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Valamon luostarin skiitta Smolenski 1930-luvulla. Mitä kuuluu nyt yhdelle
kesän kotiseutumatkojen suosituista käyntikohteista? Sivut 12-15.

Rautu-pilkin joukkuekilpailussa Kirkonkylän
voittajajoukkueen jäsenet vasemmalta: Eeva-Kaisa
Ikonen, Kari Falck ja Ulla Väisänen. Sivut 16-17.

Rautulainen äiti synnytti pojan evakko-
matkalla hevoskärriin. Sotaorpo Eero Pilvi-
niemelle karjalaiset juuret ovat tärkeät.
Kissakin on ristitty Haparaiseksi kotipaikan
mukaan. Sivut 9-11.
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Otsikossa mainittu on usein esitetty
kysymys puhuttaessa meidän Rau-
dustamme.

Mistä pitäjämme nimi Rautu oi-
kein tulee, siihen eivät tietojeni mu-
kaan ole historian tutkijatkaan osan-
neet antaa tyhjentävää vastausta.

Nimi Rautu mainitaan jo hyvin var-
hain paikannimenä, jo ainakin 1300-
luvulla.

Raudussa tiedetään kaivetun ja
sulatetun rautamalmia, ja Sumpulan
hovissa oli vielä 1800-luvulla rauta-
tehdas, jonka tuotteita, mm. tykin-
kuulia, vietiin Pietariin.

Osa tutkijoista on ollut sitä mieltä,
että Rautu-nimi on johdannainen
raudasta.

Olisiko Raudun nimi tullut sitten
kalasta? Rautu-niminen kala on ni-
mittäin olemassa, ja sitä esiintyi
Laatokassa, joka oli Euroopan kala-
rikkain järvi. Laatokasta tämä kala
nousi kutemaan Raudusta Laatok-
kaan laskeneisiin pieniin jokiin.

Rautu on lohensukuinen, hyvin
kaunis, punapilkkuinen kala, jota
nykyisin kai myös viljelemällä tuo-
tetaan. Vapaana sitä esiintyy poh-
joisten joissa.

Vuosia sitten olin Ylläksellä ja siel-
lä tapasin kalakauppiaan, joka aina
aamuisin tuli myymään savustettua
rautua.

Kerroin hänelle Karjalasta ja
Raudusta, eikä hän ollut koskaan
kuullut paikasta, jonka nimi on
Rautu.

Tämän johdosta, että rautu myös
kalana tunnetaan, on johtanut siihen,
että osa tutkijoista on sitä mieltä, että
Rautu paikannimenä tulee kalasta.

Varmuutta tuskin koskaan saa-
daan, miten Rautu on tullut pitä-
jämme nimeksi.

Tulkoon nimi Rautu nyt mist taho-
jaa, ni meil se on rakkain paikka mua
piäl…

Nimi Rautu
niin kovalle kalskahtaa,
ken ei tiedä sen
kansan historiaa.
Ei tiedä kiroista rajan,
ei tuskasta menneen ajan.
Vaan meille se nimi
heljästi helkähtää,
saa sydän kantelon väräjämään,
sen herkimmät kielet herättää,
ja ne hiljaa soimaan jää.

Keskustelu Raudun nimestä put-
kahti Rautu-pilkkikisojen yhteydes-
sä, joten ajattelin kirjoittaa tästä sen,
mitä minulle on kerrottu.

Rautua pilkkikisoissa ei saaliiksi
tullut, sen sijaan jäällä oli paljon
rautulaisia ystävineen. Kisoista ker-
romme toisaalla lehdessämme.

Kesää ja sen lämpöä, Karjalan
matkoja odotellessa…

Tapaamisiin, teidän
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Rautulaisten pitäjäseuran vuosiko-
kous pidettiin 23.3.2013. Vuosi 2012
oli Rautulaisten pitäjäseuran toimin-
nan 64. vuosi.

Toiminnan tärkein tapahtuma oli
heinäkuussa pidetyt Pitäjäjuhlat
Mikkelissä. Kotiseutumatkoja teh-
tiin useita kesän aikana Karjalaan
sekä retki taistelupaikoille. Touko-
kuussa tutustuttiin Suur-Savon
sotilaspoikien perinnekillan kanssa
Upinniemen Meripuolustusasemaan
ja kesäkuussa osallistuttiin Karjalan
Liiton kesäjuhlille. Marraskuussa
Pitäjäseura järjesti yhdessä Mikke-
lin Karjalaisten kanssa Viipurin
Lauluveikkojen konsertin Mikkelis-
sä ja puurojuhlaa vietettiin marras-
kuussa jo viidennen kerran tilaus-
ravintola Säteessä.

Markku Paksu jatkaa
pitäjäseuran puheenjohtajana,
Minna Haukka uutena hallitukseen

Vuosikokouksen puheenjohtajak-
si valittiin Matti Loponen ja sih-
teeriksi Raili Ilvonen.

Rautulaisten Pitäjäseuran pu-
heenjohtajana jatkaa Markku Pak-
su ja varapuheenjohtajaksi valittiin
Pekka Intke. Erovuorossa olleet
hallituksen jäsenet Pentti
Lemmetty, Matti Koppanen ja
Tuomas Rastas valittiin edelleen
hallitukseen. Muut hallituksen jä-
senet ovat Armas Komi, Ilona
Sidoroff, Arto Kurittu, Liisa
Rouhiainen, Raili Ilvonen ja uute-
na jäsenenä valittiin Minna Hauk-
ka.

Karjalan Liiton kokousedustajiksi
valittiin Markku Paksu, Pekka Intke,
Päivi Väisänen ja Raili Ilvonen.
Työvaliokuntaan valittiin Markku
Paksu, Pekka Intke, Liisa Rou-
hiainen ja Matti Loponen.

Julkaisutoimikuntaan valittiin
Markku Paksu, Ilona Sidoroff, Pek-
ka Intke, Eero Pihlaja, Heikki
Malkamäki, Marjo Ristilä-
Toikka ja Sami Auvinen.

Vuoden 2013 toiminnassa on mm.
Karjalaiset kesäjuhlat Porissa ja
kihumatka Rautuun heinäkuussa
sekä kotiseutumatkoja Karjalaan,
retki kaukopartiomiesten jalanjäljille
ja retki Tuusulaan Ilmatorjunta- ja
lottamuseoon.

Huhtikuussa järjestetään rautu-
laisten toimintailtapäivä, vapaamuo-
toinen tapaaminen tilausravintola
Säteessä.

Perinteiseen tapaan vietetään
puurojuhlaa ja todennäköisesti myös
pikkujoulut Viipurissa.

Raili Ilvonen

Minna Haukka on tehnyt kaksi kotiseutumatkaa Rautuun. Seuraavalla aukeamalla
hänen esittelynsä ja ajatuksiaan karjalaisuudesta.
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Raudun pitäjäseuran hallituksen
vastavalittu jäsen Minna Haukka,
46 v, on isänsä puolelta juuriltaan
Raudun Huuhdin kylästä.

– Isäni vanhemmat Mikael ja
Anna Haukka ovat lähteneet so-
dan jaloista 1939 Raudun Huuhdin
kylästä. Isäni Pentti syntyi talviso-
dan aikana Jokioisissa.

– Isäni sisaret eli tätini Maija
(Maria) Tiusanen ja Lyyli Turu-
nen ovat syntyneet Raudussa ja
heillä on muistoja sieltä, päinvastoin
kuin isälläni. Maija asuu tätä nykyä
Ristiinan kirkolla vanhustentalossa
ja Lyyli Leivonmäellä.

Minna Haukka toteaa, että tietoi-
suus karjalaisista juurista oli hänel-
le jo lapsena selvää, mutta ensim-
mäisen kotiseutumatkan jälkeen
tunne on voimistunut.

– Muistan hyvin, kun naapurin lap-
set ja luokkakaverit puhuivat savon
murteella, ja se alkoi tarttua myös
omaan puheeseen, niin siitäkös isä-
ni suivaantui ja totesi ”meil’ ei pu-
huta savvoo” – eikä sen jälkeen ole
puhuttu savon murretta, väännetty
kuin ehkä leikillään.

– Meillä on kotona aina ollut kar-
jalaisia vaikutteita: mamma opetti
tekemään mm. karjalanpiirakoita.

Minna sanoo kiinnostuneensa iso-
vanhempiensa kotiseudusta vasta
ensimmäisen kotiseutumatkan jäl-
keen.

– Olen käynyt kahdesti Raudussa
ja isovanhempieni kotikonnuilla
Huuhdissa. Ensimmäisen kerran
olin mukana 1997 ja toisen kerran
2008.

– Molemmat matkat olivat iki-
muistoisia ja vaikuttavia – aivan kuin

Minna Haukan juuret ovat Huuhdissa
Kotiseutumatkat sytyttivät
kiinnostuksen Karjalaan

olisi tullut kotiin, vaikkei siellä ollut
minkäänlaisia rakennuksia, vain sil-
män kantamiin siintäviä ”kennemiä”,
kuten tätini asian ilmaisivat.

Entä mitä arvelet karjalaisen pe-
rinteen säilymisestä?

– Jos vanhemmat ylläpitävät van-
hoja perinteitä, niin se jää lastenkin
mieleen ja jossain vaiheessa se saa
suuremman huomion. Mielestäni
mitään asiaa ei saa pakottamalla,
vaan kiinnostuksen pitää antaa he-
rätä kaikessa rauhassa, Minna tuu-
maa.

Kauko Olkkonen houkutteli
Minnan mukaan Rautulaisten pitäjä-
seuraan.

– Itse asiassa Kauko houkutteli
minut ensin Rautulaisten vuosi-
kokoukseen, ja taisi olla keväällä

2009, kun ensimmäisen kerran eh-
din mukaan. Kauko teki kokoukses-
sa esityksen, että minut valittaisiin
ns. kuunteluoppilaaksi rautulaisten
hallitukseen. Nyt jokunen viikko sit-
ten Kauko Olkkonen pyysi suos-
tumustani, jos minut valittaisiin hä-
nen tilalleen hallitukseen. Eri-
tyiskiitokset Kaukolle, mutta myös
muille kokoukseen osallistuneille
luottamuksesta!, viestittää Minna.

Minna Haukka asuu puolisonsa
Markku Piiparin ja parin kissan
kanssa Haukan kotitilan maista
erotetulle tontille rakennetussa uu-
dessa omakotitalossa Ristiinassa,
joka nykyisin on Mikkeliä.

– Kuntaliitoksen myötä olen siir-
tynyt ristiinalaisesta mikkeliläiseksi
tämän vuoden alusta.

Peltoaukeaa suvun kotipaikalta Raudusta.
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Isänsä Pentti ja äitinsä Tuija
Haukka asuvat päätilalla.

– He luopuivat lypsykarjasta ja
maanviljelystä talvella 1997.

Minna on koulutukseltaan talon-
rakennusteknikko eli tuttavallisem-
min rakennusmestari.

– Työskentelen nykyisin mik-
keliläisessä insinööritoimistossa

rakennuttajatehtävissä. Työskente-
lin muutaman vuoden isännöitsijänä
Mikkelissä ennen kuin päätin pala-
ta takaisin rakennuttamistehtäviin.

– Tällä hetkellä teen päivätyön
ohessa rakennusinsinöörin opintojen
opinnäytetyötä.

Ammattiinsa liittyen hän on aktii-
vinen myös alan järjestössä:

Minnan isovanhempien talon pihalta: kuvassa vasemmalla papan veli Nikolai, sitten pappa ja mamma,
taaempana äijä Feodor.

– Tulin viime syksynä valituksi
Mikkelin Rakennusmestarit ja -in-
sinöörit AMK ry:n sihteeri-
rahastonhoitajaksi.

Muut harrastukset vaihtelevat
kausittain, mutta valokuvaus,
melonta ja marjastus kuuluvat Min-
nan kesäisiin aktiviteetteihin.

Marjo Ristilä-Toikka

Kaurakiisselin ohje on saatu 1936
Raudun pitäjän Palkealan kylän 75-
vuotiaalta emännältä Mari
Sonnilta. Kiisseli oli tasaista, hiu-
kan kiiltävääkin puuroa, eikä siinä
ollut lisämausteita. Oudolle syöjälle
maku on kuulemma outo, mutta ei
sentään paha.

Kiisseli tehdään seuraavasti:
Illalla pannaan kattilaan vähäsen

lämmintä vettä ja hämmennetään
siihen kaurajauhoja sakeaksi
seokseksi. Siihen pannaan hapan-
leivän kanta seisomaan, että se saa

happanemisen alun, ja laitetaan kat-
tila yöksi liedelle. Aamulla se on
hapantunut. Siihen lisätään kiehuvaa
vettä, jolloin akanat nousevat pin-
nalle. (”Kiisseli on kohmassa”).
Akanat siivilöidään seulalla pois.
Kiisseliä keitetään kattilassa, häm-
mennetään härkkimellä tai melalla,
kunnes se viruu pitkäksi ja hoikaksi
langaksi. Silloin on kiisseli kypsää.

