kerran - Jumala
olkoon kanssanne!

23.2.1940
Hyvä Heidi neiti
Kiitämme lämpimästä kirjeestänne. Meille on suuri ilo omistaa hyvä
ystävä Sveitsistä. Tiedämme, että Teidän kansanne arvostaa suuresti
vapauttaan, kuten myöskin me, ja että sveitsiläiset ovat sen puolesta
joutuneet taistelemaan.
Me suomalaiset taistelemme olemassa olostamme. Meillä on vain
kaksi mahdollisuutta: joko voittaa tai tuhoutua. Meillä on luja usko,
että tuhatvuotinen vihollisemme ei koskaan onnistu meitä orjuuttamaan,
ja että velvollisuutemme on elää ja täyttää historiallinen tehtävä
länsimaisen kulttuurin vartijana. Jumalan avulla voitamme.
On lohduttavaa tietää, että siellä Sveitsissä rukoilette
puolestamme ja osoitatte asiallemme niin paljon
ymmärrystä.Nämä muutamat allekirjoitukset
välittävät  Teille suomalaisen vapaustaistelijan
tervehdyksen.

tasivat lukuisat suomalaiset soti-
laat. Olen suomentanut yhden esi-
merkkinä. Se on kirjoitettu rinta-
malla ja se lähetettin yhteiskirjeenä,
jonka allekirjoitti 26 sotilasta.

Sotilaiden kirjeet kuvasivat hei-
dän omia tunteitaan, huolta
isänmaas-taan ja kansastaan. Ne
kuvasivat myöskin kansan kunniaa
ja vakau-musta, lujaa uskoa Juma-
laan, voimakasta rakkautta isän-
maahan ja vapauteen sekä kiitolli-
suutta sveitsi-läisille myötätunnos-
ta ja suomalaisten asian ymmärtä-
misestä.

Heidin ja suomalaisten sotilaiden
kirjeenvaihdosta kokosi Aduli
Kaestlin-Burjam kirjasen, jonka
myyntituotto lahjoitettiin Suomen
Sotasokeille. Sen esipuheessa hän
kirjoittaa seuraavasti: “Huolimatta
niistä kauheista olosuhteista, jotka
rintamasotilaat kohtasivat, täytyy
ihmetellä ettei heidän sielullinen ja
henkinen voimansa murtunut, päin-
vastoin. He antoivat meille esimer-
kin siitä, mitä ihminen, joka koko-
naan ruumiillaan ja sielullaan

omaksuu puoltamaan oikeata asiaa,
voi kestää, kadottamatta kuitenkaan
ihmisyyttä.” Sellaisena me näem-
me ja haluamme nähdä Talvisodan
taistelijan, kun seuraamme televi-

siosta Talvisodasta kertovaa ohjel-
maa “105 Kunnian päivää”. Se on
suomalaisten veteraanien testa-
mentti nuorisolle.

Aimo Tiainen
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Mauno Yrjö Nypelö kuoli Mikkelin keskussairaa-
lassa 4. joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
23.12.1930.

Amalia Paukkunen, o.s. Orava, kuoli Rantasalmella
18. joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudun Huuhdin ky-
lässä 1.6.1905.

Veikko Olavi Pekkanen kuoli Nurmijärvellä 7. tam-
mikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 25. heinäkuuta
1924.

Meeri Annikki Schadewitz, o.s. Huuhka, nukkui pois
Haminassa 10. tammikuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
27. syyskuuta 1917.

“Laskiainen laulattaa,
siansorkka naurattaa”

LIITAN
IÄRELTÄ

Laskiaissunnuntai on seitsemän
viikkoa ennen pääsiäistä. Sitä seu-
raava tiistai on varsinainen laskiais-
päivä, jonka jälkeen laskeuduttiin
pääsiäiseen päättyvään paastoon.
Paaston aikana vältettiin vahvoja
ruokia ja elettiin hiljaisesti, joten
laskiainen oli eräänlainen viimei-
nen irrottelu ennen paastoa. Tästä
johtuen laskiaisruuat ovat voimak-
kaita ja erittäin rasvaisia.

Laskiaiseen liittyi paljon taikoja
ja ennustuksia tulevan satokauden
varalle, myös tukeva ja rasvainen
ruoka kuvasti toiveita hyvän ruuan
jatkuvuudesta ja talon vauraudesta
tulevanakin vuonna.

Karjalassa, kuten muuallakin
Suomessa keitettiin laskiaisrokkaa
siansorkista, jotka oli syysteuras-

Liota herneitä yön yli (vähintään
12 tuntia). Keitä liotusvedessä yh-
dessä pilkottujen lihojen kanssa,
kunnes sekä herneet että lihat ovat
täysin pehmeitä.

Rokan kypsentäminen vaatii 3-5
tuntia. Nosta kypsä liha kattilasta
ja poista luut. Paloittele lihat ja
pane takaisin rokkaan.

Lisää keittämisen aikana vettä,
jos näyttää tarpeelliselta. Rokka saa
kuitenkin olla melko sakeaa.

Lisää suola keittämisen loppuvai-
heessa ja tarkista maku.

Keittoon voi lisätä meiramia,
porkkanoita, sipulia tai maustepip-
puria sekä kypsään ruokaan palvi-
kinkkukuutioita, sinappia tai hie-
nonnettuja hillosipuleita. Nämä
ovat niitä makuasioita, jotka kukin
kokki voi tehdä mielensä mukaises-
ti.

Vihjeeksi keittäjälle, hernekeitto-
pataa ei hämmennetä keittämisen
ai-kana. Näin vältetään pohjaan
pala-minen.

Liukasta laskiaista
Liisa Rouhiainen

tuksessa tähän varattu. Rokkaan
saatettiin laittaa myös korvat ja kie-
li. Uskottiin hiljaisten ihmisten
muuttuvan puheliaiksi, jos he söi-
vät laskiaisrokasta siankielen-
kärjen. Toisaalta uskottiin, että
laskiaisrok-ka pitää syödä
puhumattomana, muuten itikat syö-
vät kesällä. Karjalaiseen
laskiaiseen kuuluivat myös linnit ja
rasvarieskat.

Vaikka tarinointini kääntyikin
laskiaiseen, se ei ollut varsinainen
sysäys tälle rokkakirjoitukselle
vaan idea tuli nykyisin alaa valtaa-
vasta uusavuttomuudesta. Menneen
syksyn aikana sain kuulla etteivät
useat nelikymppiset, saati sitä nuo-
remmat ole koskaan keittäneet ihka
tavallista hernekeittoa, eivätkä tie-
dä miten se valmistetaan koska “sen
saa niin vaivattomasti purkista”. Jo-
ten tässä teille perinteinen herne-
rokkaohje.

4 dl herneitä
750 g sianlihaa (selkälihaa,
potkaa tai sorkkia)
2 l vettä
suolaa

Äitimme, Elin Katariina Damski, o.s. Suvimaa, täytti
80 vuotta 22. syyskuuta 1999 Joroisissa. Elin on syn-
tynyt Raudun Sunikkalassa Kosti ja Anna Suvimaan
neljästä lapsesta toiseksi vanhimpana. Juhlimme
“äiskän” kasikymppisiä lomakoti Heimarissa
Ristiinassa. Meitä lapsia on 11 kappaletta, lapsen-
lapsia on 19 ja lapsenlapsenlapsia kohta neljä yksin-
lukien. Elin Katariina on yhä “elämänsä kunnossa”.
Marjareissut ja matkat sujuvat edelleen.

Elin Katariinan esikoispoika Heimo Matti Damski
täytti 60 vuotta 20. lokakuuta Haminassa. Synnyin äi-
tini kotitalossa Raudun Sunikkalassa, talvisodan syt-
tyessä olin kuuden viikon ikäinen. Kun isämme oli
“siellä jossakin” äiti kantoi minut pois sodan jalois-
ta. Kiitos.
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Seuraava runo on meille “päivänsankareille”.