Kiisseli kaadetaan lautasille, kes-
keltä otetaan pala pois ja tähän sil-
mään pannaan voita mauksi. Jos
halusi maitoa, se keitettiin. Emäntä

saattoi tehdä ”hienoa kiisseliä” tai
”rostoi kiisseliä”. Jälkimmäisestä ei
oltu kaikkia akanoita ehditty siivilöi-
dä pois.

Kiisseliä ei syöty tulikuumana,
vaan annos sai lautasella jäähtyä
sopivaksi ja voi sulaa rauhassa.

Vielä oli emännällä tieto, että
poutakesän kauroista tuli hyvää
kiisseliä, vesikesän taas ei oikein
hyvää.

Rautulaisten lehti 4/1983

Kaurakiisselin tekoon
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Vanhat suomalaisten asuinsijat
Raudussa ovat hävinneet aikojen
saatossa, joten noita esi-isien sijoja
on vaikea löytää pelkkien kertomus-
ten avulla. Lisäksi kertojatkin alka-
vat jo väsyä.

Niinpä on otettava nykytekniikka
avuksi, että pääsemme tutustumaan
tarkemmin menneeseen. Tietoko-
neen kuvankäsittelyohjelmilla saa-
daan laitettua ”päällekkäin” suoma-
lainen 1930-luvun peruskartta ja
venäläinen ”nykykartta”, joka tosin
sekin on jo yli kaksikymmentä vuot-
ta vanha. Uudempaa en ole kuiten-
kaan löytänyt, mutta eiköhän tällä
kuitenkin tulla toimeen.

Näihin karttoihin olen sitten mer-
kinnyt talot ja isännät vanhojen
muistitietojen pohjalta. Rautu ja
rautulaiset III -kirja on siis tehty
muistitiedon pohjalta ja sisältää vir-
heitä, mutta on silti verraton apuvä-
line.

Lisää nykytekniikkaa on tarkoitus
hyödyntää, kun taloihin on merkitty
vuoden 1939 asukkaiden lisäksi
myös sijaintikoordinaatit. Ne on mi-
tattu tuosta 1930-luvun kartasta, jo-
ten ihan tarkkoja ne eivät luonnolli-
sestikaan ole, mutta kyllä niillä oi-
kealle tontille pitäisi löytää. Tuo löy-
tyminen tapahtuukin sitten parhai-
ten erilaisten ja erihintaisten GPS-
laitteiden avulla.

Ja kaiken kruunaa tietysti Inter-
net. Olen rakennellut nettiin
kartaston www.rautu.fi => Rautu
=> Kartta matkailija. Ohjeita nou-
dattaen voi seikkailla virtuaalisesti
sivustoilla.

Kartat löytyvät myös pdf-muo-
dossa eli ne voi tallentaa omalle ko-
neelle ja myös tulostaa matkalle
mukaan käyttäen esimerkiksi
Adobe Reader -ohjelmaa. Kesällä
sitten testataan karttoja käytännös-
sä.

Heikki Malkamäki

Rautumatkailijan avuksi

Esimerkkikohteena on Maanselän kylä, jota ”klikkaamalla” pääsee eteen-
päin.
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Kuva edellisen sivun alalaidassa: Maanselän kylässä on ”klikattu” oikeassa yläkulmassa Urho
Koivun taloa ja ikkunaan aukeaa talon asukkaat v. 1939 ja paikkakoordinaatit. Yläreunassa olevaa
kehoitetta klikkaamalla aukeaa sitten kartat.

Kaksi karttaa on asetettu päällekkäin eli 1930-luvun kartta ja venäläinen 1990-luvun ”nykykartta”.
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Matkailija tarvinnee tätä karttaa talojen etsimiseen. Siinä on venäläinen ”nykykartta”, johon on
merkitty vanhat suomalaistalot isäntineen.
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Karjalaisten evakkoäitien muisto-
merkkihankkeen kunniaksi on par-
haillaan menossa valtakunnallinen,
Karjalan Liiton organisoima keräys.
Yksi evakkoäitien tarinoista on
Raudun Haapakylästä kotoisin ole-
van Lempi Patjan, o.s. Pekkasen
elämänkertomus.

Pari vuotta ennen talvisotaa, ke-
sällä 1937, Lempi avioitui naapuri-
pitäjä Sakkolaan Eero Patjan
emännäksi. Talvisodan sytyttyä hän
joutui siunatussa tilassa evakkoon;
puoliso oli isänmaata puolustamas-
sa rintamalla.

Eero Patja kaatui tammikuussa
1940. Lempi ja Eero Patjan viimei-
siä yhteydenpitoja olivat kenttäpostin
tuomat kirjeet, jotka nykyisin kuu-
luvat Sakkola-Museon kokoelmiin
Lempäälässä.

Sotaleskeksi jäänyt Lempi syn-
nytti poikansa huhtikuussa 1940
hevoskärrissä Joroisissa puolisen-
toista kuukautta talvisodan päätty-
misen jälkeen. Sota oli katkaissut
myös perheen muuttosuunnitelmat
Amerikkaan.

Hevoskärriin syntyneelle sotaorvolle
juuret ovat tärkeät

Karjalaisuus kantoi kaikkien vuo-
sikymmenten mukana. Lempi ei
koskaan mennyt uusiin naimisiin,
mutta lähisukulaiset auttoivat elä-
mää eteenpäin Lempäälän Lipossa.

Isänsä mukaan ristitylle Rautu-
Sakkola-juuriselle Eero Pilvinie-
melle (ent. Patja) on karjalaisuus
sydämen asia. Hän on mm. suunni-
tellut sotien uhrien muistopatsaan
Sakkolaan Keljan Runteenmäelle,
kuin myös Karjalaisseurojen Tam-
pereen piirin tuottamat Karjala-laa-
tan ja -mitalin.

Tärkeää hänelle on myös siirtää
Karjala-tietoutta seuraaville suku-
polville, ja vaari onkin saanut hou-
kuteltua lastenlapsiaan mukaan kar-
jalaisiin toimiin.

Mutta palataan karjalaisiin juuriin.
– Äitini Lempi Pekkanen syntyi

Raudun Haapakylässä 8.3.1916
Matti ja Agneta Hanna (Aune)
Pekkasen vanhimpana lapsena.
Koulunsa hän kävi Mäkrän kansa-
koulussa.

– Äiti joutui pienestä pitäen osal-
listumaan talon töihin ja ennen kaik-
kea huolehtimaan nuoremmista
sisaruksistaan. Mummolla ja äijällä
oli kaikkiaan yhdeksän lasta, Lem-
pi, Elvi, Mikko, Taimi, Kauko,
Veikko, Mauno, Martti ja Jou-
ko. Vartuttuaan aikuiseksi äiti sai
töitä mm. Rajavartiolaitokselta ja
työskenteli myös Raudussa apulai-
sena Relanderilla.

– Aikanaan äitini tapasi tulevan
miehensä, isäni Eero Patjan
Sakkolan Lapinlahdessa, missä äiti
työskenteli Kallosen Juhon eli
Seppälän Jussin taloudessa koti-
apulaisena. Juho oli isän eno. Isä oli
syntynyt Sakkolassa 17.4.1914.

Lempi ja Eero vihittiin avioliittoon
Raudun Haapakylässä 17.8.1937,
mistä on säilynyt muutamia valoku-

via muistoksi. Sen jälkeen nuoren-
parin elämä jatkui onnellisena
Sakkolan Haparaisissa.

– Ajateltiin tulevaisuutta, aloitet-
tiin uuden talon ja navetan suunnit-
telu ja rakentaminen. Kun tuo kaik-
ki olisi saatu valmiiksi, olisi Aaprola
-tila myyty Laurille ja Olaville,
isän kahdelle nuoremmalle veljelle,
ja sen jälkeen äiti ja isä olisivat läh-
teneet Amerikkaan niin kuin isoisä-
ni Antti Patjakin teki aikoinaan
1910, kertaa Eero Pilviniemi.

– Tuo unelma sai tylyn lopun tam-
mikuun 12. päivänä 1940 Sakkolan
Lapinlahdella, kun isäni menehtyi
partioretkellä lapsuuden kotinsa pi-
hamaalle, Ville Patjan talon pihalle.
Sota-arkistosta saamani ErP6:n
sotapäiväkirjan mukaan partio
”Lähti muonan hakuun”, tarkoitta-
en tiedustelutehtävää Suvannon ete-
läpuolelle.

– Ennen lähtöään partioon isä
antoi Hamilton -merkkisen hopeisen
taskukellonsa turvaan Pitkäsen
Väinölle, asetoverilleen ja naa-
purilleen Haparaisista. Isoisäni Antti
Patja oli tuonut kellon tullessaan
palattuaan Kanadasta 1912.
Aavistiko isä kohtalonsa?

Tänä päivänä tuon kellon omistaa
suvun nuorin vesa, viime kesänä
syntynyt Eeron pojanpoika Peetu
Pilviniemi. Pojanpoikansa myötä
Eero on myös saanut uuden, kar-
jalaisjuuriin viittaavan tittelin: äijä.

– Tyttärenpojilleni Carl ja Frans
Janssonille olen vaari (morfar),
mutta nyt sitten Peetulle äijä, iloit-
see karjalaisjuurinen isoisä.

Ja taas takaisin talvisodan
aikaisiin tapahtumiin, joista Eero
Pilviniemi kertoo seuraavaa:

– Äiti oli marraskuun viimeisellä
viikolla 1939 isän kehotuksesta tul-
lut Raudun Haapakylään isänsä ja

Äijä Matti Pekkanen nuorim-
man lapsensa, Jouko Pekkasen,
s. 19.6.1936, kanssa.
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äitinsä luo, koska oli raskaana.
29.11.1939 illalla äiti ja isä tapasi-
vat toisensa Haapakylässä viimei-
sen kerran. Aamulla klo 7 alkoi tal-
visota. Raudusta äidin oli lähdettä-
vä sotaa pakoon ennen klo 8 muka-
na vain ne vaatteet, jotka olivat pääl-
lä, 50 markkaa lompakossa ja minä
äidin vatsassa.

Evakkomatka suuntautui Savoon,
Jäppilän Syvänsiin Kaislasen Hyn-
niselle.

– Minä synnyin naapuripitäjän,
Joroisten vanhan pappilan pihalla
hevoskärrissä 23.4.1940.

Heinäkuussa 1940 oli edessä
muutto Viialaan.

– Asuimme ensin Patjan Anna-
marin ja Villen luona, ja myöhem-
min Veera ja Väinö Naskalin luo-
na, kertoo Eero elämäntarinaansa.

Helmikuussa 1941 perikunta sai
pika-asutustilan Lempäälän Liposta.

– Tilan nimeksi saimme neuvotel-
tua Aaprolan, sama nimi, joka oli
myös Sakkolan Haparaisissa tilan
nimenä. Asuimme lähistöllä Lipossa
Heiskalan vanhassa pirtissä aina
kevääseen 1942 asti. Jo keväällä
1941 aloitettiin tulevan kodin hirsi-
en valmistaminen.

Jatkosodan sytyttyä muutettiin
monien muiden evakkojen tavoin
takaisin Karjalaan, Sakkolan Ha-
paraisiin. Tuosta ajasta aina alku-
kesään 1944 Eero ei ikänsä puoles-
ta voi muistaa mitään.

– Ensimmäiset muistikuvat ovat
kesäkuun alusta 1944. Jouduimme
Kiurun Tertun kanssa peruna-
pellolla pommitukseen. Pölyn ja hie-
kan seasta nousimme kuitenkin elä-
vinä esille.

Tämän jälkeen alkoi taas evakon
elämä.

– Ensin Rautalammin Ker-
konkoskelle, Virkon taloon ja sieltä
Viialan, Peltosen talon kautta
Lippoon. Ensin asuimme talven
1944-45 Rantakartanon, Knuutilan
muonamiehen Frans Sevonin per-
heen kanssa Naaluntiellä. Kesän
1945 asuimme Vienolan Ellun talos-

Lempi morsiamena häissään Raudun Haapakylässä 17.8.1937.

Sulhanen Eero Patja sakkolalaisten ”sulhaspoikien” keskellä.

Eeron tädin Elvi Pekkasen hautajaiset Raudussa 1939. Vas. Taimi
Hynninen o.s. Pekkanen, Lempi Patja o.s. Pekkanen, Eero Patja,
äijä Matti Pekkanen ja mummo Aune Pekkanen.
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sa Lipontien varrella lähellä Perttu-
laa. Syksyllä 1945 muutimme omaan
kotiin Aaprolantielle Aaprolan tilal-
le Lippoon.

Kotinsa on samalla paikalla tä-
näänkin, ja Eero Pilviniemi esitte-
lee ylpeänä Aaprolantien osoitetta
ja karjalaisia juuriaan. Juuret on teh-
ty tiettäväksi myös jälkikasvulle.

– Sodan jälkeen äiti oli mukana
kotitilamme rakentamisessa yhdes-
sä isän veljien kanssa.