Hiljainen virta ajan,
sinen lintuna liitää,
taakse ikuisen rajan.
Siivin kiireisin kiitää
lapsuus, kultainen aika,
kevään tuoksuvat tuulet.
Nuoruus, hurmaava taika,
unet, unelmat uudet,
vaihtuvat päivään kesän,
lumoon lämpöisen pesän.

Helteen hellimä maa,
raueten uinahtaa
tuuleen, tuutien hiljaa.
Syksyn kultaista viljaa
katson, muistaen kevään,
unelmistani herään.

Vaeltaa syksyn lapset,
hiljaista virtaa ajan,
vanhukset harmaahapset,
taakse ikuisen rajan.
Sinen lintuna liitää,
varjoista valkean illan,
siivin kiireisin kiitää,
kautta kultaisen sillan.
Lähellä ihmisten majaa,
kimmeltää aamun koi,
enkelten laulut kajaa,
pasuunat taivaan soi.

Heimo Damski

90 vuotta
Aleksi Aurola täytti 26. kesäkuuta Virtain Ainolas-

sa 90 vuotta. Hän on syntynyt Raudun Sirkiänsaarella.

80 vuotta
Aaro O. Jantunen täytti 80 vuotta 19. marraskuuta

Pieksämäen maalaiskunnan Naarajärvellä. Hän on
syntyisin Orjansaaresta ja toiminut aktiivisesti muun
muassa Rautulaisten pitäjäseuran hallituksessa ja
Rautasäätiössä.

Ensimmäinen helmikuuta täytti 80 vuotta Aini Patja
Myllykoskella. Hän on syntyisin Kaskaalasta ja omaa
sukua Palvi.

75 vuotta

Raudussa syntynyt sukututkija, filosofian maisteri
Helja Pulli, täytti 75 vuotta 27. tammikuuta.

Heljä Pulli aloitti sukututkimuksen harrastamisen

25 vuotta sitten ja hänet tunnetaan laajalti Suomen
sukututkimuspiireissä. Hän toimi Karjalan Liiton suku-
tutkijana vuosina 1983-1990. Lisäksi hän on ollut
mukana Suomen Sukututkimusseurassa vuodesta 1986.

Erityisesti karjalaisten sukujen tutkijana hän on yksi
maamme merkittävimmistä tutkijoista, mutta hänen
vankkaa asiantuntemustaan on hyödynnetty myös
muiden sukujen tutkimuksessa. Kahdenkymmenen vuo-
den ajan hän on ollut opettajana useilla sukututkimus-
kursseilla ja luennoinut monia kertoja suku-
tutkimuksesta.

Heljä Pulli on julkaissut useita sukututkimusta kä-
sitteleviä julkaisuja: Tuomas Antinpoika Pullin ja Re-
gina Matintytär Saikkosen esipolvet (1983),
Elimäkeläisen Valvio-suvun esipolvet (1985), Sorta-
valan Pulli-suku I (1989), Sortavalan Pulli-suku II
(1998) Kähkösten juuria (osa: Laatokan Karjala ja
Pohjois-Karjala 1994). Myös alan lehdissä on julkaistu
lukuisia hänen kirjoittamiakaan artikkeleita. Lisäksi
hänen toimittamiaan ovat: Käkisalmen pohjoisen lää-
nin henkikirja 1722 (1983), Papiston laatima Vanhan
Suomen väestöluettelo 1754, Parikkala (1986),
Ruskeala (1988).

Heljä Pulli on edelleen aktiivisesti mukana Karja-
lan Liiton sukuseuratoiminnassa ja karjalaisten yh-
distysten toiminnassa joista mainittakoon muun mu-
assa Rautuseura.

Ansioistaan hänet on kutsuttu Suomen Sukututkimus-
seuran kunniajäseneksi vuonna 1996 ja hänelle on
myönnetty Karjalan liiton kultainen ansiomerkki vuon-
na 1992.

Saija Pelvas

Elina Björninen Palkealasta täytti Jaalassa 75 vuot-
ta 19. lokakuuta 1999.

Väinö Palvi täyttää 75 vuotta 17. helmikuuta Kou-
volassa. Hän on lähtöisin Kaskaalasta.