Tila oli perikunnan omistuksessa
aina 1960-luvulle asti, kunnes äiti jäi
tilan ainoaksi omistajaksi. Karjan-
hoito ja maanviljely jatkuivat aina
vuoteen 1973, eläkkeelle jäämiseen
asti.

Lempillä oli jatkuvasti harrastuk-
sia myös kodin ulkopuolella, huoli-
matta vaativasta maanviljelijän
työstä.

– Puutarhanhoito ja kukka-
istutukset olivat hänelle harrastus ja
ilo. Pihapiirissämme näkyy yhä hä-
nen kättensä työn tulokset. Käsi-
työt, varsinkin kutominen, kuuluivat
äidin rakkaimpiin harrastuksiin.
1940- ja 50-luvuilla hän ompeli myös
tilaustöitä, häämekoista lähtien.

Rautu-juurinen Lempi kuoli 92-
vuotiaana Lempäälässä 4.6.2008 ja
lepää paikallisessa kirkkomaassa
poikansa suunnitteleman hautakiven
alla.

Eero kävi kansakoulun Lempää-
län Kelhon koulussa. Oppikoulua ei
paikkakunnalla vielä silloin ollut, jo-
ten sen pulpetit hän kulutti Pieksä-
mäellä rakkaan mummonsa ja
enojensa Kaukon, Maunon ja Jou-
kon hyvässä hoivassa.

Opintie jatkui ja Eero valmistui
teknisten aineiden opettajaksi 1963.
Työuransa hän teki Tampereen kou-
lulaitoksen palveluksessa 1963-
2000. Akavan päätoimisena pää-
luottamusmiehenä hän toimi 1985-
1994 Tampereella.

Vaimollaan Kaarinalla ja Eerolla
on kolme lasta – Niina, Reetta ja
Erkko, ja heillä edellä mainitut kol-
me vunukkaa, Carl, Frans ja Peetu.

Karjalaisuudesta ja karjalaisista
juuristaan Eero on aina ollut tietoi-
nen, kiinnostunut ja ylpeä.

– Minulla oli Tampereella
työtoverina 1960-1970 luvuilla koti-
talousopettaja Rakel Mutru. Hän
oli sodan aikana tavannut tulevan
miehensä Erkin Sakkolassa, ja kun
minä olin kotoisin samasta pitäjäs-
tä, meistä tuli hyvät ystävät. Rakel
opetti Pispalan ja Amurin pojille ja
tytöille piirakoiden, sulhaspiirakoiden
ja sultsinoiden tekemisen. Usein
minut kutsuttiin herkutteluun mu-
kaan edellyttäen, että kerroin tari-
noita Sakkolasta ja Raudusta.

Karjalaiseen seuratoimintaan
Eero tuli mukaan jäätyään eläkkeel-
le 2000.

– Toimin Lempäälän Karjala-
seuran puheenjohtajana 2003-2012,
nykyisin olen seuran sihteeri. Mie-
lenkiintoisia tehtäviä olivat myös
Sakkola-juhlien juhlatoimikuntien
puheenjohtajuudet 2002 ja 2012.
Karjalaisseurojen Tampereen piirin
hallituksessa olen ollut monta vuot-
ta. Suunnittelin Tampereen piirille
logon 2009, Karjala-laatan 2010
sekä Karjalaisseurojen Tampereen
piirin ansiomitalin 2011.

Sakkola-Säätiön toiminnassa hän
on ollut mukana vuodesta 2004 läh-
tien rakenteiden ja muistomerkkien
vastuuhenkilönä – suunnitellen ja
valvoen mm. Sakkolan kirkon
muistolehdon aidan rakentamisen.

– Erittäin tärkeän ja arvokkaan
tehtävän sain ErP6:n perin-
neyhdistykseltä. Sain suunnitella
Sakkolan Keljan Runteenmäen ”So-
dan uhreille” -muistopatsaan. Toi-
min myös patsaan valmistuksen ja
pystytyksen valvojana. Asian teki
tärkeäksi ja varsinkin herkäksi se,
että oma isäni oli ErP6:n san-
karivainajia.

Karjalaisuutta ylläpitävä isoisä
sanookin olevansa tyytyväinen vaa-
ri. Vanhimmat tyttärenpojat ovat

kiinnostuneet Karjalasta sekä koko
Suomen ja maailman historiasta.

– Normandian taistelukentillä
olemme vierailleet, ja teimme poi-
kien kanssa kolmistaan ikimuistoi-
sen matkan Laatokan ympäri vie-
raillen myös Laatokan Valamossa
kesällä 2010. Olimme perheemme
kanssa myös Sakkola -juhlilla
Sakkolassa 2007.

Karjalajuurista keskustelemista
vaari ja pojat harrastavat myös
”saunaparlamenteissaan”.

Marjo Ristilä-Toikka

Eeron suunnittelema
Karjala-laatta.

Keljan taistelujen muisto-
patsaan suunnittelu oli
Eero Pilviniemelle arvokas
ja koskettava tehtävä.
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Matkailija, joka kymmenen vuotta
sitten, siis 2000-luvun alkuvuosina,
kävi Laatokan Valamossa, tuskin oli-
si uskonut, kuinka valtava kunnos-
tustyö siellä on ehditty tehdä nyt
tähän päivään mennessä.

Vaikka Valamon avauduttua mat-
kailulle 1990-luvun alussa ensimmäi-
sen kymmenen vuoden aikana oli
tapahtunut yhtä ja toista, merkit-
tävääkin kehitystä, olivat pääluos-
tarin yläkirkon maalaukset pahoin
vaurioituneet ja osin täysin tuhou-
tuneet. Muutamat skiitat olivat hä-
vinneet kokonaan ja vain kivijalkoja
saattoi löytää maastosta. Puutarhat
olivat raiskioina. Restaurointityön
haaste tuntui lohduttoman mitta-
valta.

Kehitys Valamossa viimeisen va-
jaan 10 vuoden aikana on ollut häm-
mästyttävä. Luostari on saanut ja
edelleen saa suurlahjoituksia ja va-
roja myös käytetään taitavasti ja te-
hokkaasti. Työtä tehdään kunnian-
himoisesti, nopeasti, huolellisesti ja
hyvillä materiaaleilla. Rahaa sääs-
tämättä ja laadusta tinkimättä.

Pääluostarin alue kärsi varsin iso-
ja tuhoja Talvisodan pommituksis-
sa, vaikka itse kirkko säilyi ehjänä.
Kirkkojen ikoneja ja muita kalleuk-
sia evakuoitiin Talvisodan aikana ja
sen päättymisen jälkeisinä muuta-
mina päivinä nyky-Suomen puolel-
le. Kuopiossa sijaitsevan Ortodok-
sisen kirkkomuseon aarteet ovat
pääosin peräisin Valamosta. Monis-
sa ortodoksisten seurakuntien kir-
koissa on myös Valamosta evakuoi-
tua esineistöä.

Jatkosodan aikana Valamon saa-
rilla ei ollut merkittäviä sotatoimia
lukuun ottamatta venäläisten loppu-
kesällä 1941 saarilta vetäytyessään
tekemiä räjäytyksiä.

Välirauhan aikana luostarin ra-
kennuksissa toimi puna-armeijan
jungmannikoulu ja sodan jälkeen
saarille asutettiin sodassa fyysises-
ti ja henkisesti invalidisoituneita so-
taveteraaneja. Luostarin rakennuk-

Laatokan Valamo – tuhkasta noussut

set ja alue joutuivat alennustilaan ja
säilynyt rakennuskanta nopeasti
rapistui osin aktiivisesti tuhoamalla
ja osin hoidon puutteessa.

Luostaritoiminta Valamossa käyn-
nistyi uudelleen 1980-luvun lopulla
perestroikan alettua. Neuvostoliiton
aikana jo merkittäväksi muinais-
muistoksi luokitellun luostarin kun-
nostusvastuu siirtyi Venäjän orto-
doksiselle kirkolle 1990 -luvulla ja
sen jälkeen Venäjän ja suurlah-
joittajien vaurastuessa ja luostari-
toiminnan elpyessä pahoin rapis-
tunut ja osin tuhoutunut luostarisaari
rakennuksineen alkoi nopeasti ko-
hentua.

Moskovan ja koko Venäjän Pat-
riarkka Aleksi II, joka nuoruudes-
saan 1930-luvulla oli Virosta käsin
käynyt Valamossa, edisti voimak-
kaasti luostarin restaurointia ja myös
useat eturivin poliittiset johtajat –
Vladimir Putin tärkeimpien joukos-
sa – osoittivat erityistä harrastusta
Valamoa kohtaan.

Ensimmäisessä vaiheessa kunnos-
tustyössä pyrittiin korjaamaan
ehjimmät ja tärkeimmät rakennuk-
set, kuten pääluostarin kirkko ja sitä

ympäröivät rakennukset, Nikolskin
skiitta ja Jerusalemin skiitta. Läh-
tökohtana oli, että tuhoutuneet ra-
kennukset rakennetaan entisen mal-
lin mukaan ja että rakennuksia teh-
tiin vain niille sijoille, joilla niitä ai-
kaisemminkin oli ollut.

Näin toimitaan edelleenkin pää-
luostarin ja vanhojen skiittojen (sivu-
luostareiden) alueella, mutta viime
vuosina on alettu rakentaa myös
kokonaan uutta paikoille, joissa ei
ennen ollut rakennuksia.

Valamon ns. kyläyhteisö muodos-
tui sodan jälkeen invalideista ja val-
tionhallinnon toimihenkilöistä. Käy-
tännössä kyläyhteisö muodostui
muutamasta sadasta ns. Talviho-
tellin ja pääluostarin sisä- ja ulko-
neliön asukkaasta.

Luostaritoiminnan käynnistyttyä
tiloja on asteittain siirtynyt luostarin
hallintaan ja kyläyhteisön asukkaita
on eri tavoin pyritty kannustamaan
saarelta pois muuttamiseen. Tämä
ei ole tapahtunut ilman hankausta
ja jännitettä siviiliasukkaiden ja luos-
tarin välillä. Nykyisin saaren raken-
nuskanta on tiettävästi kokonaan
luostarin hallinnassa ja siviili-

Smolenski 2004.
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asukkaiden määrä on vähentynyt.
Kaikki käyttökelpoiset tilat ovat
asumiskäytössä kesäajan matkailu-
ja remontointikaudella.

Nykyisen luostarin haasteena luos-
tarin varsinaisten hengellisten näkö-
kohtien ohella on matkailu ja sen
mahdollisuudet ja uhkat. Saarella
käy vuosittain touko-lokakuun väli-
senä matkailukautena yli 120.000
matkailijaa – turisteja ja pyhiinvael-
tajia.

Matkailu ja siitä saatava tulo on
toisaalta luostarin talouden elineh-
to, mutta toisaalta luostarin varsinai-
sen toiminnan kannalta häiriötekijä.
Majoitustilaa on rajallisesti eikä
luostarialueelle saa rakentaa uutta
kapasiteettia muutoin kuin entisille
sijoille. Käytännössä majoitustilaa
voidaan kunnostaa vain ns. Talvi-
hotellin tiloihin.

Luostarisaarten herkkä luonto ei
myöskään kestä nykyistä suurem-
paa matkailijoiden virtaa. Tämän
vuoksi Valamoon ei voida ottaa vas-
taan vuosittain nykyistä suurempaa
matkailijoiden määrää.

Luostarin huolena lienee myös se,
että luonnoltaan äärettömän kaunis
ja viehättävä alue houkuttaa monia
metropolien rikkaita toivomaan itsel-
leen saarilta loma-asuntoa.

Valamon luostarin vaiheissa ovat
vuorotelleet nousukaudet ja lasku-
kaudet. Luostarin perustamisajasta
tutkijat kiistelevät, mutta viimeistään
1300-luvun lopulta Valamossa,  iki-
vanhassa karjalaisessa kult-
tipaikassa, on toiminut kreikkalais-
ortodoksinen luostariyhteisö.

Ruotsalaiset hävittivät luostarin
1600-luvulla pariinkin kertaan ja toi-
minta oli kokonaan pysähdyksissä
1700-luvun alkuun, jolloin Pietari
Suuri voitokkaan sodan seuraukse-
na sai haltuunsa 100 vuoden ajan
Ruotsin hallussa olleet Laatokan
seudut. Pian sen jälkeen luostari-
toiminta käynnistyi uudelleen. Luos-
tarin kukoistusaika oli 1800-luku ja
erityisesti sen loppupuoli, suuren
rakentajaigumenin Damaskinin 40-
vuotinen toimikausi ja hänen kah-
den seuraajansa Jonathanin ja Gab-
rielin kaudet.

Nykyinen luostarin pääkirkko,
Kristuksen kirkastumisen tuomio-
kirkko valmistui 1896. Viimeinen
valmistunut kirkko ennen 2000-lu-
kua oli vuonna 1917 vihitty
Smolenskin skiitan kirkko, jossa oli
määrä ainaisesti lukea rukouksia I
maailmansodassa kaatuneitten Ve-
näjän armeijan sotilaiden sielujen
puolesta.

Itsenäisen Suomen aikana Vala-
mon tilanne muuttui monella tapaa.
Enimmillään lähes 1500 henkilön
veljestö alkoi nopeasti pienentyä osin
luostarielämästä luopujien, mutta
ennen kaikkea sen vuoksi, ettei Ve-
näjältä enää voinut tulla uusia
munkkeja eikä itsenäisen Suomen
puolelta ollut saatavissa merkittävää
täydennystä.

Valamon kulttuuri- ja rakennushis-
toriallisesti merkittävän arvon lisäksi
alueen matkailullinen arvo huomat-
tiin valtakunnallisesti 1930-luvulla ja
Valamosta tuli itäisen Suomen kär-
kikohde.

Talvisota katkaisi luostaritoimin-
nan kokonaan ja pommitukset ja iko-
nien ja arvoesineiden evakuointi
Suomeen ja viimein neuvostohallinto
muutti luostarin raunioksi. Luosta-
rin arvoesineiden – niiden, jotka saa-
tiin turvaan – evakuointi pelasti ne
varmalta tuholta. Tämä tunnuste-
taan nykyisessä Laatokan Valamos-
sa avoimesti. Yhtä selvää on, että
Heinävedellä toimiva Valamon luos-
tari on ”täysiverinen” Valamon
luostari, vaikka helposti ajatellaan,
että vain Laatokan Valamo on ”se
ainoa oikea”.

Korjattaessa pääluostarin kirkko-

Pääkirkko. Kuvat: Valamo-seuran kuvakokoelma ja Risto Voipio.
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rakennuksia erityisesti sisätilojen
osalta luostari on joutunut turvautu-
maan vanhoihin valokuviin, sikäli
kuin niitä on ollut olemassa. Kuvia
luostari on saanut erityisesti Suo-
mesta.

Tuhoutuneitten ja pahoin vau-
rioituneitten seinämaalausten osal-
ta on ollut pakko luoda kokonaan
uutta, kuitenkin mahdollisuuksien
mukaan entiseen henkeen. Ikonit on
muutamaa harvaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta ollut pakko korvata
kokonaan uusilla.

Yläkirkko muistuttaa pitkälti en-
tistä, mutta alakirkossa ei ainakaan
vielä ole seinämaalauksia, kuten
ennen.

Nikolskin skiitan kirkon seinä- ja
kattomaalaukset on uusittu aikai-
semman kaltaiseksi, mutta ikonit
ovat erilaiset. Skiittojen kirkot oli-
vat joko kokonaan tuhoutuneet tai
vähintään joutuneet erittäin huonoon
kuntoon. Korjaus- tai uudelleen-
rakennustyön yhteydessä niiden si-
sätilat ikonostaaseineen on tehty
malliltaankin kokonaan uusiksi.

Niikkanan lähden rantatöyräällä
suurten turistilaivojen sataman ylä-
puolella olevan Jerusalemin skiitan
kirkko on muutama vuosi sitten saa-
nut paljolti aikaisempaa muistutta-
van, posliinista valmistetun ikonos-
taasin.

Alakirkko, josta neuvostoaikana
tehtiin pesutupa ja tuhottiin, on kor-
jattu jonkin verran entisestä poik-
keavaksi, ja myös Pyhän Haudan
jäljennös on kunnostettu.

Vuonna 2003 Konevitsan Juma-
lanäidin ikonille pyhitetyn skiitan kir-
kon – joka sodan jälkeen purettiin
ja siirrettiin sikalaksi pääluostarin
lähelle – kivijalka oli rakennettu uu-
delleen entiselle paikalleen. Seuraa-
vana vuonna entisen mallin mukai-
nen kirkko ja yksi keljarakennuksista
olivat pystyssä, ja niin maisema on
”palautettu” entiselleen.

Igumeni Damaskinin erokkama-
jan rannasta voi ottaa tänään sa-
manlaisen valokuvan vastarannalla
olevasta kirkosta kuin 90 vuotta sit-
ten.

Norpistaan tunnetun Lempisaaren
(Lembos) pyhän Eliaan skiitan koh-
dalla kehitys on saman kaltainen.
Uudelleen entiselle paikalle raken-
nettu kirkko ei ole kopio entisestä,
sodan jälkeen tuhoutuneesta vaati-
mattomasta pyhätöstä, vaan suu-
rempi, pohjoisvenäläisen puukirk-
koarkkitehtuurin kaunis edustaja.

Viereiselle Bajonnoin saarelle ra-
kennetaan uutta skiittaa, jollaista
siellä ei ennen ollut. Oli vain nyt-
temmin kadonneet kalastajien kap-
peli ja kalasaunat.

Vuonna 2002 kirjoitin Karjala -leh-
dessä julkaistussa kolumnissani, että
”Smolenskin skiitan kirkko on rau-
niona, jota tuskin voi enää korjata”.
Vain kolme vuotta myöhemmin rau-

nioiden asemesta kirkko oli korjat-
tuna pystyssä entisessä, erikoislaa-
tuisessa kuosissaan.

Sisätilat on rakennettu muodoltaan
entisen kaltaisiksi, mutta hillityn
vaaleiden seinien ja puupaneeleiden
asemesta kirkko on nyt voimakkaan
sinisävyinen ja kauttaaltaan freskoin
koristeltu.

Kattokruunuksi on hankittu suuri
pyöreä kreikkalaismallinen metalli-
nen koristeltu valaisin.

Pyhityssaarella sijaitseva Alek-
santeri Syväriläisen skiitan kirkko oli
pahoin raunioitunut, kun sitä ryhdyt-
tiin 1990-luvun lopulla kunnosta-
maan. Lähes valmiiksi kunnostettu
kirkko kuitenkin paloi talviyönä
maan tasalle ja sen tilalle rakennet-

Eliaan skiitta kirkko 2007. Alakuvassa perustustöitä.
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tiin muutaman vuoden kuluttua
palosta uusi, ulkonäöltään entisen
kaltainen kirkko. Kauniit sisätilat
ovat saaneet uuden kuosin.

Getsemanen skiitan kaunis puu-
kirkko on korjattu sisältä ja ulkoa.
Sodan jälkeen pois revitty seet-
ripuinen sisustus on rakennettu uu-
delleen aikaisempaa mallia mukail-
len.

Kokonaan hävinneet Pokrovan
kappeli Luostarinlahden rantakal-
liolla ja Vladimirin kappeli Erakko-
saarelle johtavan Vladimirin sillan
kupeessa on rakennettu vanhoja
valokuvia ja piirustuksia seuraillen
uudelleen. Öljymäellä Getsemanen
skiitan yläpuolella oleva kappeli on
kertaalleen korjattu ja nyt jo toisen
kerran kunnostettu. Useat teiden
risteyksiin rakennetut kappelit odot-
tavat vielä rakentajaansa.

Igumenien hautausmaa sijaitsee
tasan yhden kilometrin päässä pää-
luostarin kirkosta. Sen vuonna 1876
rakennettu kirkko ja kellotapuli on
kunnostettu ulkoa ja sisältä.

Kahdeksan vuotta sitten seinien
ja katon freskoista ei ollut juuri mi-
tään jäljellä ja ikonostaasi oli hävin-
nyt. Seinien freskot on kokonaan
uusittu vanhaan tyyliin ja ikonostaasi
uusittu.

Väliaikaiset valokuvaikonitkin on
äskettäin korvattu perinteiseen ta-
paan maalatuilla ikoneilla. Kellotorni
sai uudet kellot vuonna 2011.

Ensimmäisiä kunnostettuja skiitto-
ja oli Nikolskin skiitta Luostarinlah-
den suulla.  Arkkitehtinä oli Aleksei
M. Gornostajev, sama joka suunnit-
teli Helsingin Uspenskin katedraa-
lin ja Valamoon myös Kaikkien Py-
hien skiitan eli ns. Suuren skiitan.
Nikolskin skiitan ikonostaasin iko-
nit maalasi kunnostuksen yhteydes-
sä suomalainen ikonitaiteilija. Ne on
kuitenkin sittemmin vaihdettu Venä-
jällä maalattuihin.

Vastarannalla olevaan saareen,
johon ennen muinoin ”internoitiin”
luostariin juovuksissa saapuneet

matkailijat ja pyhiinvaeltajat selviä-
misen ajaksi, on vuosi sitten nous-
sut Valamon Jumalanäidin ikonille
omistettu koristeellinen kappeli-
rakennus. Lahjoitusvaroin pystytet-
ty sekin.

Johannes Kastajan saarella sijait-
see Valamon vanhin puukirkko, joka
siirrettiin 1850-luvulla Valamoon
Pyhän Vasilin luostarista Etelä-Laa-
tokalta.

Kirkko oli vielä korjauskelpoinen
neuvostoajan päättyessä ja on nyt
kunnostettu, mutta entisen iko-
nostaasin kauneutta ei ole voitu
enää palauttaa.

Elokuussa 1941 saarelle palanneet
suomalaiset joutuivat toteamaan
luostarin 1000 puutaa eli yli 16.000
kiloa painavan pääkellon rikotuksi,
neljäsosa kellosta puuttui. Tornin
ensimmäisellä tasanteella on ollut
sodan jälkeen tyhjää.

Syyskuussa 2005 seisoi tornin juu-
ressa telineessä 14.000 kiloa paina-
va uusi pääkello odottamassa nos-
tamista paikalleen vielä saman syk-
syn aikana. Ylimmällä tasanteella oli
kymmenen vuotta sitten vain muu-
tama alkuperäinen kello, suurimpa-
na Valamossa valmistettu ns. Sun-
nuntaikello. Nyt kelloja on runsaas-
ti ja kellojensoiton taitokin on palan-
nut luostariin.

Valamo on siirtymässä uuteen vai-
heeseen. Luostari tulee varmaan-
kin jatkuvasti olemaan suuri työmaa.

Kunnostettavaa ja korjattavaa riit-
tää vielä valtavasti, vaikka niin pal-
jon on tehty. Ja kun jotain on saatu
valmiiksi, pitää jo kerran kun-
nostettua käydä uudelleen kunnos-
tamaan. Enää ei kuitenkaan pääpai-
no ole vain ”menneen loiston palaut-
tamisessa”, vaan luostarisaarille
rakennetaan myös kokonaan uutta.

Igumenin ja luostarin arvo-
vieraiden residenssinä toimiva Vla-
dimirin skiitta ja sen suuri kirkko-
rakennus on tästä kehityksestä kes-
keinen esimerkki. Suuressa aikai-
semmasta Valamon rakennus-
kannasta poikkeavaan vanhaan ve-
näläiseen tyyliin ja rakennetussa
katedraalirakennuksessa on useita
kirkkoja ja kappeleita, ikonimaa-
laamo sekä hyvin järjestetty museo.
Kaikki tämä on rakennettu entisen
tiilitehtaan alueelle.

Aivan lähelle Kuukanlahden ran-
taan on myös noussut lahjoitus-
varoin aivan uusi kirkko sekä suu-
rehko puinen majoitusrakennus. Ja
aiemmin mainittu Bajonnoissa ta-
pahtuva uudisrakentaminen on
poikkeus periaatteesta, että vain
vanhoille sijoille saa rakentaa. Ky-
symys on siis kokonaan uudisraken-
tamisesta.

Se on elävän ja kehittyvän yhtei-
sön merkki.

Risto Voipio
Kirjoitus on aikaisemmin

julkaistu Jaakkiman Sanomissa
nro 2/2012

Vladimirin kirkko.
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Pitkäperjantaina 29.3.2013 järjestet-
tiin RAUTU-pilkkikilpailut kalaisan
Hietajärven jäällä aurinkoisessa ke-
vätsäässä Mikkelissä. Osallistujia
RAUTU-pilkkiin oli saapunut
rautujuurelaisia ja Raudun ystäviä
yhteensä lähes 50 henkilöä.

Pitäjäseuran puheenjohtaja
Markku Paksu toivotti osallistu-
jat tervetulleiksi kotipihalleen, josta
sitten siirryttiin jäälle kuuntelemaan
kilpailun johtajan Pekka Intken
kilpailuohjeita. Kisaa käytiin mies-
ten ja naisten sarjojen henkilökoh-
taisista mestaruuksista sekä kylien
välisenä joukkuekilpailuna. Jouk-
kuekilpailussa huomioitiin kylien
edustajien kolmen parhaan yhteen-
laskettu saalismäärä.

Rautu-pilkkikilpailut käytiin Hietajärvellä

Miesten sarjan voittajat keskellä voittaja Kari Falck, vasemmalla toiseksi tullut Tero Väisänen ja
oikealla kolmas Jouko Ilvonen.

Naisten sarjan kolme parasta; voittaja oik. Minna Damski, kesk.
Laila Nykänen (2.) ja vas. Maija Paksu (3.)
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Tulokset:
Naisten sarjaan osallistui yhteensä 17 kilpailijaa:
1. Minna Damski  270 gr
2. Laila Nykänen  85 gr
3. Maija Paksu  30 gr
4. Anneli Kyyrä  25 gr
    Eija Liikanen  25 gr

Miesten sarjaa osallistui 31 kilpailijaa:
1. Kari Falck 300 gr
2. Tero Väisänen 245 gr
3. Jouko Ilvonen 133 gr
4. Matti Kuparinen   85 gr (4 kalaa)
5. Jorma Kyyrä   85 gr (2 kalaa)
6. Janne Hyle   80 gr
7. Antti Ilvonen   77 gr
8. Väinö Paksu   40 gr

Kylien väliseen joukkuekilpailuun saatiin
osallistujat 11 eri kylästä.
1. Kirkonkylä
2. Sunikkala
3. Orjansaari
4. Korlee
5. Vepsä
6. Vakkila
7. Suvenmäki
8. Vehmainen
9. Mäkrä
10. Leinikylä
11. Haukkala

Naisten sarjan onnellinen osallistuja
palkintohattu päässään.

Kilpailun johtaja Pekka Intke, tuomari-
neuvoston puheenjohtaja Markku Paksu
ja ”kisojen haltijatar” Eija Eronen jaka-
massa palkintoja.

Kilpailutuloksia odotellessa oli aikaa
vaihtaa kuulumisia puheenjohtajan
grillatessa makkaroita.

Kilpailussa palkittu Vesa
Valjakka - eniten reikiä
kairannut.

Voittajapokaalit, joista
kylien välinen pokaali
on kiertopalkinto,
sarjojen parhaat
palkittiin lisäksi
RAUTU-mitaleilla.

Liekö auringonpaiste vai kuunkier-
ron asento hiljentänyt kalojen syön-
tiä, kun saaliit jäivät pieniksi. Suurin
osa kaloista taisikin olla Erosen
Eijan paistamassa kalakukossa,
jonka hän oli paistanut yhdeksi
palkinnoksi.

Kilpailuajan päättyessä kokoon-
nuttiin runsaslukuisan palkinto-
pöydän ääreen saaliin punnitukseen.
Koska kilpailua koskevia vastalau-
seita ei jätetty, tuomarineuvosto vah-
visti RAUTU-pilkkikilpailun tulok-
set ja siirryttiin palkintojen jakoon.

Palkintojen jaon jälkeen pitäjäseu-
ran puheenjohtaja kiitti kaikkia osal-
listujia rehdistä kilpailusta ja toivoi,
että keväinen pilkkitapahtuma saisi
myös jatkoa. Esitys sai osallistujilta
vilpittömän kannatuksen ja seuraa-
van RAUTU-pilkkitapahtuman
pitopaikkaakin jo suunniteltiin –
paikkana Rautu ja Leinikylän järvi!

Keväisin terveisin ja kesän mat-
koja odotellessa.

Pekka Intke
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Kauan sitten oli Raudussa ollut pap-
pina J. ja Sakkolassa V. Nämä oli-
vat olleet erittäin hyviä ystäviä.
Usein olivat he vierailleet toistensa
luona, J. Sakkolan pappilassa ja V.
Raudun pappilassa.

Niin nytkin, tämän kertomuksen
tapahtuma-aikana oli Sakkolan pap-
pi tullut vierailulle Raudun pappi-
laan. Hänen ajomiehenään oli eräs
Rissanen -niminen mies, hyvin koo-
kas ja vahva mies, kuten pappi V.
itsekin. Raudun papin J:n ajo-
miehenä oli silloin palvellut Herlinin
Antti, joka on tämän tarinan ker-
tonutkin.

Kun vierailu Raudun pappilassa oli
päättynyt, tahtoi J. lähteä hyvää ys-
täväänsä kotiin saattamaan ja Antti
sai käskyn valjastaa pappilan par-
haimman hevosen ja lähteä kyyti-
mieheksi. Vilustumisen varalta oli
Antti myös saanut määräyksen va-
rata matkalle hieman miestä väke-
vämpää, sillä oli ollut kylmä kevät-
talvi.

Matkaan oli lähdetty niin, että
kumpikin pappi olivat asettuneet
Rissasen ajamaan rekeen ja Antti
sai yksin ajella perästä. Oli ajettu
tasaista hölkkää ja matka oli jatku-
nut vilkkaan seurustelun merkeis-
sä. Sopivissa paikoin oli joskus py-
säytetty ja pidetty pieniä tarina-
tuokioita, oli otettu pieni ryyppykin

Pappien ystävyysottelu
Rautulaisen kertomaa 50 vuotta sitten:

kylmää vastaan. Näin oli jo sivuu-
tettu Raudun ja Sakkolan raja ja tul-
tu Suvenhännän kylään. Jostain
syystä oli pappien tähänastinen hyvä
sopu hieman häiriintynyt ja keskus-
telu oli käynyt kovaäänisemmäksi.

Laskeuduttaessa Suvenhännästä
Suvannon aavalle jäälle olivat he
tarttuneet toisiinsa kiinni ja ruven-
neet erimielisyyttään selvittelemään
käsiensä avulla. Samassa oli reki
kaatunut ja molemmat olivat toisiin-
sa takertuneina pudonneet reestä
keväthangelle. Vihaisesti karjuen
olivat he nyt alkaneet aivan tosis-
saan tapella ja ottaa miehen mittaa
toinen toisistaan. Tässä kahakassa
oli V:ltä pudonnut hattu hangelle ja
navakka tuuli oli alkanut sitä kuljet-
taa hangen pintaa pitkin Sakkolan
puolelle päin.

Antin pidellessä molempia hevo-
sia oli Rissanen lähtenyt hattua ta-
voittamaan, mutta se eteni niin no-
peasti, että yrityksestä oli luovutta-
va. Hän uskoi sen kuitenkin löyty-
vän, olihan se matkalla kotirantaan
päin. Ja aivan oikein, joidenkin ai-
kojen kuluttua olikin se löytynyt, eräs
sakkolalainen maanviljelijä oli sen
löytänyt, se oli tuulen mukana ajau-
tunut hänen heinälatonsa seinustalle
Suvannon rannalla.

Tästä samaisesta hatusta sakko-
lalaiset tietävät kertoa oman haus-
kan tarinansa, miten se saatettiin

jälleen oikealle omistajalleen. Mut-
ta jääköön se puoli tässä nyt esittä-
mättä, kun se paremmin kuuluu
Sakkolan kuin Raudun muistelmiin.

Kun pappien ottelu siinä Suvan-
non jäällä oli päättynyt, makasivat
molemmat osapuolet siinä hangella
kuin kaadetut karhut. Paremmuu-
desta ei oltu saatu selvää ratkaisua.
Reilusti oli kyllä oteltu, iskuja annet-
tu niin puolelta jos toiseltakin, mutta
tulos oli nolla pistettä.

Ajomiehet, Rissanen ja Herlin, oli-
vat yhdessä nostaneet molemmat
kaatuneet ottelijat omiin rekiinsä ja
lähteneet kuljettamaan heitä eri
suuntiin, omaan pitäjäänsä päin.
Kaikki vällyt ja turkit oli pantu heil-
le peitteeksi ja he makasivat niiden
alla reen pohjalta, etteivät vastaan-
tulijat huomanneet, miten arvokas-
ta tavaraa peittojen alla oli.

Sakkolan papin matka suuntautui
näin omalle punaiselle puukirkolle
päin, samoin Raudun papin koti-
matka alkoi hiljalleen. Vällyn alta ei
kuulunut mitään ennen kuin tultiin
aivan kotinurkille, vasta siellä oli
vällyjen alta kuulunut hiljainen ääni:
”Nyt pitäisi olla vähän vilus-
tumisen varalta”.

Mikko Kalmi
Rautulaisten lehti no 38

eli 2/1962

Evakkoäiti-muistomerkkihanke
 Keräystilin numero:

OKOYFIHH,
FI84 5789 5420 0253 68.

Keräyslupa:
Karjalan Liitto ry   2020/2012/3513
Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014

Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen
Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275. Heraldinen
vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa pu-
nainen liekistö ja kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut:
Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän vil-
jan maita, joita tulenlieskat rasittivat esitetään Raudun vaa-
kunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.
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Rautuseura ry. kokoontui kevät-
kokoukseensa 6.3.2013 Karjala-
talolle Helsingissä. Sääntömää-
räisiin asioihin kuului mm. toiminta-
kertomus vuodelta 2012. Siitä on
lyhennelmä ohessa.

Vuosi 2012 oli Rautuseura ry:n 55.
toimintavuosi. Vuoden aikana ko-
koonnuimme tarinailtoihin kevät-
kaudella viisi kertaa ja syyskaudel-
la neljä kertaa pääsääntöisesti kuu-
kauden ensimmäinen keskiviikko.
Virkistystoimikunta on järjestänyt
kahvitukset ja arpajaiset, joihin jä-
senet ovat tuoneet arpajaisvoittoja.
Tarinailloissamme on seurusteltu,
muisteltu ja kerrottu tarinoita Rau-
dusta. Iltoihin on osallistunut keski-
määrin 23 henkilöä.

Sääntömääräinen kevätkokous pi-
dettiin Karjalatalon Sortavalasalissa
7.3.2012. Kokous kunnioitti hetken
hiljaisuudella pois nukkuneita seu-
ran jäseniä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen
määräämät asiat eli vuoden 2011
toimintakertomus ja tilit. Läsnä oli
21 henkilöä.

Sääntömääräinen syyskokous pi-
dettiin Karjalatalon Sortavalasalissa

Rautuseurassa tapahtunutta vuonna 2012
7.11.2012. Läsnä oli 36 henkilöä.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden
2013 jäsenmaksun suuruudeksi 20,-
euroa henkilöltä, josta 10 euroa
tilitetään Karjalan Liitolle. Lisäksi
tehtiin henkilövalinnat vuodelle
2013.

Rautuseuran hallitukseen vuonna
2012 ovat kuuluneet Raili Lame-
ranta pj, Outi Ahponen varapj,
Kaarina Raatikainen siht, Marja
Johansson, Reino Pekkanen,
Hannu Tuomimaa, Varpu Leena
Sumsa ja Tyyne Viljakainen. Ul-
kopuolinen rahastonhoitaja on ollut
Tuire Uura. Hallitus on vuoden ai-
kana kokoontunut kaksi kertaa
Karjalatalolla.

Kunniapuheenjohtaja on Eros
Jäske ja kunniajäseniä ovat Heljä
Pulli, Hemmo Venesjärvi ja Tyy-
ne Viljakainen. Rautuseura ry:n
tilejä on pitänyt Tuire Uura ja toi-
minnantarkastajina ovat toimineet
Erkki Pekkanen ja Heikki
Malkamäki. Seuran toiminnasta on
ilmoitettu yhdellä jäsenkirjeellä,
Rautulaisten lehdessä ja seuran
nettisivuilla www.rautu.fi.

Jäsenrekisteriä on pitänyt Heikki
Malkamäki ja vuonna 2012 jäseniä
oli 84 henkilöä.

Virkistystoimikunnassa ovat olleet
Eila Savolainen, Aila Pekkanen,
Ritva Rantala ja Sirkka Liisa
Helenius.

Rautuseura ry. kuuluu jäsen-
järjestönä Karjalan Liittoon ja jä-
senet Rautulaisten pitäjäseuraan sil-
loin, kun tulee Rautulaisten lehti.

Suvannon Seudun Pitäjäyhteisöjen
matkaan Metsäpirttiin ja Rautuun
17.-20.5.2012 osallistuivat Leena
Alhola, Raili Lameranta, Kaarina
Raatikainen, Varpu Leena Sumsa ja
Tyyne Viljakainen.

Rautulaisten Pitäjäjuhlat olivat
28.–29.7.2012 Mikkelissä, jossa tee-
mana oli ”Karjalaiset kädentaidot”.
Näyttelyn esillepanosta vastasi Rau-
tuseurasta mm. Irma Nypelö ja
mukana esittelijöinä olivat Outi
Ahponen ja Eeva Malkamäki.

Syntymäpäiviä ovat viettäneet
Antti Meskanen 85 v., Hugo
Vaikkinen 85 v. ja Eila Savolainen
75 v.

Rautuseuran tarinaillassa iloista yhdessäoloa syksyllä 2012. Kuva: Heikki Malkamäki.
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Rautulaissyntyinen sukututkija, FM
Heljä Pulli on kirjoittanut Rautu ja
rautulaiset III -teoksessa  mm. seu-
raavaa:

– Kirjoitukseni perustuu
evankelisluterilaisiin lähteisiin Rau-
dusta. Ortodokseista ei voida koota
vastaavanlaista katsausta, sillä
Palkealan kreikkalaiskatolisen seu-
rakunnan kirkonkirjoista ovat säily-
neet vain pääkirjat vuosilta 1934-49
ja metrikat eli syntyneitten, vihittyjen
ja kuolleitten luettelot vuosilta 1865-
1925 ja 1939-49. Mainittakoon kui-
tenkin, että ortodokseilla eivät suku-
nimet periytyneet polvesta polveen
yleensä siihen tapaan kuin luterilai-
silla.

Talonpoikaisväestön etunimet oli-
vat ennen aikaan pääasiallisesti raa-
matullisia ja pyhimysten nimiä, jois-
ta oli jo ammoisina aikoina syntynyt
kansan suuhun sopivia muunnelmia.
Johanneksesta  mm. Juhana, Juho,
Jussi, Hannu jne. Katariinasta mm.
Katri, Kati ja Kaisa.

Eri puolilla maata vakiintui erilai-
sia muotoja, esimerkiksi Karjalan
kannaksella tuli Hedvikistä Hetti,

Huastellua
Pohjanmaalla Heta.

– Talonpoikaisväestön keskuu-
dessa oli yksi etunimi tavallinen.
Kahden etunimen käyttö levisi kau-
pungeista säätyläisten piireistä maa-
laisten joukkoon eri aikoina, erityi-
sen myöhään Itä-Suomessa, mel-
keinpä vasta vuosisadan vaihteen
tienoilla.

Naisten etunimivalikko on ollut
huomattavasti pienempi kuin mies-
ten, muuallakin kuin Raudussa. Vuo-
desta 1755 lähtien on suosituimpia
naisten nimiä olleet Anna ja Maria,
sekä hyvänä kolmosena Katarinan
johdannaiset. Miesten nimissä sel-
väksi johtajaksi nousee Juhana
johdannaisineen, kakkossijasta kil-
pailevat Matti ja Antti tasaväkises-
ti.

Etunimet periytyivät maaseutuvä-
estön keskuudessa seuraavan kaa-
van mukaan:

– Vanhimmalle pojalle ja tyttärel-
le isänisän ja -äidin nimet. Sitten
vanhempien, tätien, setien, enojen
nimiä, ja muitakin, jos lapsia riitti.
Tätä perinteistä kaavaa ei tieten-
kään aina noudatettu orjallisesti.

Oman ikäluokkansa suosikki-
nimiä ei yleensä lapsille anneta,
mutta vanhempien sukupolvien
nimet kelpaavat vastasyntynei-
den vanhemmille.

Väestörekisterikeskuksen hil-
jattain julkaiseman tilaston mu-
kaan Ella ja Onni ovat vuonna
2012 syntyneiden lasten suosi-
tuimmat etunimet. Ellan sai en-
simmäiseksi nimekseen 466 tyt-
töä ja Onni annettiin etunimeksi
495 pojalle.

Ellan jälkeen suosituimmat tyt-
töjen ensimmäiset etunimet oli-
vat viime vuonna Sofia, Emma,
Aada ja Aino. Pojille useimmin
annetut etunimet Onnin jälkeen

Usein löytää kuitenkin esi-isiä etsit-
täessä kauniita nimisarjoja, esimer-
kiksi Matti-Paavo-Matti-Paavo-
Matti, tai viisi Tuomasta peräkkäin.

Tähän Heljä Pullin kirjoitukseen,
joka muuten käsitteli huomattavasti
enemmän nimiä kuin edellä on mai-
nittu, sekä ihmisten kuolinaikoja ja
kuolinsyitä, voidaan ottaa esimerk-
keinä rautulaista käytäntöä kreikka-
laiskatolisten etunimistä. Suluissa
mainittakoon se muoto, jollaisena
nimi esiintyy virallisissa papereissa:

– Aune, Ento (Eudokia,
Jeudokia), Eino (Enok, Eenokki),
Heikki (Feodor), Ilja (Elias), Juho
(Johannes, Ivan), Katri, Kati, Ka-
tarina (Jekaterina), Kola, Niilo (Ni-
kolai), Konsta (Konstantin), Liisa
(Jeliiseva), Martta (Marfa), Miissu
(Dimitri), Mikko (Mihail), Nasta
(Anastasia), Palaka (Pelagia), Riku
(Grigori), Santeri (Aleksander),
Sievi (Evsevia), Teppo, Tepa
(Stepan), Ville (Vasili), Väinö
(Vianor).

Erasmus

Lapsia nimetään edeltäneiden sukupolvien mukaan
olivat Elias, Eetu, Leo ja Aleksi.

Kaikista tyttöjen saamista nimis-
tä viisi suosituinta olivat Maria, So-
fia, Emilia, Olivia ja Amanda. Viisi
suosituinta poikien nimeä olivat Ju-
hani, Johannes, Mikael, Olavi ja
Onni.

Ruotsinkielisten tyttöjen suosituin
ensimmäinen etunimi oli Ellen. Poi-
kien nimistä suosituin oli Emil.
Ellenin sai nimekseen 42 tyttöä ja
Emilin 36 poikaa. Ellenin jälkeen
suosituimmat tyttöjen etunimet oli-
vat Ida, Emma, Julia ja Sofia. Pojil-
le annettiin Emilin jälkeen ensim-
mäiseksi etunimeksi useimmin Ben-
jamin, Oliver, Vincent ja Edvin.

Ruotsinkielisten tyttöjen kaikis-
ta etunimistä viisi suosituinta oli-
vat Maria, Sofia, Alice, Linnea
ja Elisabeth. Pojilla taas viisi suo-
situinta nimeä olivat Erik, Ale-
xander, Johannes, Emil ja Karl.

Tiedot viime vuoden suosituim-
mista nimistä perustuvat 61 145
viime vuonna nimen saaneen lap-
sen tietoihin. Nimen sai 29 950
tyttöä ja 31 195 poikaa. Suomen-
kielisiä heistä oli 53 381 ja ruot-
sinkielisiä 3 599. Kaikkiaan lap-
sia syntyi 61 645.

Vuonna 2011 suosikit olivat
Sofia ja Elias.  -MRT

Lähde: Väestörekisterikeskus
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Heräsin autossa tietämättä kuinka
kauan olin nukkunut. ”Missä olen?
Missä ovat komentaja ja autonkul-
jettaja? Olemmeko vankeja?”.

Ei ollut mitenkään hauskaa herä-
tä autossa yksin keskellä metsää,
kun kaikki oli vielä niin sekaisinkin,
sotilaat ja siviilit. Joukkoon olisi vie-
lä voinut soluttautua naapurin
vakoojiakin. Sehän oli tällaisessa ti-
lanteessa pikemminkin sääntö kuin
poikkeus.

Auton vieressä oli tosin kengän-
jälkiä, mutta ne eivät kertoneet mi-
nulle mitään, koska en uskaltanut
mennä niitä lähemmin tutkimaan.
Minua ympäröi vain talvinen met-
sä, jossa puut ojentelivat oksiaan
lumen painon alla kuin apua pyytä-
en. Aina joskus putosi lumipaakku
puun juurelle ja oksa heilahti iloisesti
kuin kiitollisuuttaan osoittaen.

Minun taakkaani ei vaan kukaan
keventänyt. Jos tuo korpi oli tuleva
kotini, en totisesti tänne halunnut. En
halunnut elää kuin metsäneläin, vaan
ihmisenä ihmisten joukossa. Olinko
sittenkin vanki? Sodan ääniä ei kuu-
lunut, ei edes lentolaivueita. Ehkä
siellä järjesteltiin miehiä uusiin ase-
miin… Korjasin filttiä ympärilleni ja
painoin silmäni kiinni. En halunnut
nähdä sitä vääränväriseen sotilas-
pukuun pukeutunutta miestä, jolla
olisi kiväärin jatkona pistin ja joka
mahdollisesti tulisi minua hakemaan.

Lopulta nukahdin taas ja palasin
unessani lapsuuteni leikkipaikoille.
Aina vastoinkäymisten osuessa
tielleni palasin etsimään lohtua
lapsuudenkodistani, jonka olimme jo
vuosia sitten myyneet. Se tapahtui
tosin enää vain ajatuksissani ja
unissani. Siellä olivat minun juureni
ja voimani lähteet.

Nousin varoen ajan saatossa jo
rapistuneita rappuja porstupaan.
Seinän vieressä näin isän höyläpen-
kin ja sen päädyn alla terva-astian.
Sinne oli hyvä mennä suremaan, kun
oli luudan varvusta takamuksilleen
saanut. Jos joku sattui vielä ohi kul-

Lottia Kannaksella 11. jakso

kemaan, oli varustauduttava ryys-
tämään oikein hartiavoimin myötä-
tuntoa kerjäten. Mitä kaikkea nämä
seinät voisivatkaan kertoa perhe-
emme iloista ja suruista?

Siirryin tuvan puolelle, josta lehahti
vastaani tuoreen leivän tuoksu. Äiti-
hän se siellä otti leipiä uunista ja lait-
toi jälkiuuniin lanttu- ja peruna-
kukkoja. Silitin hellästi uuni-
vanhustamme, painoin otsani sen
rosoista kylkeä vasten ja itkin sy-
dämeni pohjasta maailman pa-
huutta. Samalla kun tunsin jälleen-
näkemisen riemua, koin myös luo-
pumisen tuskaa. Minun oli
jouduttava eteenpäin. En tiennyt
minne, mutta tunne oli pakottava.

Loin vielä viimeisen silmäyksen:
peräseinän nurkkauksessa oli äidin
ja isän sänky, kauniisti puu-
leikkauksin koristettu, isän itse te-
kemä. Se samoin kuin ruokapöytä,
kätkyt ja postilaukkukin oven pie-
lessä kertoivat omaa tarinaansa.

Käännyn lähteäkseni, kun joku
astui ovesta. Isähän se sieltä tuli
kasvot loistaen ja kääröä kantaen.
Nyt oli syytäkin loistamiseen kak-
sin verroin, sillä perheemme uusi
tulokas oli poika. Pieni ja hei-
veröinen tosin, mutta isän mielestä
sillä olisi aikaa varttua hänen työn-
sä jatkajaksi. Nyt meillä kahdeksalla
sisaruksella oli yksi yhteinen veli.

Minun oli aika kuitenkin lähteä.
Painoin kiinni oven, joka oli hävin-
nyt savuna ilmaan jo monta tuntia
aikaisemmin. Vielä viimeisen ker-
ran sivuutin kotisaunan, jossa me
kaikki lapset olimme nähneet päi-
vänvalon ensimmäisen kerran.

Naapuritalotkin olivat vielä paikoil-
laan; Partanen, Kirves ja koulu, jon-
ka pihalla olimme jousta
kirmaisseet. Sitten saavuin Orjan-
saarenojalle. Siitä olin poikien pe-
rässä laskenut jyrkästä rinteestä
metrisillä suksillani, joiden kärjet oli
vuolemalla tehty. Joen yläjuoksun
mutkassa, vonkassa, olimme uineet
ja sukellelleet. Joki oli matala ja ala-
juoksussa saattoivat lehmät ja
possutkin vilvoitella.

Se oli minun Rautuni, jossa ruoho
oli vihreämpää ja linnut lauloivat
kauniimmin kuin muualla. Sinne oli-
sin halunnut jäädä, mutta nyt oli läh-
dettävä kulkemaan evakon pitkää ja
kivistä tietä. Entistä postitietäni
vaeltaen olin pian ohittanut kylän
viimeisetkin talot. Saavuin viiden
tien ristiin Kuolemanlaakson tuntu-
maan, jossa historia toisti itseään.
Näillä tantereilla oli nyt taisteltu jo
kahdessa sodassa ja näille kentille
oli jäänyt moni taistelija.

Kaikki toiset olivat sieltä lähteneet
ja niin lähdin minäkin. En voinut
valita yhtäkään niistä viidestä ties-
tä, sillä minulle oli määrätty oma
polkuni, joka oli vaellettava ilman
päämäärää…

Silloin se tapahtui: auton ovi
riuhtaistiin auki! Pelkäsin pahimpi-
en kuvitelmieni jo toteutuneen, mut-
ta olin kuitenkin pelästynyt turhaan,
sillä tulija oli yksi lotistamme. ”Etkö
sinä jo herää, koeta joutua kahvil-
le!”. Nyt oli koittanut se hetki, jol-
loin minun oli hyväksyttävä metsä
kodikseni, jos aioin palvella niitä, jot-
ka puolustivat isänmaatamme. Niin-
pä keräsin vähäiset tavarani; filtin,
repun, pienen matkalaukun,
opossuminnahan ja lähdin kulke-
maan kapeaa metsäpolkua kohti
uutta kotiani. En voinut aavistaa vie-
lä silloin, kuinka monet vuodet met-
sä tuli meitä suojelemaan.

Meeri Huuhka (Schadewitz)

jatkuu…
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- Tuhoamme kansamme sielun, ja
se merkitsee kansalle kuolemaa.
Meidän pitää sietää valhetta ja
petollisuutta ilman, että voimme to-
tuutta sanoa!

Näin kirjoitti J. K. Paasikivi jat-
kosodan jälkeen.

Tammikuussa 1812 Viipurin
kuvernementti liitettiin osaksi Suu-
riruhtinaanmaa Suomea Hänen ma-
jesteettinsa Aleksanteri I:n vah-
vistaman päätöksen perusteella.
Tällä päätöksellä pääsi myös Rautu
suomalaisille annetun hallinnollisen
erityisaseman osaksi. Tämä ilman
vallankumousta saatu erillinen oma
maa oli varmasti silloisille suoma-
laisille mieluinen. Ruotsin valtakun-
nan osana ollut suomalaisten koti-
seutu irrotettiin ensimmäistä kertaa
omaksi hallintokokonaisuudeksi, jota
se Ruotsin yhteydessä ei koskaan
ole ollut.

Svealaisten kuningas Eerik IX,
joka oli alistanut valtaansa suuren
osan nykyisen Ruotsin järvialueen
silloisista asukkaista, teki paavi
Hadrianus IV:n aloitteesta sota-
laivoilla valloitusretken Ahvenan-
maanmeren yli. Sotajoukot nousivat
maihin Aurajoen suulla, perustivat
valloittamalleen jokisuulle uuden
asuinalueensa ja antoivat sille joen
suuta tarkoittavan nimen Åbo.
Tämä sotaretki tapahtui 655 vuotta
ennen Viipurin kuvernementin liit-
tämistä suomalaisten omaan eril-
lisalueeseen. Paavin valloittama
Åbo perustettiin vuonna 1157. Täs-
tä alkaen ruotsalaiset ovat asutta-
neet suomalaisten maata, vielä nyt-
kin. Varjagit (Varjagienmeri = Itä-
meri) kuuluivat osana slaavilaisen
hallitsijan sotajoukkoihin Itämeren
toiselta puolen tulleina ruotsalaisina
russeina.

Laatokan eteläpuolella ylivertai-
sen kauppamahdin saaneet venäläi-
set perustivat ruotsalaisten avusta-

Sotimista suuren valheen innoittamana
mana Ruotsin kanssa löyhän liitto-
valtion keräämään rikkauksia ym-
päristössä asuvilta suomensu-
kuisilta. Ruotsin kuninkaallinen
naitettiin liiton merkiksi Novgorodin
ruhtinaalle. Useat Ruotsin suurien
järvien luona asuvat heimot olivat
jo ottaneet yhteisen kuninkaan
päällikökseen.

Jumalan sotajoukot taistelivat
toisiaan vastaan suomalaisten
asuinalueella
Novgorodin ruhtinas Aleksanteri
voitti vuonna 1240 suoraan Ruotsista
Nevan rannoille hyökänneen Ruot-
sin hallitsija Birgerin sotajoukot,
jotka tulivat sinne levittämään paa-
vin valtaa latinankielisine jumalan-
palveluksineen.

Venäjän valtaaminen uskonnon
varjolla jäi ruotsalaisilta haaveeksi.
Venäläiset ja karjalaiset olivat jo sil-
loin omaksuneet suoraan Kreikas-
ta (Konstantinopolista) levitetyn
kristinuskon ja rukoilivat omalla äi-
dinkielellään jumalanpalveluk-
sissaan.

Karjalaisten oma luonto-
uskonto pysyi piilossa
taistelukilven takana
Luontouskonto, ylijumala Ukko, ve-
den jumala Ahti, metsänjumalat ja
muut jumaluudet sekä loitsut säilyi-
vät suomalaisten omina karjalaisten
keskuudessa 1900-luvulle saakka.

Puoliksi jumala ja puoliksi ihminen
suomalaisten jumalkäsityksessä oli
vaka vanha Väinämöinen. Tähän
olentoon liittyvä tarusto on vielä
nytkin useiden kansojen ihailun koh-
teena. Suomalaisuuden juuret ovat
lujasti suomalaisten luontouskon-
nossa, vaikka sitä ei enää harjoiteta
nykyisten suomalaisten keskuudes-
sa. Suomensukuinen Mari-kansa liit-
tää vielä nytkin oman identiteettin-
sä luontouskontoon. Heidän on ol-
lut käytännön sanelemana pakko
ottaa myös kristillinen kaste. Marien
tavoin kaikki Venäjälle jääneet suo-
malaiset ja suomensukuiset ovat ko-
keneet lopullisen tuhon elämän-
muodossaan Stalinin hallinnon vai-
noista 1936 alkaen.

Ruotsalaiset varjagit pystyttivät riimukirjoituskiviä ensimmäisellä vuositu-
hannella. Kirjoitusaakkoset viittaavat ruotsalaisten yhteyteen itäiselle
Välimerelle. Riimukirjoitus ylistää aina määrättyä suurmiestä. Nykyisin
on käytetty riimukirjoitusta joissakin uusissa hautamuistomerkeissä.
Kuva: Ahti Hänninen, kuvattu Ruotsissa 2000-luvun alussa.
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Jumalalliset Putinin
sotajoukot
Putin on ottanut päällikkyyden
Moskovan Patriarkan kristillisten
joukkojen johdossa. Virallisesti Ve-
näjä sallii kaikkien uskontojen har-
joittamisen. Käytännössä Venäjällä
toimitaan aina ”normaalisti”, joten
lait ja viralliset säädökset ovat aina
tulkittavissa ”normaalilla” tavalla,
joten Putinin joukot määräävät ra-
jat muiden uskontojen toiminnalle ja
kirkkojen tai moskeijoiden rakenta-
miselle.

Putin sanoo Stalinin korjanneen
huonosti rajoja, joten muiden uskon-
tojen kirkkoja ei tulla rakentamaan
liian lähelle Pietarin kaupunkia.

Rautu on liian lähellä Pietaria.
Rautuun rakennetaankin Palkealan
kreikkalaiskatolisen seurakunnan
kirkon paikalle Moskovan Patriar-
kan alaista kirkkoa patriarkaattia
johtavan Putinin toimesta.

Konstantinopolin Patriarkan alai-
nen suomalaisten kristittyjen kirkko
muutetaan Karjalan miehittäneiden,
ja siirtokuntiaan Suomen alueelle
rakentaneiden venäläisten toimes-
ta Moskovaa ylistävien käyttöön.

Vasta Vatikaanissa valittu paavi
Franciscus tai Konstantinopolin
Patriarkka eivät Raudun kirkoissa
levitä vääränlaisia uskontojaan. Toi-
sin on Suomessa.

Stalinin aikakaudella Romaniassa
asuneen kirkkoherran pitäessä Ah-
venanmaalla romaniankielisiä
liturgioita kävelymatkan päässä
Putinin Venäjän konsulaatista, niin
jumalanpalvelukseen osallistujat
ovat Ahvenanmaalle töihin tulleita
romanijuurisia, jotka ylistävät Mos-
kovan sijasta muulla nimellä tunte-
maansa herraa ja jättävät Stalinin
viljelemän oopiumin Punaiselle to-
rille.

Itsenäistyneen Suomen puo-
lustaja ei unohtanut Karjalaa
Sodan aikana Karjalan kannaksen
rintamalla toiminut Max Jakobson
kertoo vuonna 2001 ilmestyneessä

kirjassaan, että hänen huomionsa
polttopisteessä oli kaiken aikaa Suo-
men itsenäisyyden puolustamisessa.

Hän toimi journalistina Lontoos-
sa, diplomaattina Washingtonissa,
ulkoasiain ministeriön virkamiehenä
Helsingissä ja Suomen edustajana
YK:n päämajassa New Yorkissa,
presidentti Kekkosen lähimpänä
neuvonantajana jne.

Suomen kansa sai vaikeana pe-
lon ja toivon aikana suuriarvoista
apua Max Jakobsonin oikeaan osu-
neista ennakkopäätelmistä, siitä
mitä tulee tapahtumaan. Seikkape-
räinen ja analyyttinen perehtyminen
maailmaa muokanneisiin tapahtu-
miin loi pohjan hänen oikeiksi osoit-
tautuneisiin päätelmiinsä.

Tänä vuonna kuolleen Max Ja-
kobsonin hauta Helsingissä juuta-
laisten käyttämällä hautausmaalla
lienee liian vaatimaton muistomerkki
tästä Suomen hyväksi toimineesta
suurmiehestä ja juutalaisten uskon-
non esille tuojasta. Aika näyttää,
unohtavatko Suomen hallitsijat Max
Jakobsonin, kuten ovat unohtaneet
itsenäisen Suomen Karjalan venä-
läisten miehitysalueeksi.

Israelissa juutalaiset taistelevat
nytkin koko ajan pitääkseen Yhdys-
valtojen toimesta YK:n kautta saa-
mansa pikkuvaltion turvassa is-
lamistien takaisinvaltauksilta.

Kokemuksesta tiedämme, että
kaikki sodat alkavat valheesta. Sta-
linin ja Hitlerin keskinäinen valhe
sai Stalinin hyökkäämään Puolaan
hiukan ennen 1939 Suomeen
hyökkäämistä. Juutalaisten ja suo-
mensukuisten tuhoaminen Euroo-
passa alkoi tästä valheesta.

Yhdysvallat on sodan jumala
Israel, palestiinalaiset ja kaikki ara-
bivaltiot ovat riippuvaisia Yhdysval-
tain tahdosta. Yhdysvallat oli voit-
tajavaltioiden jumalana jo toisessa
maailmansodassa.

YK:n hyväksyessä valtion jäse-
nekseen, se saavuttaa automaatti-
sesti kansainvälisen tunnustuksen.

Tällaista pikapalvelua ei ollut ole-
massa siihen aikaan, jolloin Suomi
itsenäistyi. Kun Britannian ja Rans-
kan imperiumit hajosivat, syntyi
satalukuinen määrä uusia suveree-
neja valtioita. Roosevelt sai aikaan
Yhdysvaltoihin nojaavan YK:n pe-
rustamisen.

Me voimme nytkin pitää varmoi-
na voittajina niitä sotajoukkoja, jot-
ka käyvät sotaansa sodanjumala
Yhdysvaltain siunaamana. Arabien
keskinäiset pyhät sodat ovat kaikki
sodanjumala Yhdysvaltain tahdos-
ta riippuvaisia. Samoin olivat Kyp-
roksen ja Turkin välinen sota,
serbien ja Kosovon albaanien sota,
Egyptin ja Israelin väliset sodat vuo-
sina 1957 ja 1967, Afganistanissa
käytävä sota, sotatila Pohjois- ja
Etelä-Korean välillä.

Kaikkia sotia, joissa Yhdysvallat
on ratkaisevassa asemassa, ei pys-
ty hetkessä luettelemaan.

Helmikoristeinen tikari
Arabien kesken on aina ollut so-
timista, koska arabien kulttuuriin
kuuluu kunnioittaa suurmiehenä
muhkeimman ryöstösaaliin suvul-
leen tuottanutta. Naapurina elävä
arabiheimo on Mopen osalla siihen
saakka, kunnes saa ryöstettyä voit-
taneen. Tätä on jatkunut vuositu-
hansia ja jatkuu hamaan tulevaisuu-
teen. Valheellisia syitä sotimiseen
löytyy enemmän kuin tuhat ja yksi.

Pääministerimme Jyrki Katainen
kävi arabivaltioissa kauppavaltuus-
kunnan kanssa kuluvana vuonna.
Tv-kuvassa Kataisen kanssa esiin-
tyneen arabijohtajan valkoisen
kaavun alta näkyi vain jalokivin ko-
risteltu arabitikarin kahva, tunnus,
joka kertoo lyhyesti arabien histori-
an. Kotiin vietäväksi tuliaiseksi
arabijohtaja sanoi, että heitä tulisi
kohdella ihmisinä eikä asiakkaina.
Siinä viestissä on suomalaisilla
kaupparatsuilla pohtimista asia-
pullojen korkkeja availlessaan.

Ahti Hänninen
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Kihujuhlat
Raudussa

26.-28.7.2013

Majoitus Kiviniemessä, kihujuhla
Sosnovon kulttuuritalossa

* Reitti I: Pieksämäki-Mikkeli-
Lappeenranta-Viipuri

* Reitti II: Varkaus-Joroinen-
Mikkeli-Lappeenranta
* Reitti III: Riihimäki-

Hyvinkää-Helsinki

Ilm. Markulle
p. 040 5239 645 tai

pitajaseura@rautu.fi

MENTUJEN SUKU II
ILMESTYNYT!

Mentujen sukukirjan jatko-osa,
Mentujen suku II on ilmestynyt.

Kirjaa voit tilata Mentujen
sukuseuralta hintaan 50 euroa/kpl

plus postituskulut.

Tilaukset:
vilho.mentu@hotmail.com

puh. 044 012 2288
Vilho Mentu

Urheilukentäntie 2,
24910 Halikko as.

Tapahtumakalenteri
Rautuseura ry:n tapahtumakalenteri: Tarinaillat
jatkuvat Karjalatalolla joka kuukauden ensimmäi-
nen keskiviikko kello 18.00. Iltoihin pyritään saa-
maan joku lyhyt alustus. Seuraavat kokoontumiset
8.5.2013, syyskaudella 4.9.2013, 2.10.2013,
4.12.2013 teemana pikkujoulu.

Suvannon seudun sukututkimuspiiri kokoontuu
lauantaina 20.4.2013 klo 14.00–17.00 Helsingis-
sä Karjalatalon Laatokka-salissa. Kello 13.00–
14.00 on samassa salissa kahvittelua, vapaata seu-
rustelua ja tietojen vaihtoa. Kaikki alueen suku-
tutkimuksesta sekä historia- ja kansanperinteestä
kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan avoimeen
tapaamiseen.

Sie, mie, myö yhes -teemalla kokoonnutaan Sata-
kuntaan, Poriin, viikkoa ennen juhannusta viettä-
mään Karjalaisia kesäjuhlia, nyt 65. kertaa.

Kaikki ovat tervetulleita nauttimaan juhlavii-
konlopun välittömästä tunnelmasta, tapaamaan
vanhat tutut ja haastamaan suun makiaks.

Juhlaviikonlopun ohjelmassa on paljon perinteistä
ohjelmaa, mutta uutuutena voi osallistua vaikka
golf-kisoihin lauantaina Yyterin golfkentällä. Kar-
jalaisen musiikin teemavuoden kunniaksi luvassa
on myös runsaasti musiikkia - jazziakin, kun jazz-
kaupungissa ollaan.

Juhlien valmistelut Porissa ovat meneillään ja
tahti tiivistyy vielä ennen H-hetkeä. Kesäjuhlat jär-
jestää Karjalaseurojen Satakunnan piiri yhdessä
Karjalan Liiton ja Karjalaisen Nuorisoliiton kans-
sa. Järjestelyorganisaatiota johtaa Karjalaseurojen
Satakunnan piirin puheenjohtaja Jouko Hämä-
läinen. Lisätietoja mm. www.karjalanliitto.fi

Tervetuloa
Karjalaisille
kesäjuhlille

14.-16.6.2013
Poriin!
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Olen uudistanut
Mennun Hessu -levyjä

nykykäyttöisiksi CD-R:ksi
ja pystyn toimittamaan niitä

lähetyskuluineen 10 euroa/kpl.
Pane siis 10 euron seteli

kirjekuoreen osoitteinesi ja
lähetä se kirje minulle,
 niin perästä kuuluu!

Tervehtien
Eros Jäske

Koiranpolku 27 as 7
13600 Hämeenlinna

Rastaan sukuseura ry
Sukukokous Mikkelissä sunnuntaina 28.4.2013 alkaen klo 10.

Paikka: Loma- ja kokoushotelli Heimari, Laitialantie 190, 52330 HEIMARI.

Rastaan Sukuseuran suvun kantaisäksi on määritelty
Matti Rastas, joka  poikansa Juhon kanssa on elänyt Raudun Huhdin kylässä

v. 1680, sekä Juhon poika, Juho Juhonpoika Rastas (1704-1741 Suurporkku) ja
hänen jälkeläisensä 1770 alkaen Pienporkulta.

Kaikki sukuun kuuluvat ovat tervetulleita.  Kokouksessa käsitellään
sukukokoukselle kuuluvat asiat sekä keskustellaan sukututkimuksen

nykytilasta, mahdollisuuksista sukukirjan tekemiseksi
ja nettisivujen avaamiseksi.

Ilmoittautumiset 15.4.2013 mennessä Seija Räty, puh. 040 577 2728 tai
seija.raty@pp.inet.fi. Ilmoittautuminen on sitova.

Mahdollisuus majoittumiseen, varaus suoraan hotelliin,
hotelli@heimari.com tai puh 045 230 7178.

Rastaan sukuseura ry              Perustamistyöryhmä

Tervetuloa Mikkeliin!

Sirkiänsaari – Korlee – Huhti
Koulupiiritapaaminen
lauantaina 13.7.2013  klo 12.00

Lomakoti Mäntyniemessä
Os. Ihastjärventie 40 B, Mikkeli
Noin 6 km Mikkelin keskustasta

Lounastarjoilu.
Ilmoittautumiset  8.7. 2013 mennessä:
Rauni Karjalainen, puh. 0400 715200,

s-posti: rauski38@gmail.com
Ilmi Pesonen, puh. 040 7306166,

s-posti: ilmi.pesonen@wmail.fi
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Orjansaaren
koulupiirin

tapaaminen
Kangasniemellä

la 18.5.2013 klo 12.00
Lounas- ja Pitopalvelu Siiskosella

os. Joutsantie 5
Ilmoittautuminen 5.5. mennessä

Mervi Tiihoselle,
 puh. 050 300 11 93.

Tervetuloa tapaamaan ystäviä
hyvän ruuan, kuulumisten,

musiikin ja laulujen lomassa!

Rautuun kesällä 2013
Kaukopartiomiesten

jalanjäljillä
7.-9.6. mj. Pekka Intke

Reitti: Mikkeli-Lpr-Viipuri-Rautu
majoitus Kiviniemessä puolihoidolla,

2 hlö huoneessa
Ilm. Pekalle p. 045 263 0365 tai

pintke@suomi24.fi
           Markulle p. 040 523 9645 tai

pitajaseura@rautu.fi

Kotiseuturetki
Rautuun
7.-9.6.2013

Reitti: Joroinen-Pieksämäki-
Mikkeli-Lappeenranta
Majoitus Kiviniemessä

2 hlö huoneessa, puolihoidolla
Ilm. Markulle p. 040 523 9645 tai

pitajaseura@rautu.fi

Palkealan koulupiiri

kokoontuu Jaalassa
8. pv. kesäkuuta 2013 klo 12.00

os. Petäjämäenpolku 65.
Ajo-ohje: Vanhan Kelon risteyksestä

Mäntyharjun tietä n. 10 km.
Ennakkoilmoittautuminen

26.5.2013 mennessä
puh. 050 355 2427.

Tervetuloa!

Pitäjäseuran ja
Sotilaspoikien retki

tehdään Tuusulan Ilmatorjunta- ja
Lottamuseoon 14.5.2013.
Ilmoittautumiset Kaukolle

puh. 044 0300 101 tai
kauko.olkkonen@hotmail.com

Maksu 50 euroa
(sis. kaikki retken kulut)

Killan tilille FI94 5054 0220 0229 29
05.05.2013 mennessä.

Tilaa oma lehti
RAUTULAINEN!

Hinta vain 25 euroa/vsk
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN

LEHDEN
aineistot toimitukseen

viimeistään 31.5.2013
mennessä, kiitos!

Lehti nro 3 ilmestyy
kesäkuun puolivälissä

Martta Mirjam Rytkönen, o.s. Paukku, on kuollut
Varkaudessa 2.3.2013. Hän oli oli syntynyt 10.5.
1925 Raudun Mäkränkylässä. Kaipaamaan jäivät
Kari, Jarkko ja Vesa perheineen.

Valmistuneita
Lisää lääketieteen tohtoreita sukuun. Tiina Metson
(toinen oik.) neurologian alan väitöskirja tarkas-
tettiin Helsingin yliopistossa 4.1.2013.
Väitöskaronkassa Kauniaisten Vallmogårdissa juh-
livat puoliso LT Antti Metso, tämän isä LT Juha
Metso (oik.) sekä Juhan äiti Irma Metso (o.s. Pusa,
s. 1932). Irman puoliso oli Esko Metso (1933-
2005).

Pusan suku on kotoisin Raudun Suurporkulta ja
Metson suku Säkkijärven Hyppälästä.

Olen syntynyt Raudussa 22.3.1933 Liippuan ky-
lässä, eli täytin juuri 80 vuotta. Äiti Lempi Termo-
nen, syntynyt 1908, isä Matti Nahkuri, syntynyt
ehkä samoina vuosina. Äiti meni naimisiin 1939
Väinö Lemmetyn kanssa, silloin muutin
Valkjärvelle.

Isää en ole nähnyt koskaan – oli juoppo, kertoi
äiti, ja purki kihlauksen. Jos joku on kuullut tai
tuntenut Matti Nahkurin, hänen myöhemmät
elämänvaiheensa, niin olisin kiitollinen tiedoista!
Omien tiedustelujeni mukaan hän olisi asunut ja
kuollut 1948 Pieksämäellä.

Yhteydenotot:
Yrjö Termonen

Uskalintie 11, 42700 Keuruu
puh. 050 400 7541

Alvar Ihalainen, s. 19.08.1930 Rautu Mäkränkylä,
k. 10.03.2013 Pieksämäellä.

Syntymäpäiviä
Raudun kirkonkylän koulupiiristä Martti Valkonen
täytti 85 vuotta 12.03.2013 Karkkilassa. Hän on
Eino ja Elviira Valkosen vanhin lapsi. Lapsuuten-
sa hän vietti Raudun Potkelassa.

MUISTA
Rautulaisten lehden uusi postiosoite

ja puhelinnumero:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622



Rautulaisten lehti  2/201328

Rautulaisten lehti
Tilaukset, talous- ja kirjanpitoasiat:
Veijo Moilanen
Nuottakatu 4 C 22, 50190 Mikkeli
puh. 040 848 2759
e-mail: lehtitilaus@rautu.fi

Toimittaja: Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 Lempäälä
puh. 040 730 2622, e-mail marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi
tai rautulaistenlehti@rautu.fi

Vastaava toimittaja: Markku Paksu,
Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli,
puh. 040 523 9645
Julkaisutoimikunta:
Markku Paksu, Sami Auvinen, Pekka Intke, Heikki Malka-
mäki, Eero Pihlaja, Ilona Sidoroff  ja Marjo Ristilä-Toikka.

Markkinointi:
Markku Paksu, Ihastjärventie 29, 50100 Mikkeli,
puh.  040 5239 645
Ilmoitushinnat:  1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,
1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.
Lehden tili:
Etelä-Savon OP 527104-4169978
Painopaikka:
Kopiopiste, Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI
puh./fax (015) 213 011, e-mail: tulostus@kopiopiste.net

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ:

1.2.   28.3.   31.5.   31.7.   27.9.   29.11.
Kestotilaus 25 eur / vuosikerta
Irtonumero 5,0  eur + toimituskulut

Rautulaisten pitäjäseura ry. Mikkeli
PL 154, 50101 MIKKELI
Tilinumero: Nordea MLI 226518-4289
Puheenjohtaja: Markku Paksu, Ihastjärventie 29,
50970 Mikkeli, puh. 040 5239 645
Naistoimikunnan vetäjä: Liisa Rouhiainen,
Rentukkaraitti 13, 50170 Mikkeli, puh. 050 3309 066
Rautuseura ry. Helsinki
Puheenjohtaja: Raili Lameranta,
Yläkiventie 6B 24, 00920 Helsinki, puh. (09) 785 192,
050 3644 213
Rauta-Säätiö Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, puh. 0400 250 289,
ilkka.pietiainen@surffi.fi

YHTEYSTIETOJA

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940
Kerttu Ilonen, Ukintie 9, 36200 Kangasala, puh. (03) 3771 440

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418
Selma Salo, Niittytie 17 D 44, 19650 Joutsa, puh. (014) 882 494
Niilo Hännikäinen, Puistotie 5, 19650 Joutsa, puh. (014) 883 341

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 Lappeenranta,
puh. (05) 4190 430, GSM 040 7343 087
Tuija Alatalo, Saturannantie 1 D 18, 70260 Kuopio,
puh. 0500 345 974.
Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. (015) 613 868

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Riitta Korpiluoma, Koppelonkatu 18, 50190 Mikkeli,
puh. 040 8316982.
Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. 050 5242280
Pirkko Pätynen, Korpikuja 9, 76100 Pieksämäki, puh. 040-5789621

PALKEALAN KOULUPIIRI
Irja Laurila, Mahlamäentie 25, 04310 Tuusula, puh. (09) 2755 049
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. 050 3552427
Kalevi Laitsaari, Hallituskatu 1A 15, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 365 166
Reino Äikäs, Varpasentie, 52700 Mäntyharju, puh. (015) 682 427

RAASULIN KOULUPIIRI
Irma Salmikoski,  Vesivallinaukio 1 as 55, 48600 Kotka
puh. 040 756 5996

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Veikko Pietiäinen, Kalliotie, 50670 Otava, puh. 044 3170 672
Jaana Matikainen, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 177 144
Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti,
puh. 0440 310 136.

SIRKIÄNSAAREN KOULUPIIRI
Irma Suhonen, Puistotori 4 A 11, 40100 Jyväskylä,
puh. (014) 620 789

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Armas Komi,  Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446
Aila Aholainen, Ihastjärvenkatu 11, 50100 Mikkeli,
puh. (015) 367 554
Veikko Huuhka, Hällinmäki, 77330 Virtasalmi,
puh. (015) 622 125

VAKKILAN KYLÄTOIMIKUNTA
pj. Pekka Intke, Huvilakatu 8 as 4, 50100 Mikkeli
puh. 045 263 0365, s-posti: pintke@suomi24.fi
siht. Outi Ahponen, Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää,
puh. 040 730 6125, s-posti: outi.ahponen@gmail.com

VEHMAIS-HAUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA
Heli-Päivi Nypelö, Korpikoskentie 27, 50670 Otava,
puh. (015)170 793
Pirjo Stránden, Korpikoskentie 33, 50670 Otava,
puh. 044 566 9080, s-posti pirjo.honkanen@surffi.fi


	2013_RL2