70 vuotta
Ylikonemestari Kauko Johannes Hännikäinen

Raudun Potkelankylästä täytti 70 vuotta 22. tammi-
kuuta Lahdessa.

Eila Kurittu, o.s. Hännikäinen täytti Mäntyharjulla
6. helmikuuta 70 vuotta. Hän on lähtöisin Raudun
Räiskylästä.

50 vuotta
Toisen polven rautulainen, Sinikka Hellevi Salonen

täytti Sysmässä 50 vuotta ensimmäinen tammikuuta.
Hän on Selma Salon tytär ja näin ollen juuret ovat
Potkelassa.
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Tili- ja isännöintitoimisto
TILITUUMA
Leena ja Raimo Janhunen
Koulutie 7
52700 Mäntyharju
puh. (015) 683 444
leena.janhunen@tilituuma.inet.fi
Leenan isä Raudun Potkelasta

Kirjanpito M. Häkkinen ky
Meeri Häkkinen
Katajatie 8
02360 Espoo
puh. (09) 8011 381
fax (09) 8025 381
Meerin juuret äidin, Sirkka Jyräksen (o.s.
Anttosen) kautta Raudunkylällä

***

Kaikki sähkökoneet
KOTOSÄHKÖ
Juhani Salo
Länsitie 7
19650 Joutsa
puh. (014) 882 118
Juhani on 2. polven rautulainen, hänen
äitinsä on Selma Salo Raudun Potkelasta

***

Rakennustoimisto
Kalevi Kaihovirta Oy
Merenlahdentie 41
53850 Lappeenranta
puh. (05) 4125 048
GSM 0400-251 387
fax (05) 4125 049
Kalevin isä Jouko Kaihovirta on syntynyt
Raudussa 9.5.1925

***

Muovitehdas
Leomuovi Oy
Leo Koskinen
Schaumanintie 2
37830 Viiala
puh. (03) 543 3300
fax (03) 543 3303
leo.koskinen@leomuovi.inet.fi
Ilmoittajan juuret Raudun Suurporkussa
ensimmäisessä polvessa

***

Käsityönä tehdyt nahkaiset
mainosavaimenperät, lompakot,
reput jne.
T:mi Kari J Salonen
Vääksyntie 859
19700 Sysmä
puh. (03) 7178 305
Ilmoittaja on naimisissa toisen polven rau-
tulaisen, Sinikka Salosen kanssa. Sinikan
äiti on Selma Salo, o.s. Monto Raudun
Pot-kelasta

***

Kotimainen patentoitu
kuivakäymälä
Eko-Toivon WC Jae T:mi
Toivo Johannes Pietiäinen
Koskelantie 35 A 6
00610 Helsinki
puh. (09) 793 625
Toivo Johannes  on Raudun Suurporkulta

***

Laadukkaat uudet
kokoproteesit, pohjaukset,
korjaukset
Erikoishammasteknikko
Tuomo Nyrhinen
Linnansalmentie 26
73100 Lapinlahti
puh. (017) 731 630
GSM 040-5249 560
Tuomon äiti, Anni Nyrhinen (o.s. Virolai-
nen) on Raudun Kaskaalasta

***

Parturi-kampaamo Carina
omistaja Maija Väisänen
Porrassalmenkatu 12
50100 Mikkeli
puh. (015) 161 010
Maija on Korleen Paukkuja

***

Äikkään lomamökit
Anja ja Reino Äikäs
Varpasentie 284
52700 Mäntyharju
puh. (015) 682 427
Reino on Raudun Palkealasta

***

Kahvi- ja ruokapaikka,
pitopalvelu
Kahvila-ravintola Sirpukka
Vanhanpappilantie 3
52100 Anttola
puh. (015) 660 191
GSM 050-5405 053
Sirpukan omistajan Sirpa Putkosen isä on
Arvi Vaskelainen Raudun Vepsasta

***

Palveleva K-lähikauppa
Kahden kauppa
Markku Paksu
Savilahdenkatu 27
50100 Mikkeli
puh. (015) 211 588
GSM 040-5239 645
Ilmoittajan juuret Raudun Vehmaisissa

***

Jaanan Viestintäpalvelu
Jaana Anttonen
Notkokatu 32
50170 Mikkeli
puh. (015) 177 144
GSM 040-511 9900
fax (015) 214 763
jaana.anttonen@kolumbus.fi
Ilmoittajan isoisä Raudunkylältä

***

Luotettavaa ja nopeaa
painopalvelua
ARKKI-OFFSET OY
Tilhenkuja 1
03100 Nummela
puh./fax (09) 2227 380
omistaja Esko Rastas, jonka isä-Väinö
on Raudun Korleelta

RAUTULAISYRITTÄJIÄ

“Keltaisille sivuille” mahtuu
vielä sillä tarkoitus on, että

varsinainen katalogi tehdään
jaettavaksi Rautulaisten Pitäjä-

juhlille 8.-9.7.2000.
Aineiston voi lähettää

toimituksen osoitteeseen.
ILMOITUS EI MAKSA

MITÄÄN.
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Rautulaisten lehti
PL 154

50101 MIKKELI
e-mail: rautulaistenlehti@kolumbus.fi

Toimittaja:
Jaana Anttonen, puh. (015) 177 144, 040-511 9900
Vastaava toimittaja:
Mauri Maisonen, Tykkimiehenkatu 11,
50100 Mikkeli, puh. (015) 213 608
Julkaisutoimikunta:
Mauri Maisonen, Jaana Anttonen, Markku Paksu,
Pauli Jantunen ja Arto Kurittu
Tilaus-, talous- ja kirjanpitoasiat:
Mikkelin  toimistopalvelu Oy
Savilahdenkatu 10 IV krs., 50100 Mikkeli
puh. (015) 366 118, fax (015) 366 558
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:
Interkopio Oy, Nuijamiestenkatu 25, 50100 Mikke-
li
puh. (015) 162 325, fax (015) 162 335,
e-mail: interkopio@interkopio.fi
AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:
31.1., 31.3., 31.5., 31.7., 29.9. ja 30.11.2000

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: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. (015) 176 031

YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHTEYSHENKILÖT

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, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087
Ella Marttiin, Karjalankatu 48, 76100 Pieksämäki, puh. (015) 613 807
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613
868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
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
Jaana Anttonen, Notkokatu 32, 50170 Mikkeli, puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela,  Äijänkalliontie 11, 46800 Anjalankoski,
puh. (05) 3255 846

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

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Ilmari Seijamaa, Hämeenkatu 9, 76100 Pieksämäki,
puh. (015) 482 096
Armas Komi,  Pasalantie 296, 79630 Kolma, puh. (015) 573 141
Väinö Loponen,  79600 Joroinen, puh. (015) 573 123
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Valto Virolainen, Koroistentie 3, 21500 Piikkiö, puh. (02) 4726 053
Veikko Huuhka,  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, puh. (015) 174
042
Leena Hänninen, Karpalokuja 1 B 18, 40340 Jyväskylä,
puh. (014) 281 294
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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
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, Karhusuontie 17, 55610 Imatra, puh. (05) 476 1048
Toivo Kuparinen, Linnansuontie 12, 55100 Imatra, puh. (05) 4367 076

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

JOROISTEN SEUTU
Milja ja Armas Komi, 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) 3771 440

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

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

KERAVAN SEUTU
Osmo Valkonen, Kajavankatu 2 B 37, 04230 Kerava, puh. (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

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

LAPPEENRANNAN SEUTU
Bruno Tiainen, Snellmaninkatu 25 as 7, 53100 Lappeenranta,
 puh. (05) 4118 567
Sirpa Tereska, Raatimiehenkatu 20 B 23, 53100 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040-7343 087

MIKKELIN SEUTU
Jaakko Pekkanen, Porrassalmenkatu 45 B, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 363 315
Arto Kurittu, Jääkärinkatu 29 B 18, 50100 Mikkeli, puh. (015) 360
397
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. (015) 214 927
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. (015) 170 672

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

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,
GSM 050-534 6181

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

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

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

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

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

LEHDEN YHDYSHENKILÖT:


