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Vanhat kuvat kiinnostivat Vehmais-Haukkalan kokouksessa, jossa
suunniteltiin myös omaa kyläkirjaa. SIVU 5.

Vakkilan koulupiirin väkeä kokoontui isolla joukolla kesällä 2013. Myös monet muut koulupiirit
ja suvut pitivät tapaamisiaan. SIVU 6-7.

Rautu-Sakkolan lahjoitus-
maatalonpoikien muistomerkillä
tehtiin syksyllä raivaustalkoita,
samoin Tikatsun hautausmaalla.
SIVU 3.

RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA
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Mikkelissä lokakuussa 2013

Mies 2013
Osallistuin mies 2013 -seminaariin
syyskuussa. Seminaarissa oli monia
mielenkiintoisia aiheita, miehen
ikääntymisestä Mannerheimiin.
Osallistujat olivat 50-60-vuotiaita
miehiä. Kiinnitin huomiota kahden
herran keskusteluun, kuinka paljon
on aikaa jäljellä. Kovinkaan usein
itse en kiinnitä huomiota ikääni tai
siihen, onko aikaa jäljellä edessä
vähemmän kuin takana. Realistisesti
ajatellen olen ehkä jo puolenvälin
ohittanut....

Yleisesti luullaan, ettei miehiä vai-
vaa vanheneminen, mutta varmasti
yhtä lailla miehillä on ikämasennusta,
vaihde- ja ehkäpä viihdevuosiakin...

On hyvä että miehet uskaltavat
puhua vanhenemisen pelosta. Väit-
täisin, ettei kannata juuri jäädä suu-
remmin suremaan menneitä vuosia,
vaan nauttia elämästä sen kum-
mempaa surematta, kannattaa pai-
naa sata lasissa niin kauan kuin ky-
kenee... kokeilla sitä, mitä ei vielä
ole uskaltanut... kannattaa elää täy-
sillä, koska elämä on ainutkertainen.

Asiasta viidenteen...
Syksyn tultua olen jälleen kerran

kironnut tuon olohuoneen nurkassa
olevan laatikon, hömpän hömppää
melkein joka ilta. Ruoan kanssa sot-
ketaan ja aina joku on häätöäänes-
tyksessä, voi prkl.... ihan kuin tämä
elämä olisi ainaista kilpailua parem-
muudesta.

Luin kirjan Inkerin ikävä. Kirja
kertoo Stalinin vainoihin joutuneis-
ta. Pakkosiirrot Siperiaan, likvi-
ditoinnit, olivat suomensukuisten
kansojen kohtalo 1920-luvulta alka-
en.

Pietarin suurkaupunki, joka on
rakennettu Inkerinmaalle, tyhjen-
nettiin ympäristöineen kansan-
vihollisista. Saman kokivat myös
Venäjän Karjalassa asuvat.

Monen rautulaisenkin juuret vie-
vät Inkerinmaalle. Raudun väki-
lukukin kohosi hetkellisesti parilla-
tuhannella henkilöllä vainoja pakoon
lähteneistä inkeriläisistä. Sen seu-
rauksena Rautuun perustettiin Lei-
nikylään Punaisen Ristin ylläpitämä
inkeriläisten lastenkoti.

Kirjaa lukiessani mieleeni tuli, että
miksiköhän ei Stalinin vainojen koh-
teeksi joutuneiden kohtaloista ole
tehty dokumentteja. Elokuvan ai-
neksiakin kyllä olisi riittämiin näistä
julmuuksista.

Rautulaisten hyvin tunteman Lil-
ja Laidisenkin elämänkokemukset
olisivat olleet riittävä käsikirjoitus elo-
kuvaksi. Muistan ihokarvat pystys-
sä kuunnelleeni hänen kokemuksis-
taan ja menetyksistä noina aikoina.

Toivottavasti joku elokuvaohjaaja
tai kirjoittaja huomaa tämän mah-
dollisuuden ja tekee elokuvan Stali-
nin häätöäänestyksistä.
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Talkoissa Tikatsun hautausmaalla ja
lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkillä

Syyskuun alussa pieni talkooryhmä
kävi raivaus- ja siistimistöissä Rau-
dussa ja Sakkolassa Karjalan kan-
naksella.

Raudun Tikatsun hautausmaalla ja
Rautu-Sakkola -lahjoitusmaatalon-
poikien muistomerkillä kunnostus-
töissä huhkivat Markku Paksu,
Pekka Intke, Reijo Loponen ja
Heikki Malkamäki.

Seinäkalenteri noudattaa edellisen vuoden tyyliä
eli sisältää taas historiallisia rautulaisia kuvia.
Kalenteri on A4-kokoinen ja siinä on kuvan
lisäksi yksi kuukausi kullakin sivulla.
 
Seinäkalenteria myy
Rautulaisten pitäjäseura ry hintaan 
15,- euroa sisältäen lähetyskulut.
 
Tilaukset:
Raili Ilvonen puh. 044 317 1244
rilvonen@gmail.com
 
Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalenteria on
tarjolla ja sitä myy pj. Raili Lameranta
puh. 050 364 4213.

Rautulaisten seinäkalenteri 2014
on jo valmiina tilattavaksi

Reijo huoltaa raivaussahaa.

Markku Tikatsun hautausmaal-
la ja lahjoitusmaatalonpoikien
muistomerkillä. Kuvat: Heikki
Malkamäki.



Rautulaisten lehti  5/20134

Palkealan koulupiiritapaaminen pi-
dettiin Jaalassa lauantaina 8.6.2013
klo 12 alkaen, osoite Petäjämäen-
polku 65, upeassa Petäjämäen na-
vettamiljöössä.

Koolle kutsujana oli Arvi Purje-
maa. Tilaisuus oli lämminhenkinen,
kuten Karjalaiseen perinteeseen
kuuluu ja pöydistä ei puuttunut ään-
tä eikä särvintä. Haastettiin kuulu-
miset kahden vuoden takaa ja
viriteltiin juttua myös ensikertalais-
ten kanssa. Olipa siellä sukusel-
vityksetkin esillä. Oli todettavissa
iloa esi-isän löytymisestä ja uusien,
aiemmin tuntemattomien sukulais-
ten tapaamisesta.

Seuraava tapaaminen sovittiin pi-
dettäväksi kahden vuoden päästä
Mäntyharjulla, kutsujaksi lupautui
Reino Äikäs.

Palkealassa koulua käyneitä oli
paikalle saapunut  seitsemän  hen-
kilöä,  Reino Äikäs, Toini Ruohola
o.s. Rastas, Arvi Purjemaa, Irja
Laurila o.s. Sonni, Ilmi Kojo, Leo
Petäjämäki ja Anja Björninen o.s.
Ojola. Edellisten lisäksi siellä syn-

Palkealan koulupiiriläiset koolla

tyneitä oli Salme Valkonen o.s. Ras-
tas, Kalevi Ratinen, Venla Rastas
o.s. Sappinen ja Teuvo Rastas.

Kaikkiaan paikalla oli noin 30 hen-
kilöä, myös toisen ja kolmannenkin
polven rautulaisia.

Koulupiiritapaaminen on toteutettu
vuodesta 1987 lähtien. Ensimmäi-
seen tapaamiseen Jaalassa osallis-
tui 107 henkilöä. Tapaamiset on jär-
jestetty joka toinen vuosi kesäkuun

alussa vaihdellen Jaalassa, Mänty-
harjulla, Kangasniemellä, Otavassa
ja Mikkelissä.

Kiitokset järjestäjille mukavasta
tapaamisesta vieraiden puolesta

Seija Räty
o.s. Kiuru, Sulo ja Elvi

o.s. Oravan nuorimmainen

Ps. sääkin suosi pientä juhlijaa!

Palkealassa syntyneitä oli paikalla kymmenkunta.

Palkealan koulupiiriläisiä jälkeläisineen.
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Elokuinen lauantai 17.8.2013 valkeni
aurinkoisena, mutta myöhemmin
päivällä oli sateen lupausta ilmas-
sa. Puolilta päivin kokoonnuimme
viettämään Vehmais-Haukkalan
kylätoimikunnan tapaamista Otavan
Tullassa. Ilmoittautuneita ei tilaisuu-
teemme ollut kertynyt montakaan,
mutta toiveissa oli, että viimehetken
harkitsijoitakin tulisi mukaan. Ko-
koon saimmekin pienen, mutta sitä
edustavamman joukon syntyperäi-
sistä vehmais-haukkalalaisista,
meistä juuret siellä omaavista,
naimakaupan kautta juuriin sotkeen-
tuneista sekä pienistä neljännen pol-
ven edustajista.

Iltapäivä kului joutuisasti haas-
tellessa, kesäisen kihumatkan kuvia
katsellessa, osanottajien vanhoja
valokuvia tutkiessa ja välillä ruokaa
ja kahvia nauttiessa. Eeva ja Heik-
ki Malkamäki kertoivat suunnit-
teilla olevan kyläkirjan tilanteesta ja
Markku Paksu ja Raili Ilvonen
tiedottivat syksyn tulevista tapahtu-
mista. Lisäksi suunnittelimme
vehmais-haukkalalaisten omaa mat-
kaa Rautuun ensi kesäksi. Lopuksi
kokoonnuimme yhteiskuvaan ja van-
ha evakkosänky kesti huojumatta ja
natisematta porukkamme painon.

Heli-Päivi Nypelö

Vehmais-Haukkalan kylätoimikunnan
tapaamisessa suunniteltiin kyläkirjaa

Tarkoituksena on saada
syntymään kyläkirja ja tehdä
kotiseutumatka kesällä 2014.
Kuvat: Riitta Henttonen.

Tapaamisen emäntä muisteli aiempia kokoontumisia.

Tapaamisen osallistujat.Kuvat: Heikki Malkamäki.
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Vakkilan kylätoimikunta järjesti lau-
antaina 24.8.2013 Vakkilan kyläläis-
ten kokoontumisen Kolman koulul-
la Joroisissa, jossa suuri osa Vakki-
lan kyläläisten lapsista oli aikoinaan
myös käynyt koulua.

Päivän teemana oli ennen kaik-
kea tavata ”saman kylän” ihmisiä
sekä koota tarinoita kyläläisten
evakkoon lähdöstä loka-marraskuun
aikana 1939 ja paluusta kevätkesällä
1942. Ilolla totesimme, että kutsu  oli
tavoittanut kyläläiset hyvin. Paikal-
le saapui yli 50 kiinnostunutta, joista
lähes kaikkien sukujuuret ovat läh-
töisin Vakkilan kylältä tai sen liepeilt
Potkelasta, Savikkolasta,Varikse-
lasta ja osin myös Sunikkalasta.
Lämmöllä toivotamme tervetulleik-
si joukkoomme runsaslukuisesti pai-
kalle saapuneet uudet jäsenet.

Vakkilan kyläläiset kokoontuivat
nyt jo toisen kerran ”tynkä-Suomes-
sa”. Edellinen tapaamisemme oli
Tuusulassa 6.10.2012. Kesän 2013

Vakkilan kylän väki kokoontui –
lähes kaikki talot ja asukkaat edustettuina!

kihujuhlillakin olimme toki yhdessä.
Tapaamisemme alkoi, kuten vii-

meksikin eli kävelimme virtu-
aalisesti läpi Vakkilan kylän talosta
taloon tutustuen samalla kunkin ta-
lon paikalla oleviin edustajiin. Ja
arvannettekin, että vain muutamaa
taloa lukuun ottamatta oli Vakkilan
kylän väki noudattanut kutsua.

Meillä kaikilla oli niin mukavaa...

Päivän aikana kuulimme Vakkilan
kyläläisten selviytymistarinoita
evakkoon lähdöstä; muun muassa
Helly Monnon, Toivo Kuparisen
ja Taimi Raatikaisen evakko-
matkoista loka-marraskuulta 1939,
sekä millaista oli elämän jatkuminen
poltetussa Vakkilan kylässä kesällä
1942.

Kolman koululla oli tiivis tunnelma, kun Vakkila-juuriset kokoontuivat.
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Tilaisuuden antia oli myös innokas
puheensorina eli kyläläisten keskus-
telut toistensa kanssa, sekä Malka-
mäen Heikin talteen skannaamat
kyläläisten vanhat valokuvat. Kiitos
avustasi Heikki! Oli hienoa havai-
ta, kuinka yhteenkuuluvuuden tun-
ne kasvoi edelleen päivän aikana.

Ennen lähtökahveja teimme vielä
lyhyen ”tynkä-Suomen kotiseutu-
matkan” niille paikoille, joissa Vak-
kilan kylän väki aloitti sodanjälkei-
sen elämän Pasalankorvessa ja Hal-
lamäessä. Tilanne oli sama kuin
Kannaksella (tosin autojen ja tien
kunto olivat aivan toista luokkaa),
ensin liikuimme yhtenä ryhmänä ja
sitten jakaannuimme omille
teillemme muistelemaan mennyttä
aikaa.

Päätimme ensi kesänä lähteä yh-
teiselle kotiseutumatkalle Rautuun,
tavoitteenamme saada Vakkilan
kylä ja sen läheiset talot heräämään
uudelleen henkiin.

Vakkilan kylätoimikunta osallistuu
Karjalan Liiton Evakkoäiti-muisto-
merkkihankkeeseen ja tässä yhtey-
dessä rohkenemme haastaa Rau-
dun koulupiirit ja Vehmais-Hauk-
kalan kylätoimikunnan keräykseen
mukaan vahvojen karjalaisten nais-
ten kunniaksi. Keräykseen liittyvät
yhteystiedot löytyvät Karjalan Lii-
ton sivuilta.

Kiitos kaikille mukana olleille!

Outi Ahponen
Pekka Intke

Matkalla kotikylien maisemissa. Ensi kesäksi on suunnitteilla oma
matka Vakkilaan.

Perhe- ja suku
sodan varjossa
-seminaari 9.11.

Suvuista, luovutetun Karjalan
pitäjistä ja historiasta kiinnostuneil-
le on ohjelmaa koko päiväksi lau-
antaina 9.11. Karjalatalolla Helsin-
gissä. Tarjolla on suku- ja pitäjä-
yhteisöjen, sukututkijoiden näyttely-
pöytiä, sukuseuratapahtumia, suku-
tutkijan päivystys, sukututkimukseen
liittyviä esitelmiä ja Perhe ja suku
sodan varjossa -seminaari.

FT Kari-Matti Piilahti luennoi
aiheesta Suvun jäljillä: karjalaista
sukututkimusta ja asutushistoriaa,
varatuomari Markku Ruuskasen
aiheena on Ajankohtaista tietosuoja-
asiaa sukuharrastajille. Sukututkija
Jens Nilsson päivystää Karjalan
Liiton kirjastossa klo 11-15.

Jatko- ja asemasodan ajan siviili-
en arkeen luovutetussa Karjalassa
johdattaa professori Martti Turto-
la otsikolla Karjalan palautus ja
asuttaminen jatkosodan aikana. FT
Pirkko Sallinen-Gimpl on pereh-
tynyt karjalaisen naisen elämään ja
arkeen. Hän kuvaa millaista oli
naisten elämä silloin, kun miehet oli-
vat sodassa. Lisäksi kuullaan oma-
kohtaisia muistelmia, millaista sodan
arki oli lasten silmin. Komentajakap-
teeni Pasi Leskinen kertoo
Puolustusvoiminen kuvakeskuksen
kuvien digitointiprojektista Etu-
linjasta kotirintamalle 1939-1945.

Seminaariin osallistumismaksu
Karjala-kortilla 5 euroa, muille 10
euroa. Muutokset mahdollisia.

Tapahtumassa on sukuseurojen ja
sukuharrastukseen liittyvien yhtei-
söjen esittelypöytiä. Samana päivä-
nä on myös Karjalaisten suku-
yhteisöjen liiton vuosikokous ja
Sukuseurojen Keskusliiton syys-
kokous.

Lisätietoja www.karjalanliitto.fi

Koulumuistojen keruu käynnissä
Millaisia koulumuistoja sinulla on?
Kaikkea koulunkäyntiin liittyvää
kerrontaa peräänkuulutetaan par-
haillaan keräyksessä, jonka järjes-
tävät Suomen kasvatuksen ja kou-
lutuksen historian seura ja Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura SKS.

Mukaan toivotaan myös karjalais-
ten koulumuistoja, ja keruu koskee

sekä luovutettua Karjalaa että so-
danjälkeistä aikaa.

Keruu kestää vuoden 2013 lop-
puun. Lisätietoja saa mm. Suomen
Kirjallisuuden Seuralta. Aineisto
arkistoidaan SKS:n kansanrunous-
arkistoon, jossa se on käytettävissä
mm. koululaitoksen historiaa koske-
via tutkimushankkeita varten.
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Sirkiänsaaren koulupiiriläiset ovat
innokas joukko, joka on kokoontu-
nut viime aikoina vuosittain. Tällä
kertaa tapaamiseen saapui kuusi en-
tistä oppilasta sekä useiden entis-
ten oppilaiden jälkeläisiä.

Ryhmässä heräsi ajatus, voisiko
nimenmuutos kyläkokoukseksi saa-
da nuoremmat näistä kylistä pol-
veutuvat tuntemaan itsensä parem-
min joukkoon kuuluviksi. Nimen-
muutos kyläkokoukseksi antaa nuo-
remmalle polvelle viestin, ettei osal-
listujan tarvitse olla paljasjalkainen
rautulainen, juuretkin riittävät. Täs-
tä jatketaan ensi vuonna.

Vaikka koulua käyneiden joukko
harvenee, niin oli meitä Sirkiänsaari-
peräisiä 13, huhtilaisia viisi ja
korleelaisia neljä, plus Markku
Paksu. Viisi osallistui ensimmäistä
kertaa kylätapaamiseen.

Koululaisista kolme oli käynyt sa-
maan aikaan koulua, mutta eri luo-
killa. Huhtilaista Veikko Koukosta
harmittaa vieläkin, että hän syksyl-
lä 1939 ehti viedä todistuksensa
kouluun. Kun jatkokurssi alkoi lo-
kakuun 15. 1939, niin jo viiden päi-
vän päästä piti lähteä evakkoon.
Sinne jäi todistus. Myöhemmin hän
kävi sen hakemassa opettaja Ari
Uramolta Korsosta.

Jatkokurssia käytiin yhtenä iltana
viikossa. Etupäässä se oli leikki-
mistä ja voimistelua, opettaja Uramo
kun oli innokas urheilumies. Välillä
jatkettiin laskennon ja myös muiden
aineiden opiskelua. Kevyempää oli
kuin päiväkoulussa, vain kaksi tun-
tia kerrallaan, Sulo Kiuru muistaa.

Sylvi Liikanen ehti käydä Sir-
kiänsaaren koulua kaksi vuotta. Sit-
ten hän jatkoi Pieksämäen Niska-
mäessä iltavuorossa. Saimi Siiri-
äinen ehti aloittaa viimeisen luokan

Koulupiiriläiset tapasivat
Sirkiänsaaren, Huhdin ja
Korleen kyläkokouksessa

Sirkiänsaarella. Hän lopetti sen
Virtasalmella.

Tärkeintä on tavata
Rauni Karjalainen esitti hauskan
runon, jossa irvailtiin naisten kustan-
nuksella. Ei loukkaannuttu, vaan
naurettiin. Vähän myös laulettiin,
mutta suosituinta ohjelmaa oli haas-
telu, kuulumisten vaihtaminen ja toi-
nen toiseensa tutustuminen. Aila
Potinkara o.s. Pietinen kierrätti
isänsä Hugon valokuva-albumia ja
sai vieruskavereilta useita tunnis-
tuksia.

Juuriltaan Huhdista oleva Maire
Hautamäki oli ensimmäistä kertaa
kyläläisiä tapaamassa. Mukana oli
tytär Katariina Huuki ja tämän
mies. Katariina oli kuullut rautu-
laisista työtoveriltaan. Kun hän näki
Rautulaisessa ilmoituksen koulupiiri-
tapaamisesta, niin mukaan piti pääs-
tä ja entisiin naapureihin tutustumi-
nen alkoi. Katariina kiitteli netissä
olevia Raudun sivuja. Sieltä nuorem-
mat pääsevät mukavasti edellisten
polvien jäljille.  Mairen äiti on kir-

joittanut 30 sivua muisteluksia
entiseltä kotiseudulta. Seuraavana
tavoitteena on lähteä katsomaan
millaista on muistojen syntysijoilla.

Pari tarinaa
Sirkiänsaarella oli naisia, jotka piti-
vät huolta, että kylän asiat pysyivät
hallinnassa. Heimo Kiuru muistaa,
miten naapurin Hilma käi viis ker-
taa päiväs tuvas, jos ei käynt,
arveltii, jot ol suutuksissaa. Kerra
anivarrai Hilma tulla tupsaht Kiu-
ruille ihmettelemmää, mitä heä ol
tiellä näht. Yöllä ol satant vähä lun-
ta ja iha siin riihe kohal ol jälet yhelt
suunnalt ja toiselt suunnalt ja siin ne
kohtas. Toiset jälet ol miehe kengist
ja toiset naise kengist. Vastakkai
olliit kävelleet. Sit Hilma män
Rastaa Amalial kertomua. Ei se
selvint vaik naiset mite pohtiit. Siin
vua olliit jälet tuorees lumes riihe
evustal. Ajastaa sekkii juttu sit
unehtu.

Markku Paksu kertoi, miten hän
karjalaisissa kesäjuhlissa Kuopios-
sa oli retkillään tavannut iäkkään

Ensikertalaiset vas. Maire Hautamäki, Katariina Huuki ja hänen
puolisonsa. Kuvat: Raija Welling.
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miehen, taisi olla ravitsemusliik-
keessä. Kun siinä syntyjä selvitel-
tiin, niin mies kertoi, että paljon muis-
teltu Vualimon ämmä oli hänen
mummonsa. Ei pannut Markku mie-
hen osoitetta muistiin, harmi.

Markku kertoi kuitenkin ämmään
liittyvän jutun papastaan. Tämä oli
saanut rahdinajosta tilin. Kotiin tul-
lessaan hän pani palttoon porstuan
naulaan. Siinä pappa huomasi, että
rahapussi oli hävinnyt. Ei kun kirk-
kaan pullon kanssa Valkjärvelle
ämmältä apua hakemaan.

Vaalimon ämmän tuvan seinälle il-
mestyi sukulaismiehen kuva. Jos
pappa olisi halunnut aiheuttaa
vorolle jälkiseuraamuksia, hänen
olisi pitänyt tuoda ämmälle toinen
pullo kirkasta sekä hautausmaalta
kuolleen käsi. Pappa päätti jättää
siihen.

Rakennusten tutkimista
Ennen sotia Muolaan Kuusaaseen
oli perustettu lahjoitusmaatalon-
poikien aikaa esittelevä museo.
Suunnitteilla oli koota museoraken-
nuksen, Kuusaan hovin, ympärille
myös aikaan liittyviä rakennuksia.

Ilmi Pesonen luki otteita tutkija
Hulda Kontturin matkakertomuk-
sesta, jossa tämä kuvailee maalis-
kuussa 1939 tekemäänsä matkaa.
Raudussa hän kävi kirkonkylän jäl-
keen Mäkrässä, Orjansaaressa,
Kärsälässä ja Vepsässä. Sitten tut-
kimusmatka jatkui Palkealan, Jous-
senkylän, Huhdin ja Sirkiänsaaren
kautta Korleelle. Sieltä hän kouk-
kasi vielä Metsäpirtin Vaskelaan.

Kontturi etsi lahjoitusmaa-ajalle
tyypillistä asumusta, kaksitupaista
rakennusta, jossa on porstua. Sopi-
vaa tupaa hän ei löytänyt, mutta
yhdistämällä kahdesta tuvasta olisi
ollut mahdollista sellainen koota.
Orjansaaressa hän oli nähnyt hyvän
mallisen ja sopivaksi uskomansa
savutuvan, mutta se oli niin laho, ettei
se kestäisi hajottamista.

Ainoa hänen tapaamansa saata-
vissa oleva kaksitupainen rakennus
oli Mäkränkylässä, Tereskan talo,

mutta kesän aikana sekin uhattiin
hajottaa. Huhdista hän löysi Mik-
ko Leppäsen ja Maria Kuosan
omistamat tuvat, joista kumpikin olisi
sopinut liitettäväksi Sakkolasta
löytyneeseen tupaan. Huhdin kyläs-
sä Kontturi kertoo nähneensä
komeimman ”kujamaan”, joka tar-
koittaa patsaiden varaan rakennet-
tua karjasuojaa, johon on lehmille ja
muille eläimille rakennuttu omat
suojansa. Sellainen hyvin vanhaa
rakennustyyliä oleva karjasuojan
hän kertoo nähneensä vielä lähes
jokaisessa talossa kaakkoisella Kan-
naksella. Huhdissa Mikko Leppä-
sen kujamaan koko oli 22 x 10 met-
riä

Myös aitat kiinnostivat Kontturia.
Sirkiänsaarella Sorvalin omistama
Ala-Pekkolan aitta, joka oli huone-

tyyppiä, oli hyvin rakennettu ja sii-
nä oli kauneimman muotoinen
aitanovi. Tutkijan silmään pisti myös
Ala-Pekkolan riihi, joka oli, samoin
kuin useimmat alueen riihet, yksi-
näisriihi ja vanhanmallisena säilynyt.
Se oli listekattoinen ja oven yläpuo-
lella oli katos, mutta kylkiäistä eli
kuominaa ei riihessä ollut.

Tervetuloa ensi kesänä!
Mikkelin Mäntyniemessä syötiin,
juotiin kakkukahvit, mutta ennen
kaikkea haasteltiin. Niin hyvänä pi-
dettiin, että päätettiin tavata samas-
sa paikassa uudestaan. Tervetuloa
kaikki Sirkiänsaaren, Huhdin ja
Korleen kyläkokoukseen lauantai-
na 12.7.2014 klo 12.

Ilmi Pesonen

Vanhat valokuvat kiinnostavat aika. Vas. Sulo Kiuru, Heimo Kiuru,
Rauni Karjalainen ja Aila Potinkara.

Koululaiset kuvassa vas. Heimo Kiuru, Sylvi Liikanen, Sulo Kiuru
(nestori 99 v), Saimo Siiriäinen, Veikko Koukonen ja Maija Tiusanen.
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Sukuseura Paakkinen ry:n viime
vuoden sukukokouksessa Parikka-
lassa oli puhetta Raudun Paakkis-
ten asuinpaikkojen selvittämisestä.
Raudussa asui Paakkisia ennen so-
tia enemmän kuin missään muussa
Suomen pitäjässä. Teimme elokuus-
sa pienen tutkimusretken Kannak-
selle katsomaan, miltä suvun koti-
kylissä nyt näyttää.

Raudun nykykeskustasta Sosno-
vosta ei Paakkisten jälkiä kannat-
tanut etsiä ja suuntasimme sieltä
Suurporkkuun, jossa sukua on eni-
ten ja pisimpään asunut. Vuoden
1775 verokartan mukaan suurin
osakylän asukkaista on ollut Paak-
kisia.

Porkulla on siihen aikaan ollut 15
taloutta ja lähes sata asukasta. He-
vosia on ollut 20, nautoja yli 80 ja
lampaita 60, joten varsin vauras kylä
oli kyseessä. Pienporkun puolen
talojenpaikat jäivät käymättä, kun
tiet oli suljettu raskailla betoni-
palkeilla. Karjalan matkaopaskirjan
mukaan Pienporkulla on valtava
turkistarha-alue. Se on kuitenkin
lopettanut jo kokonaan toimintansa.
Tielle näkyi vain joku häkkikatoksen
pääty pusikoiden takaa.

Suurporkun tienhaaraa ei oltu sul-
jettu, mutta siinä oli epävirallisen
näköinen jätemaan ym. rojun kaa-
topaikka. Tie oli siinä kunnossa, että
olisi tarvittu oikeaa maastoautoa,
mutta citymaasturillakin eteneminen
joten kuten onnistui.

Paakkisten aikoinaan asuttama
laaja mäki oli edelleen avointa maa-
ta, mutta yhtään talon paikkaa ei
pystynyt tunnistamaan. Pellot olivat
jääneet viljelemättä ja ne kasvoivat
villiä heinää, koiranputkea ym. Täl-
tä pusikoituvalta kyläaukealta on
lähtöisin mm. yksi presidentti Martti
Ahtisaaren esiäideistä, v. 1776 syn-
tynyt Maria Aatamintytär Paak-
kinen.

Seuraavaksi suunnistimme edel-
leen etelään päin kohti Vitikaisen-

Paakkisten asuinpaikkoja etsimässä

Tällä paikalla sijaitsi ennen sotia Eetu Paakkisen Järviranta, josta
evakkotie sitten johti Varsinais-Suomeen.

lammen maisemia. Lammen takai-
silla peltoaukeilla Moision kylä-
kulmalla oli ennen sotia neljä taloa
Paakkisia. Ajoimme ensin huomaa-
matta ohi, joten teimme ylimääräi-
sen mutkan Palkealan entisen
ortodoksikirkon ja hautausmaan pai-
kalle asti.

Entisen ortodoksikirkon paikalle
rakennetaan parhaillaan uutta kirk-
koa. Vastapäätä olleen pappilan
paikalla oli työmaaparakki. Pal-

kealan ortodoksisen seurakunnan
kirkkoherran poika, äskettäin Sa-
vonlinnassa 80-vuotispäiviään viet-
tänyt Ari Rajamo on vanha toi-
mittajakollegani ja hänen koti-
paikkansa kiinnosti nähdä. Katolla
ollut venäläinen kirkonrakentaja
kuitenkin havaitsi aikeet ja kielsi
menemästä alueelle, joten pappilan
paikalla jäi käymättä.

Takaisin tullessa tienhaara Moi-
sion kulmille löytyi, mutta perillä ti-

Palkealan ortodoksisen seurakunnan entisen kirkon paikalle
nouseva venäläiskirkko on vesikatossa.
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Vitikaisenlammen vedenpintaa ovat majavat nostaneet niin, että rantapuut
kuolevat.

lanne oli sama kuin Suurporkun
mäellä. Korkeaa heinää kasvavalla
peltoaukeilla ei rakennusten paikois-
ta ollut enää minkäänlaista jälkeä
havaittavissa. Koordinaattien, kart-
tojen ja satelliittikuvien avulla hävin-
neiden talojen paikoille pystyi kyllä
tarkasti hakeutumaan. Näin pai-
kallistimme mm. Järviranta- ja
Järvipalle -talot, josta Eetu Paak-
kisen ja Juho Paakkisen perheet
evakkomatkalle lähtivät.

Enempää Raudun Paakkisten
asuinsijoja ei parin päivän reissulla
ehditty käydä.  Esim. Riikolan suun-
nalla ollut Paakkilan paikka jäi kat-
somatta. Satelliittikuvan perusteel-
la Heikki Paakkisen talon koh-
dalla on jotain rakennuksia. Onko
Paakkilaan rakennettu uutta vai
ovatko sotaa edeltäneet rakennuk-
set vielä pystyssä? Se jäi arvoituk-
seksi, joka toivottavasti ratkeaa seu-
raavalla reissulla.

Toisena päivänä kävimme Metsä-
pirtissä, jossa Paakkisia on asunut
vuodesta 1835 lähtien. Silloin Kou-
kunniemelle Myöhästen taloon tuli
kotivävyksi Taavetti Matinpoika
Paakkinen Raudun Porkusta. Vii-
meinen Paakkisen sukuun kuulunut
asukas Koukunniemellä oli Joo-
seppi Paakkinen, jonka 8-henki-
nen perhe lähti sieltä evakko-
matkalle päätyen Varsinais-Suo-
meen Ruskon pitäjään. Ruskossa on
kaavatie nimeltään Paakkistentie,
joka johtaa Paakkisten siirto-
laistilalle, vaikka heitä ei siellä enää
ketään asukaan.

Metsäpirtissä jouduimme jäämään
Paakkisten asuinsijoista parin kilo-
metrin päähän, sillä välissä virtasi
Taipaleenjoki.  Satelliittikuvissa pai-
kalla näkyy joku rakennus, lähistöl-
lä ei muuta asutusta ole. Onko se
entisten asukkaiden talo vai nykyis-
ten datsha, se jäi vielä näkemättä.

Heimo Paakkinen

Taipaleenjoen vastarannalla näkyvässä Koukunniemessä asui
Raudusta Metsäpirttiin tulleen Paakkisen suku.

Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen
Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275. Heraldinen
vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punai-
nen liekistö ja kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut:
Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan
maita, joita tulenlieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa
Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.
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Mari-mummo lepää tässä,
paljon kärsit elämässä,
miehen, lasten menetykset,
evakkotien kärsimykset.

Pitkään riitti elonpäivät,
muistoihimme kaikki jäivät
neuvot, jotka meille annoit,
huolta pienimmistä kannoit.

Kesä seitenkaksi koitti
”jussin” aatto kaiken sotki.
Ikiuneen saattoi sinut.
Seppo kihloihin vei minut.

Sen jälkeen katseet käännettiin
isän haudalle, joka on välittömästi
mummon haudan vieressä:

Vuosikymmen reilu meni
syöpä kun taas kylään tuli,
isän vei se mennessään,
jätti lapset ikävään.

Ikä ei viel´ ollut paha,
kun se tauti sotki mahan,
sekä sisuskalut muut,
kohta jäljellä vain luut.

Kyyrän suvun serkukset tapasivat jälleen 20.7.2013, tällä kertaa Eila ja Jouko Himasen mökillä Virtasalmella.
Kokoonnuimme aluksi Virtasalmen hautausmaalle, jossa kävimme sinne haudattujen sukulaisten haudoilla.
Laulettuamme ensin Karjalaisten laulun, aloitimme kierroksen mummon, Anna Maria Kyyrän, haudalta:

Kyyrän suvun serkukset jatkavat
kokoontumisiaan

Matka jatkui arvioidulle paikalle,
mihin Nuutti Kyyrä oli haudattu:

Kyyrän Nuutti, isän setä,
jossain näillä main hän lepää.
Hoitamatta hauta on,
siksi pantu kiertohon.

Oispa suonut haudan hoitoon,
kukat kauniit täyteen loistoon,
puutarhuri vaikk´ itse on;
hautansa hoitoon voimaton.

Seuraavana oli vuorossa
Lempi-tädin hauta:

Lempi-tädin tomumaja
siirtyi taakse ajan rajan
aivan liian varhaiseen,
jäi lapset kaikki itsekseen.

Ei silloin yhteiskunnan apu
tarvitsevan tielle satu.
Sukulaiset auttaa koitti,
ajan myötä elo voitti.

Nyt ovat lapset kaikki vaan,
päässeet täältä vaivoistaan.
Syöpä oli sielläkin
Railin niitti viimeisin.

Viimeisenä menimme
Hilda-tädin haudalle:

Hilda, siskoksista vanhin,
pitkään täällä elää saikin.
Vuoskymmeniä kahdeksan
sai vaeltaa hän päällä maan.

Evakkotien varrella
oli monta kotia.
Kivitasku viimeinen
oli koti maallinen.

Tuula, tyttärensä tässä
nähdään myöskin lepäämässä.
Viel´ alkamaton koulutie
hänet tuonen tuvill´ vie.

Ja kierroksen päätteeksi:

Kierros tämä päättyy tähän,
tuli historiaa vähän.
Muualla on haudat muut;
niistä kertoo serkkuin suut.

Hautausmaakierroksen jälkeen ajelimme Eilan ja Joukon mökille Virmas-järven rannalle. Siellä meitä odotti
makoisa ateria. Savulohi, salaatit, perunat ja leivät odottivat nälkäisiä suita. Siinä ruokailun ohessa ja sen jälkeen
vaihdoimme kuulumisia. Keskustelu oli erittäin vilkasta. Se jatkui ja jatkui ja todennäköisesti vain vilkastui, kun
kahvit tuli tarjoiluvuoroon. Kenelläkään ei tuntunut olevan kiirettä. Se todisti, että tällaiset tapaamiset ovat tar-
peellisia. Ja olihan meitä koolla yli kolmekymmentä henkeä, joten päätimme, että ensi vuonna kokoonnutaan
Punkaharjulle, Tiiran Anjan ja Pentin mökille. Ajaksi sovittiin 2.8.2014.

Laila Nykänen
Väinö Kyyrän nuorimmainen

Karjalan Liiton Evakkoäiti
-muistomerkkihankkeen

keräystilin numero:
OKOYFIHH,  FI84 5789 5420 0253 68.

Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014
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Sotalapsi Ruotsin kotia etsimässä

Rusettipäisestä Ilmi-tytöstä
otettiin valokuva ennen sota-
lapseksi lähettämistä.

Rautu-Metsäpirtti -juurinen Ilmi
Pesonen, o.s. Peltonen, teki ke-
sällä 2013 koskettavan matkan
sotalapsijuurilleen Ruotsiin.

Ilmin äiti Helvi oli Raudun
Sirkiänsaaresta, Pietisiä. Hänen äi-
tinsä oli Metsäpirtin Joentaan kyläs-
tä Paukkuja. Isä Eino Peltonen oli
Sirkiänsaarella vartiopäällikkönä,
kotoisin Metsäpirtin Saaroisista.
Nämä Peltoset olivat Peltosia jo
1700-luvulla.

– Aikoinaan hämmästyin kovasti,
kun lopulta kauan etsittyäni löysin
tiedon syntymästäni Raudun seura-
kunnan syntyneiden luettelosta. Kai
se siihen aikaan meni isän olin-
paikan ja työn mukaan, Ilmi Peso-
nen toteaa.

Ohessa Ilmin vanhempien, Helvin
ja Einon hääkuva sekä ylempänä
kuva, jossa morsianta ollaan Raudun
Sirkiänsaaresta hakemassa.

– Sukukuvia ei näköjään silloin äi-
din suvussa harrastettu, kun minul-
la ainakaan niitä ei ole.
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Lähdön edellä etsin nettikartalta
paikkaa, johon olen menossa. Lo-
pulta löytyy Bohuslän, Medbön.
Päätieltä erkanee sivutie, joka te-
kee pienen kiemuran ja yhtyy sii-
hen jälleen. Siinä lenkin keskellä se
lukee, Medbön. Ei mitään keskus-
ta, vain pari taloa hajallaan. Missään
ei lue Högbergane, joka on muistis-
sa säilynyt osoitetieto.

Sivun nurkassa on merkintä
satelliittikuvasta. Avaan. Lähden
kulkemaan maisemassa mutkitte-
levia teitä pitkin. Muistan peltoja
halkovan joenuoman. Alkaa epäilyt-
tää, mitä minä tuolla teen, miksi oi-
keastaan lähteä.

Mutta matka on varattu useita
vuosia kestäneen miettimisen jäl-
keen. Göteborgin lentokentällä,
autovuokraamossa koetan avata
kännykän. Hermostuksissani säh-
lään niin, että puhelin ei enää toimi.
Vuokra-auton istuin on niin mata-
lalla, että näen huonosti. Sataa
tihuttaa. Osloon menevä tie jää
taakse. Sivutie on mutkainen ja
mäkinen. Ei edes keskiviivaa. Tien
varsilla niin ränsistyneitä rakennuk-
sia, ettei uskoisi olevansa Ruotsis-
sa.

Jyrkkä ylämäki johtaa majapaik-
kaan. Ystävällinen pariskunta ottaa
vastaan. Kun kerron, että olen etsi-
mässä paikkaa, jossa vietin runsaan
vuoden sotalapsena, he ryhtyvät
heti auttamaan. Soittavat tutuille,
kyselevät paikoista.

Lähden Medböhön, löydän kyltin,
joka ei johda mihinkään. Muistinva-
raisesti lähden harhailemaan pitkin
teitä. Pariskunnan opastamaa taloa
en löydä. Vihdoin näen miehen kä-
velemässä kaukana tiellä ja ajan
hänen luokseen. Hän tietää heti,
mitä etsin, ja neuvoo tien talolle.
Hänen äitinsä, 93-vuotias, muistaa
varmasti enemmän niistä ajoista,
hän uskoo.

Parkkeeraan auton ruohottuneen
tien päähän. En halua riskeerata,
sillä keskellä tietä kasvaa pitkää
heinää, jonka kätkössä saattaa olla Talo oli ollut jo 50 vuotta asumatta.

Ilmi sotalapsiperheensä mamma Hannan
sylissä, vieressä tämän puoliso Elof.

kiviä. Kävin täällä kesällä 60 vuot-
ta sitten. Tie ei tunnu tutulta, vaikka
muistan Hanna-mamman kanssa
sitä kulkeneeni. Hän pysähtyi välil-
lä huokailemaan, nyt minun on
hidastettava jyrkimpiä kumpareita
noustessa.

Pihatie on kasvanut umpeen.
Aavistan, missä talo, on vaikka sitä
ei näy. Märkä ruoho kastelee ken-
gät ja housujen lahkeet. Tiheän
pihlajaryppään takaa tulee esiin ta-
lon katto, sitten seinät ja tyhjä ovia-
ukko. Ovi repsottaa lahonneena
selkosen selällään ja oviaukon ylä-
puolelle rakennettu pieni lippa on
putoamaisillaan.

Astun sisään taloon, jossa ei ole
asuttu 50 vuoteen. Keittiö on tuttu.
Siinä keskellä lattiaa oli ruokapöytä.
Nurkassa on hella, joka saattaisi
toimia vieläkin. Joku on maalannut
kauan sitten keittiön katon sopimat-
tomalla maalilla, joka nyt hilseilee.
Keittiön vieressä on pieni huone,
jossa Hannan kanssa nukuin. Vie-
ressä oleva iso huone oli ollut Han-
nan ja Elofin makuuhuoneena. Sin-
ne sain käynnilläni vain kerran kur-
kistaa.

Vintillä näkee, että talo on vah-
vaksi rakennettu. Kattokaan ei ole
vuotanut. Eteisessä on hyllykkö, jos-
ta rojun keskeltä löydän yhden eh-
jän syvän lautasen ja pienen savi-

kipon. Koetan muistella missä oli
navetta, missä kanala ja pihan
rajaava piikkilanka-aita, jota päin
pienenä juoksin ja olin vähällä me-
nettää toisen silmäni.

Entinen avoin pihapiiri kasvaa iso-
ja lehtipuita. Talon nurkalla kököttää
yhä ränsistyvä syreenipensas. Pai-
kan nykyinen omistaja on rakennut-
tanut kulmittain talon kanssa kesä-
asunnon. Hän pistäytyy siellä kuu-
lemma korkeintaan kerran vuodes-



Rautulaisten lehti  5/2013 15

Ilmi ja ja naapurin tyttö Astrid, joka muisti sotalapsen asuneen
naapurissa.

sa. Kurkkaan ikkunasta sisään.
Kalustus on täydellinen. Koetan
arvioida, mitkä tavarat ovat Hannan
ja Elofin talosta.

Tuhoutuva talo ja umpeen kasva-
nut piha tekevät surullisiksi. Kuin
olisi hautajaisissa.

Kun palaan autolle, sen vieressä
seisoo nainen. Hämmennyn kuin
pahanteosta tavoitettuna. Katson
häntä ja näytän astioita. Sanon hä-
nelle, että minusta ne kuuluvat mi-
nulle. Hän kysyy haluaisinko valo-
kuvan, joka löytyi hänen äitinsä al-
bumista. Haluaisinko ehkä myös
tavata 93-vuotiaan äidin, joka muis-
taa vanhoja asioita? Naisen ojen-
tama kuva on tuttu. Lähdemme ta-
paamaan hänen äitiään.

Ragnhild katsoo minua pitkään.
Hän kertoo, miten hänen isänsä toi
reessä kuusi sotalasta taloon. Vuo-
sikymmenien muovaamasta minusta
on varmasti mahdotonta tunnistaa
3-vuotiasta Ilmi Mariaa.

Ragnhild keittää ja tarjoilee kah-
via. Tyttäret koettavat tavoittaa naa-
purissa asuvaa Soinia, joka tuli sa-
maan aikaan sotalapseksi. Seudul-
le tulleista sotalapsista neljä jäi tän-
ne pysyvästi. Soini lähti kyllä kotiin,
mutta olot olivat sellaiset, että hän
halusi takaisin Medböhön. Sitten
soitetaan naapurin tytölle, Ast-
ridille. Hän muistaa minut ja pää-
tämme tavata.

Soinin kanssa lähdemme etsimään
Elofin ja Hannan hautaa. Kävin
kyllä Hannan kanssa Elofin haudal-
la. Hautausmaa oli silloin luonnon
tilassa. Otin sieltä käytävällä kie-
murrelleen suikeroalpin kaviooni.
Nyt nurmikko on täydellisesti hoi-
dettu. Ei yhtään luonnonkukkaa
rikkomassa vihreyttä. Hautaa on
vaikea löytää. Vihdoin huomaan
kaatuneen hautakiven, jossa lukee
Elof Andersson. Ei syntymä- ja
kuolinaikaa, ei edes Hannan nimeä,
vaikka hänet on samaan hautaan
haudattu. Vieressä kyltti: omaisia
pyydetään ottamaan yhteyttä. Mie-
tin, olenko minä heidän lähin omai-
sensa.

Astrid on hyvin tutun tuntuinen.
On oikein mukava tapaaminen. Jää
tunne, että täytyy pitää yhteyttä,
ehkä tavata uudestaan.

Munkedalin ”pastorsexpedi-
tionissa” kuulen, että seurakuntien
vanhat asiakirjat on toimitettu Gö-
teborgissa sijaitsevaan Landsarki-
vetiin. Soini muisti, että seudulle lä-
hetetyt noin 60 sotalasta viettivät
ennen perille pääsyä pari päivää
samassa rakennuksessa missä
”expedition” nyt sijaitsee. Götebor-
gissa saan Landsarkivetissa nähdä
Hannan ja Elofin syntymä- ja kuolin-
tiedot.

Tältä matkalta en osannut odot-
taa mitään, mutta sain paljon. Tun-
tuu kuin yksi tyhjä kohta olisi sisälläni
täyttynyt. Kävin Medbössä Hannan

Elofin hauta, johon myös Hanna on haudattu.

luona 60 vuotta sitten. Olin silloin
liian nuori pystyäkseni arvioimaan,
millaista elämää Högberganessa
elettiin. Nyt vihdoin olen kiitollinen
edesmenneelle äidille siitä, että hän
päättäväisesti halusi minut takaisin
luokseen. Tiedän, että se oli ollut
vaikeaa, koska Hanna ja Elof olivat
lapsettomia ja he olisivat halunneet
pitää minut.

On vaikea kuvitella, millaiseksi
elämäni olisi muodostunut, jos olisin
jäänyt Högberganen taloon. Lyp-
säisinkö siellä lehmiä edelleenkin?
Asuisinko tuossa ränsistyvässä ta-
lossa? Yläkouluun oli neljä kilomet-
riä pitkä matka ja sen jälkeen olisi
ehkä ollut liian pitkä matka jatko-
opintoihin.

Ilmi Pesonen
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Irja Hyle, o.s. Ossi, viettää eläke-
päiviä puolisonsa Eeron kanssa
Pertunmaalla. Irja on syntynyt
Raudun Suvenmäellä v. 1932, joten
hänen lapsuusmuistoihinsa liittyy
vahvasti kaksi lähtöä pois kotiseu-
dulta Karjalasta. Ensimmäinen läh-
tö tapahtui jo viikkoja ennen talvi-
sodan syttymistä syksyllä 1939.
Pelättiin mahdollista sotaa ja van-
hukset ja lapset siirrettiin pois raja-
seudun kylistä, joihin Suvenmäkikin
kuului. Tällöin 7-vuotias Irja-tyttökin
joutui jättämään tutut seudut.

Näin Irja itse kertoo:
”Mie olin niin pieni sillon, etten mie

paljoa siitä muista. Sen mie muis-
tan, et mie matkustin mummon ja
äijän kans Pieksämäel. Siel myö oltii
oltu jo monta viikkoo, ko äijä sano,
et männää takas Rautuu, kun sottaa
ei tultkaa. Onneks myö ei ennätetty
viel lähtee, ko äijä sattu jossai kuule-
maa ratioo ja siel kerrottii, et sota
olkii syttynt”. Rautuun palaaminen
jäi sillä kertaa.

Talvisodan aika kului Pieksämä-
ellä. Siellä Irja aloitti koulunkäynnin.
Välirauhan aikana perhe muutti
Pertunmaalle, jossa he saivat asua
vuokralla Hirvelä -nimisellä maati-
lalla.

Syttyi jatkosota ja Karjala saatiin
vähäksi aikaa takaisin. Evakkoon
lähteneitä alkoi palailla omille koti-
seuduilleen. Irjan perheen kohdalla
se tapahtui syksyllä 1942. Omaan
kotiin ei kuitenkaan voitu asettua,
sillä se oli sotilaskäytössä. Joudut-
tiin asumaan hyvin ahtaasti suku-
laisperheen kanssa samassa mökis-
sä.

Alkukesästä 1944 oli edessä toi-
nen ja tällä kertaa lopullinen lähtö
Suvenmäeltä. Tästä Irja kertoo:

”Se ol perjantai ko äiti ja Sinikka-
serkku männiit ostoksil kirkonkyllää.
Ko hyö olliit siel, ni  tulkii pommi-
tukset. Sehä näky ja kuulu meilkii
asti. Kyl meitä lapsii pelotti. Mut ei
äitil ja serkul mittää käynt. Sit

Irja Hyle muistelee evakkoon lähtöjä

lauantaipäivän ko mie olin just
lämmittämäs saunaa, tultii sanomaa,
et lapsii ja vanhuksiin piti olla seu-
raavan aamun Mäkrän asemal kel-
lo neljä. Kyl se ilmotus sai kaik ihan
hämmenyksii, mut jotenkii siit sit
selvittii ja saunaskii käytii. Yötä
myöte lähettii sit kulkemaa Mäkräl.
Meil ol just sillo pienet porsaat ja
äijäs halus ottaa ne mukkaa. Jostai
hää löys sopivan laatikon porsaille.
Äiti ja muut nuoremmat naiset jäi-
vät ajamaa lehmii. Sillo sunnuntai-

na piti vielä olla sukulaismiehen hau-
tajaiset Rauvun hautausmaalla. Ark-
ku oli kuulemma kuljetettu metsii
myötikkä kirkonkyllää ja hautajaiset
saatii piettyy.

Myö uoteltii sit junnaa jossai met-
säs, ko ihan siin Mäkrän asemal ei
saatu olla, ko pelättii pommituksii.
Lopult päästii junnaa ja matkustettii
Pieksämäel ja sielt sit Virtasalmel.
Lehmii ja niitä ajamas olleita kul-
jetettii eri junal ja se juna ol justi sillon
Petäjärven asemalla, ko sinne tul

Irja ja isovanhemmat Matti ja Maria (o.s. Mörsky) Ossi Suven-
mäen kodin pihamaalla. Kuva on otettu luultavasti kesällä 1937.
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Aurinkoisena kesäpäivänä 2012 vietettiin Irjan 80-vuotispäiviä
Pertunmaan Hirvelässä. Kuvassa päivänsankari ja paikalla olleet
serkut.

pommitus. Äiti ja muut suku-
laisnaiset selvisiit siit kuitenkii
hengis”.

Sodan jälkeen Irjan isovanhemmat
saivat ostaa Hirvelän tilan Per-
tunmaalta ja sinne perhe asettui. Irja
jatkoi koulunkäyntiään. Puoliso löy-
tyi sitten aikanaan ihan naapurista.

Irjan elämäntehtävänä on ollut
ison perheen hoitaminen ja maa-
taloustyöt. Piirakat ja muut herkut
syntyvät vieläkin Irjan käsissä. Lap-
set ovat kaikki poissa kotoa, mutta
he ja lastenlapset vierailevat mie-
lellään Pertunmaan mummolassa.
Myös muut sukulaiset ja ystävät
ovat tähän vieraanvaraiseen kotiin
aina tervetulleita.

Tuula Ossi

Rautulaisten pitäjäseuran naistoimikunta järjestää
teatterimatkan Lappeenrantaan lauantaina 19.10.2013,
lähtö Mikkelistä torin laidalta Maaherrankadun tilaus-

liikenne-pysäkiltä klo 14.30 ja
paluu esityksen jälkeen n. klo 21.00

Ennen esitystä nautimme kahvila Majuurskassa
kahvitarjoilusta pienen suolaisen sekä erityisesti tätä

esitystä varten suunnitellun linjurileivoksen kera, joten
muistathan ilmoittaa erityisruokavaliosi ilmoittautumisen
yhteydessä. Matkan hinta 25,00 euroa sisältää matkan,

kahvitarjoilun ja teatteri KESY:n
Lupsakka musiikkimatka Viipuriin -esityksen

Ilmoittautumiset 12.10.2013 mennessä
Liisa Rouhiainen puh. 050 3309066

liisa@ateriapalveluahkeraliisa.fi

Esitys Musiikkimatka Viipuriin on Teatteri Kesyn
tuottama lupsakka musiikkimatka 1940- ja 1950-luvuille.
Tarina syntyy ajankohdan iskelmien sanoista hanurin ja

viulun säestäessä. Esitys on mahdollista tilata myös
muualle katsottavaksi osoitteesta www.teatterikesy.org

Rautulaiset musiikkiteatteriin
vanhojen laulujen pariin

Rauta-Säätiö julistaa
haettavaksi tutkinnon

suorittaneille stipendejä

Stipendin voivat saada rautulaisjuuriset,
jotka ovat suorittaneet jonkin
seuraavista tutkinnoista vuonna 2013:

A. Ammatillisen perustutkinnon
suorittaneet
B. Ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneet
C. Korkeakoulututkinnon suorittaneet

Hallitus käsittelee joulukuun alussa
vuoden aikana saapuneet hakemukset.

Hakemuslomaketta
voi tilata osoitteesta
ilkka.pietiainen@surffi.fi tai

Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli
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Nuorisorautulaiset eivät ole voineet
syntyä Raudussa, koska se on mie-
hitettynä. Me rautulaiset olemme
kuitenkin kotiseuturautulaisia syn-
tymäpaikasta tai asuinpaikasta riip-
pumatta. Ikäsyrjintä on tuntematon
käsite rautulaisuudessa, joten kaiken
ikäisenä voi ryhtyä rautulaiseksi.

Valkolaiset / mustalaiset
Rotusyrjintää oikea rautulainen vie-
rastaa. Pitkän eliniän saavuttaneet
rautulaiset korostavat kotiseutuaan
ja siellä asuneita puheissaan. Ihan-
noivaan sävyyn kerrotaan, että ”kyl
hyö ovat meiän puolen mustalaisii”,
joten yösija järjestyi mustalaiselle
vaikka saunasta.

Nykyisin tosin suomalaiset mus-
talaiset kykenevät järjestämään hei-
tä ihannoivalle, vertaiselleen
rautulaiselle yösijan vaikka pitsi-
verhoin ja nahkasohvin varustetus-
sa takkahuoneessa, jonka piipun
hattuna on savunpoistoimuri. Tällai-
nen asunto voisi löytyä vaikka Po-
rin omakotialueelta Raudikkotieltä.
Rautulainen on aina ymmärtänyt
kanssaihmisten puutteen ja toimii
auttaen, katsomatta tukan
kiharuutta, puhetapaa tai hameen
koristelua.

Lounais-Suomessa poliisi ei tun-
ne mustalaistapoja, koska Laitilas-
sa kaasupistoolin kera mustalais-
asuntoon tunkeutunut poliisi joutui
siirtymään pistooleineen kynnyksen
ulkopuolelle ja tuli vielä pihalla
karkotetuksi. Poliisille luki pihalla
lakia 80-vuotias lukutaidoton mus-
talaisvanhus, joka tuomittiin myö-
hemmin ehdonalaiseen vankeuteen
sanomisistaan. Laitila kuuluukin
Tyks:in hoitoalueeseen, jonka mus-
talaiskulttuuriin kuuluva heimopääl-
likkö lienee pannut parantumat-
toman etnisen turuntaudin takia ka-
ranteeniin. Päättelen tämän siitä,
kun kohtasin Laitilan tapahtumien

Rautulaisten paras paikka on
miehittämätön Suomi

jälkeen Uudenkaupungin postissa
asioidessani iäkkään mustalaisnai-
sen, jonka sanoi minulle olevansa
ainut tässä kaupungissa asuva mus-
talainen. Tätä kirjoitustaidotonta
naista oli muuttoilmoituksen tekoa
avustamassa kaksi hyvin pukeutu-
nutta nuorta mustalaismiestä.

Suomen valtaväestöllä olisi paljon
opeteltavaa mustalaiskulttuuriin
olennaisesti kuuluvasta vanhempi-
en kunnioittamisesta ja keskinäises-
tä auttamisesta.

Mustalaisten heimopäällikkö sa-
noo, missä heimoon kuuluva asuu.
Tätä perinnettä noudatetaan edel-
leen, poliisi ei sitä pysty muuksi
muuttamaan kaasuttamallakaan.
Sisäministeri Räsäsen alainen polii-
sitoimi on tietenkin saanut luvan
kaasupanosten ampumiseen asuin-
huoneistoihin.

Viisumitehtailulla työnorjia
Ulkoministeri Tuomioja valvoo mi-
nisteriönsä viisumeiden myöntämis-
tä. Ministeri on muuttanut jokamie-
henoikeudet omaksi yhdenmiehen
oikeudeksi. Tämä yhden miehen
vallankumous suomalaisten yksityis-
omistuksessa olevien luonnontuot-
teiden jakamisesta ihmisoikeuksia
loukkaavien orjanvälitysfirmojen
työntekijöiden kautta kansainväli-
sesti järjestäytyneille ihmiskaup-
piaille, on saanut valtavat mittasuh-
teet. Suomeen tulemiseksi Tuomio-
jan byroo on jakanut tänä vuonna
tuhansia viisumeita Thaimaasta haa-
lituille marjanpoimijoille. Orjakauppa
on se, joka kannattaa.

Nykyistä pääministeripuoluetta
aikoinaan johtanut Raimo Ilaskivi
kirjoitti Länsi-Savo -lehdessä, että
Suomessa muotoutuneet jokamie-
henoikeudet ovat nyt, kuten aiem-
minkin, pelkästään suomalaisten oi-
keuksia. On helppo yhtyä tähän
käsitykseen ja siihen, että ulkomi-

nisteriön viisumitoiminta jakaa Suo-
men kansan kahtia. Tuomioja
tavoitelleekin tätä kahtiajakoa ja
suomalaisen luonnon köyhdyttämis-
tä mummon mökkien ikkunan alle
tuotettujen työn orjien avulla.

Ruotsin iso-viha sai
vastaansa Pietari Suuren
Itsenäisen Suomen jokamies-
kulttuuri oli kehittynyt Karjalassa ja
voimistui ruotsalaisten 1600-luvulla
kansanmurhalla autioittaman Käki-
salmen puoleisen Laatokan seudul-
la, johon Rautukin kuuluu.

Pietari Suuri sai työnnettyä pysy-
västi Ruotsin kauas näiltä historial-
lisilta suomalaisasutuksen seuduilta.
Ruotsin iso-viha Venäjän valtiota
kohtaan oli silloin autioittanut Van-
han-Suomen. Pian autio Rautu,
Kannaksen Karjala sekä Suomen-
lahden rantaseutu sai paluu-
muuttajien paluun ja tulomuuttajien
tuomana uuden, vireän suomalais-
asutuksen, jonka keskipisteeseen
Nevajoen suulle Pietari Suuri ryh-
tyi rakentamaan valtakuntansa pää-
kaupunkia Pietaria.

Suomen itsenäistyessä irti Venä-
jästä uudet kommunistijohtajat hyl-
käsivät Pietarin pääkaupunkina.
Nykyisin fosforipäästöistään kuulu
Laukaanjoki jäi tuolloin rajajoeksi
Viroa vastaan. Laukaanjoen länti-
nen alue oli silloin suomalaisten asut-
tama Narvajokeen saakka. Lau-
kaanlahdelle Venäjä on rakentanut
nyt mammuttisataman häädettyään
ensin muutaman Siperian reissuilta
hengissä selvinneet suomensukuiset
pois esivanhempiensa seuduilta.
Monikymmenvuotisen ilmaisen työ-
leirimatkan Siperiaan sai siitä syys-
tä, että oli syntyperältään suomalai-
nen. Yksiselitteinen oli kommunis-
tien laatima laki. Herra hyvästi siu-
natkoon kommunismin tappamat
karjalaiset ja muut suomensukuiset.
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Hävitetty suomalaisalue
on nyt presidenttien
kohtaamispaikka
Yhdysvaltain presidentti Obaman
tavoin suurvaltojen päämiehet tule-
vat mieluusti tapaamaan toisiaan
historialliselle suomalaisten asut-
tamalle suuren virran suulle Suo-
menlahden pohjukkaan. Kommunis-
tien historiallinen valtakeskus Mos-
kova on menettänyt arvonsa maail-
man suurvaltojen silmissä. Rautu ja
Taipaleenjoen taistelut säilyvät aina
maailman poliittisessa historiassa,
vaikka Rautu tuskin saa Suomen ja
Venäjän presidenttien visiittikäyntiä
kummempaa huomionosoitusta ny-
kyisiltä valtion johtajilta.

Poltettu ja miehitetty Rautu tulee
uudistumaan miehittäjien poistuttua
Venäjän laajoille aromaille. Yhdys-
vallat voisivat auttaa siinä suoma-
laisia, kuten auttoivat aikoinaan Sta-
linia Raudun hävittämisessä.
Obaman Norjassa vastaanottama
rauhanpalkinto lisää toivoa suoma-
laisissa tavoiteltaessa Suomen Kar-
jalaa ihmisoikeuksien piiriin. Neu-
vostoliiton erottaminen Kansan-
liitosta Rautuun hyökkäyksen tapah-
duttua jäi tuottamatta suurvaltojen
toivomaa tulosta. Miehittäminen ta-
pahtui ja karjalaiset ajettiin pois ko-
deistaan.

Ahti Hänninen

Rautuseuran
syyskokous

pidetään
keskiviikkona

6.11.2013 klo 18.00-
Helsingissä

Karjalatalon Sortavala-
salissa.

Kokouksessa
käsitellään

sääntömääräiset asiat
Tervetuloa!

Perinteistä rautulaisten
puurojuhlaa

vietetään lauantaina 23.11.2013 klo 14.00 -
Tilausravintola Säteessä

Raviradantie 18 50100 MIKKELI (Huom. uusi osoite)
puh. 0440 225935

Tänä vuonna saamme laulaa karaokea Mikkelin
pohjalaisia edustavan Reijo Lähteenmäen johdolla.

Reijo on myös pitkän linjan Karjalan kävijä, joten saamme
varmasti kuulla myös kertomuksia Vienan ja Aunuksen

Karjalaan suuntautuneilta eräretkiltä.
Reijo on toki käväissyt Raudussakin.

Tuttuun tapaan tervehdyksensä juhlaan osallistuville
tuovat Mikkelin seurakuntayhtymä ja

Mikkelin ortodoksinen seurakunta

Tarjolla entiseen tapaan runsas ruokapöytä:
Ohrauunipuuroa, hirssipuuroa, tattaripuuroa, riisipuuroa,

sekahedelmäkeittoa, riisipiirakoita ja munavoita,
maalaisruisleipää, voita sekä

joulukinkkua, sinappia,
kotikaljaa, maitoa, mehua, vettä

ja kahvia ja teetä sekä joulutorttu

Hinta on 18,00 euroa

Tervetuloa
Huomioithan uuden osoitteen!

Pikkujoulumatka Viipuriin
14.-15.12.2013

JOULUKONSERTTI ev.lut. kirkko la klo 16.00
(ent.ruots.-saks. kirkko)

JOULUILLALLINEN JA TANSSIT

reitti: Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri
Matkan hinta 199,- omalla viisumilla 129,-

Ilm. markulle 20.11 mennessä p. 0405239645
e-mail: pitajaseura@ rautu. fi
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Rautulaisten lehti on ilmestynyt
katkeamatta vuodesta 1958 lähtien.
Lehtiin on tallennettu paljon koke-
muksia ja historiaa Raudusta ja
rautulaisista.

Reilu vuosi sitten heräteltiin aja-
tusta saattaa nuo vanhat lehdet
nykyihmisten luettavaksi. Ajatusta
olemme sittemmin kypsytelleet Rau-
ta-Säätiön ja Rautulaisten pitäjäseu-
ran kesken. Lehtiä on viime vuosi-
tuhannella ilmestynyt yli 300 kap-
paletta, joten uusintapainokset eivät
tulleet kyseeseen.

Avuksi valittiin nykytekniikka eli
lehdet päätettiin kuvaskannata ja
laittaa Internetiin. Seuraavaksi oli-
kin löydettävä nuo vanhat lehdet.
Julkaisijalla on toki kaikki lehdet,
mutta ne on sidottu tosi tiukoiksi
kirjoiksi, jolloin skannaus olisi ollut
vaikeata ja perin työlästä. Olemme-
kin onnistuneet saamaan useilta
rautulaisilta kaikki lehdet irtopai-
noksina, jotkin jopa useana kappa-
leena. Kiitokset siis kaikille autta-
jillemme.

Sitten alkoi ”puuduttava” skan-
nausurakka. Vaikeusastetta lisäsi,
että etenkin vanhemmat lehdet ovat
melko läpinäkyvälle paperille painet-
tu ja usein joihinkin numeroihin oli
valittu sininen paperi.

Kuvankäsittelyllä jouduin käy-
mään läpi jokaisen sivun ja kor-
jailuihin käytin huomattavan työ-
määrän, sillä sivuja oli likemmäs
5000 kpl. Ei tullut kuolema, vaikka
valitus siltä taitaa tuntua.

Miten sitten nettiin?
Koska sivut taltioitiin kuvina, niiden
laitto sellaisenaan nettiin olisi ollut
nettiyhteyksille liian ”raskasta”
suurten tallennuskokojen vuoksi.
Tallennusmuodoksi valikoitui pdf.

Sivuja jouduin tässäkin formaa-
tissa pienentämään melkoisesti,
mutta kokeilujen jälkeen löysin ole-
tettavasti sopivan koon, jolloin teksti
on vielä luettavaa eikä tietokone

Rautulaisten lehdet siirretään Internetiin

mene polvilleen kovin helposti liian
suuren tietomäärän johdosta.

Lukemista varten koneessa tulee
olla Adobe Reader tai vastaava oh-
jelma, mutta nehän ovat ilmais-
ohjelmina ladattavissa netistä ja
useimmilla ne taitavat olla koneilla.

Lehdet ovat jaoteltu vuosittain ja
numerottain luettaviksi. Ne voi
myös tulostaa tai tallentaa omalle
koneelle mahdollista myöhempää
käyttöä varten.

Skannatut lehdet ovat todennäköi-
sesti luettavissa lokakuun ja marras-
kuun vaihteen tienoilla osoitteessa
=> www.rautu.fi =>Rautulaisten
lehti => Vanhat lehdet.

Toivottavasti tätä kautta onnistum-
me elämään uudelleen ne muistot,
jotka on tallennettu rautulaisten ja
jälkipolvien iloksi.

 
Heikki Malkamäki

Rautulaisten lehden ensimmäisen numeron kansi vuodelta 1958.
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Raudun mummon markkinamatka
Kiviniemi-kirjassa on myös ohei-
nen, Raudun mummon markkina-
matkaa kuvaava kirjoitus. Sen
on kertonut nimimerkki AK Su-
vannon Seutu-lehdessä 5/1975.

Oli Kiviniemen syysmarkkinat.
Eräs Raudun mummo talutti
Mansikki -lehmäänsä markkinoille
matkojen takaa, sillä tulihan matkaa
reilut 20 kilometriä. ”Mansikki” oli
ajoissa markkinoilla, kun oli ajoissa
lähdettykin aamun pikkutunneilla.
Oli matkalla levättykin monesti ja
syöteltykin tienvarsipientareilla.

Markkinalaanille saavuttua sattui-
kin heti ostaja paikalle ja kysyi:

– Mitä mummo lehmästä tahtoo?,
ja tarkasteli lehmää.

Ostelija oli Lappalaisen Jussi
Saviojalta. Mies, joka osti ja myi

siellä hevosta ja lehmää. Hän oli
eräs paikkakunnan parhaita
hevoskupsia, mutta tahtoi lehmän-
kin. Kauppa syntyi ja mummo sai-
kin hyvän hinnan lehmästään,
kahisevia kourallisen.

Mummo paketoi lehmärahansa
nenäliinansa kulmaan, sillä sehän oli
ajan tapa, kun ei niitä rahakuk-
karoitakaan kaikilla ollut. Osti vielä
punaisen markkinapallon kotiin vie-
täväksi.

Istahti sitten kahvikojuun juomaan
kupin kuumaa. Siinä juodessaan hän
köytteli nenäliinansa ilmapallon
naruun, että pysyvät paremmin kä-
sissä. Katseli sitten helppoheikin
heilumista, reilun kaupan tekoa.
Helppoheikin lumoissa tuo mark-
kinapallo pääsi käsistä ja kohosi
ilmavirtojen vietäväksi.

Mummo päästi kovan kiljaisun,
että nyt ne lehmärahat vietiin! Po-
liisit ryntäsivät paikalle tiedustaen:

– Kuka vei rahat?
Mummo viittoi taivaalle ja sanoi:
– Ne tuo punainen markkinapallo

vei!
Poliisit ampuivat pistoolillaan pal-

lon perään osumatta siihen. Pallo otti
vain korkeutta lisää ja vilkutti nenä-
liinalla katselijoille autereisessa il-
massa, matkansa suuntautui Laa-
tokkaa kohti. Kohti suuren idän
markkinoita.

Mummo katseli kaihomielin Man-
sikin jälkeen, kun se pallo vei rahat
ja nenäliinankin. – Ei auta itku
markkinoilla, tuumasi mummo ja läh-
ti lippaamaan takaisin Rautuunsa,
ilman Mansikkia, ilman pennin pyö-
rylää.

Uusi kyläkirjoja naapuripitäjistä
Raudun naapuripitäjät Sakkola ja
Metsäpirtti ovat hiljattain julkaisseet
kaksi uutta kyläkirjaa.

Kesäkuussa päivänvalon näki
teos ”Metsäpirtin Saaroinen, Elä-
mää Laatokan äärellä”. 352-sivui-
nen kirja kertoo Laatokan rantamilla
sijainneen kalastajakylän elämästä,
ja valottaa mm. myös vanhaa kan-
sanperinnettä. Kirjassa on liitteenä
kartta, jossa merkittynä kaikki ky-
län talot. Hieno palvelus jälkipolvil-
le!

Kirjan toimituskunnan puheenjoh-
tajana on toiminut Rautu-Metsä-
pirtti-juurinen Ilmi Pesonen. Kir-
jaa voi tilata häneltä hintaan 30
euroa plus postituskulut. Kirjan jul-
kaisija on Metsäpirtin Saaroisten
kyläyhdistys ry.

Sakkola-Säätiö sai syyskuun lo-
pussa päätökseen mittavan hank-
keensa julkaista oma kirja pitäjän
jokaisesta kylästä/koulupiiristä. Sar-
jan viimeinen ja 13. teos on kirja

”Kuohuva Kiviniemi Sakkolassa
Karjalan kannaksella”. 512-sivuinen
kirja esittelee yhden Kannaksen tun-
netuimman alueen; Kiviniemi oli jo
ennen sotia merkittävä liikenteen
solmukohta ja palvelukeskus moni-
ne elinkeinoineen ja yrityksineen.

Kiviniemi toimii tänäkin päivänä
monen kotiseutumatkaajan majoi-
tuspaikkana ja tukikohtana, ja alu-
eella vierailevat myös monet venä-
läiset lomanviettäjät.

Kirja esittelee alueen historiaa,
paikkakunnan elämänmenoa ennen
sotia ja kertoo myös karjalaisia
koskettaneista sota- ja evakko-
vuosista. Toimituskunnan koosta-
man aineiston pohjalta kirjan työsti
toimittaja Marjo Ristilä-Toikka;
toimituskunnassa oli mukana myös
kolme Karjalassa syntynyttä  hen-
kilöä: 100-vuotias Yrjö Raaska, 83-
vuotias Teuvo Kuparinen ja 74-
vuotias Maija-Liisa Mäkelä.

40 euron hintaista kirjaa voi tilata
Sakkola-Säätiön väeltä.
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Reino Pekkanen täytti 70 vuotta 27.9.2013 Espoos-
sa. Hän syntyi Raudun Haapakylässä jatkosodan
aikana Heikin ja Iidan, o.s. Lallukka, nuorimpa-
na lapsena. Seuraavana keväänä lähdettiin
evakkojunalla kohti Pieksämäkeä, jonne jäätiin
asumaan. Myöhemmin lunastettiin oma asutustila
Pieksämäen Kangasselältä, jonka edellinen omis-
taja oli tarhannut hopeakettuja. Ylioppilaaksi tul-
tuaan hän opiskeli Turun yliopistossa kansatiedet-
tä ja historiaa valmistuen 1970-luvun alussa filo-
sofian maisteriksi. Työ vei kuitenkin pääkaupun-
kiseudulle, jonne vanhemmat ja Suomessa olevat
sisarukset olivat jo aikaisemmin muuttaneet. Varsi-
naisen työuransa hän teki Posti-Telen keskushal-
linnossa toimistopäällikkönä.

Rautu ja Haapakylä ovat tulleet tutuiksi lukuisil-
la kotiseutu- ja kihumatkoilla. Sydäntä lähellä on
myös ollut toiminen Rautuseurassa, varapuheen-
johtajana ja nyt voimien mukaan hallituksen jäse-
nenä sekä Rautulaisten lehden avustaminen
kirjoituksilla. Puolisonsa Ailan kanssa heillä on
kaksi aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi.

Raudun Mäkrällä syntynyt isäni Reijo Nuora ja
äitini Meeri viettivät timanttihääpäivää 22.8.2013
Joroisissa. Avioliittoa, joka on kestänyt 60 vuotta,
juhlittiin lasten, lastenlasten, lastenlastenlasten ja
ystävien kera Maavedellä synnyinkotini pihalla
kauniissa kesäsäässä.

Reijo ja Meeri tapasivat vuonna 1952. Isän käy-
tyä armeijan vanhempani menivät kihloihin ja häi-
tä vietettiin elokuussa 1953 Joroisten Kiekalla, josta
äitini on kotoisin. Vuonna 1956 isäni alkoi raken-
taa kotitaloa perheelleen Maavedelle. Perheeseen
oli ehtinyt syntyä jo kolme lasta, isosiskoni Eira ja
veljeni Erkki. Sisareni Raili näki päivänvalon pian
talon perustusten valun jälkeen, minä nuorimmai-
nen synnyin kotitalomme kamarissa.

Onnittelijoiden joukko on kasvanut vuosi vuo-
delta. Lapsenlapsia Meerillä ja Reijolla on kah-
deksan ja lapsenlapsia 13. Mainittakoon myös, että
timanttihäitä juhlimassa oli myös isäni lapsuuden-
ystävä Ihalaisen Voitto Mäkrältä vaimonsa Anna-
Liisan kanssa.

Onnellisia yhteisiä päiviä vanhemmilleen
toivottaen

Arja Rantanen

Helmi Inkeri Tolvanen, omaasukua Anttonen, täyt-
tää marraskuun 18. päivänä 75 vuotta. Inkeri on
syntynyt Raudussa, Raudun kylässä ja on Anttosen
sisaruksista nuorin. Hän asuu nykyisin Imatralla,
mutta on merkkipäivänään matkoilla.



Rautulaisten lehti  5/2013 23

Raudun Vakkilan kylän Omelianmäellä asunut ja
kasvanut Taimi Eeva o.s. Raatikainen täytti
7.9.2013 kunnioitettavat 95 vuotta Suonenjoen
Suonteella. Siellä hän on tehnyt elämäntyötään
maatalon emäntänä ja kasvatti lapsensa Aarne-
puolisonsa kanssa 1950-luvulta alkaen. Taimi viet-
tää eläkepäiviään Suonteella tyttärensä Arjan avus-
tamana. Hän on rautulaisten Matti ja Emma Raati-
kaisen lapsi ja kävi kansakoulun Raudun kirkon-
kylän kansakoulussa.

Taimi ja Aarne Eevan lapsista Yrjö Eeva täytti
60 vuotta samana päivänä äitinsä kanssa eli
7.9.2013. Iloisia ja kiitollisia yhteisjuhlia vietettiin
läheisten kesken palloilun, laulun ja seurustelun
merkeissä. Kuvassa alla juhlien osanottajia.

Tilaa oma
RAUTULAISTEN LEHTI!
Hinta vain 25 euroa / vuosikerta

Kuusi numeroa kotiin kannettuna

Muista myös internetsivut
www.rautu.fiOnnittelemme 88-vuotiasta Laila Hirvikangasta,

o.s. Sipponen, Raudun Mäkrältä. Terveiset sinne
Tampereelle ja kiitos vanhoista Rautulaisten leh-
distä.

- Onnittelijoina veljesi Taavin tyttäret
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Ari Rajamo täytti 80 vuotta 18.8.2013. Hän on
Raudun Palkealan seurakunnan ortodoksipappina
toimineen Paavo Rajamon poika. Rajamot asuivat
Palkealan pappilassa. Ari Rajamo syntyi Viipuris-
sa 18.8.1933.

Toimittajana työuraansa tehnyt Rajamo toimi
uutistoimittajana Itä-Savossa 1970-1995. Ennen
Savonlinnaan tuloaan hän ehti työskennellä toi-
mittajana Oulu-lehdessä ja Liitto-lehdessä, joka
nykyään tunnetaan Suomenmaana.

Ari oli pioneerina käynnistämässä Yleisradion
radiotoimintaa Oulussa 1950-luvun lopulla. Yleis-
radion järjestämän radiotoimittajakurssin hän suo-
ritti 1963-1963 taitteessa, ja lisää ammattitaitoaan
hän kartutti Tampereen yliopiston täydennyskou-
lutuskeskuksen kursseilla. Ari ja hänen kurssi-
kaverinsa olivat sen ajan freelancereita.

– Eläkeikä koitti 1995 ja oli vähällä katkaista
muuten niin lupaavasti alkaneen työn journalistina,
Ari Rajamo sanailee.

Niin ei kuitenkaan käynyt, vaan hän on jatkanut
kirjoittamista kolmen savonlinnalaisen lehden mieli-
pidepalstoilla. Omien sanojensa mukaan  mies on
nauttinut vanhuuden ja vanhainkodin oven kyn-
nyksellä alkaneesta uudesta urasta.

– Kolumneissa, pakinoissa ja yleisönosastoissa
voi esittää kärkeviäkin mielipiteitä. Mielipide-
kirjoittaja voi käyttää fiktiota ja irrotellakin sa-
nanvapauden sallimissa rajoissa. Siinä on niiden
viehätys ja mielenkiinto, hän kiteyttää.

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella? Osoite ei vaihdu automaattisesti vain postiin ilmoittamalla.
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

Veijo Moilanen puh. 040 848 2759, sähköposti: lehtitilaus@rautu.fi

Lehtimies ja boheemi herrasmies
täytti 80 vuotta

Taitavankaan kirjoittajan ei pidä hänen  mukaan-
sa olla koskaan liian tyytyväinen kykyihinsä ja saa-
vutuksiinsa.

– Kirjoittajan, kirjoittipahan hän mitä tahansa,
on joka kerran pyrittävä ylittämään itsensä, kuten
urheilijat.

Ari kannustaa aloittelevia toimittajia kokeilemaan
monia eri tyylilajeja. Kun se omin löytyy, on
pitäydyttävä siihen, sillä kukapa haluaisi olla työs-
sään henkinen sekatyöläinen?

Ari aikoo jatkaa maailmanmenon havainnointia
ja sen kritikoimista tuttuun tapaansa eli ilkikuri-
nen pilke silmäkulmassa kuten ennenkin.

Merkkipäiviään hän vietti matkoilla.

Lähde: Saimaan Sanomien
merkkipäivähaastattelu 14.8.2013,

kirjoittajana Erja Eliala

Nelivuotiaana Viipurissa.
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 29.11.2013

mennessä, kiitos!
Lehti nro 6 ilmestyy

ennen joulua
Rautulaisten lehden uudet yhteystiedot:

Marjo Ristilä-Toikka
Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ

puh. 040 730 2622
marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Raudussa syntynyt Airi Urjo (Ihalainen / Rahikka)
täytti 85 vuotta  Joroisissa 29.7.2013. Airin tyttä-
ren tyttärentytär Selma täytti 14.8.2013 kolme vuot-
ta.

Tyttärentytär Anu Haavisto väitteli 23.8.2013 Hel-
singin yliopistossa psykologian tohtoriksi. Kuvas-
sa on Anu helpottuneena iltajuhlassa Svenska
Klubbenilla.  Hän on tehnyt Raudun matkansa
1990-luvun taitteessa.

Onnea kaikille sukupolville!
- Sirkka Uschakoff

Saara Jantunen väitteli 16.08.2013 Helsingissä
sotatieteiden tohtoriksi. Väitös oli strategisen vies-
tinnän käytännöistä, ideologiasta ja ristiriidoista
Yhdysvaltain sotilasorganisaatiossa (Strategic
communication: practice, ideology and disso-
nance).

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen jul-
kaisusarjassa 1. Väitöstyö tarkastelee Yhdysvaltain
strategisen viestinnän konseptia johtamismallina ja
sen toteutumista narratiiveina.

Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat professori
Paul Majkut (National University, San Diego, Yh-
dysvallat) ja professori Eija Ventola (Aalto-yliopis-
to). Kustoksena toimi professori Aki-Mauri Huhti-
nen Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Saara on Raudun Orjansaaressa syntyneen Pauli
Jantusen pojan Markun tytär.

Joel Emil Kimonen, s.14.01.1937 Raudun Vepsässä,
kuoli 15.08.2013 Pieksämäellä.

Rautulaiset muistakaa:
oma pitäjälehti on hyvä lahjavinkki sukulaisille ja ystäville!
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Pentti Junni syntyi  joulukuun 29. päivä 1927
Orjansaaressa Raudun pitäjässä Karjalan Kan-
naksella.  Hän oli Edward ja Maria (o.s. Kosonen)
Junnin neljäs lapsi, 11 lapsen perheestä. Pentti oli
12-vuotias,kun perhe vuonna 1939 joutui evak-
koon ja päätyi Savoon. Hän on kertonut  läh-
döstään, että  isä Edward ja Oiva-veli olivat so-
dassa ja äiti oli siskojen ja nuorempien kanssa jo
lähtenyt aikaisemmin.  Pentti oli halunnut vielä jää-
dä kotiin. Kun tuli viimeinen mahdollisuus lähteä,
naapuri oli käynyt häntä herättämässä, ja kotivä-
ki oli tullut vielä katsomaan, että hän pääsi ase-
malle junalle. Polkupyörä ja koira piti jättää. En-
simmäinen evakkopaikka oli Pieksämäen Metsä-
koulu. Vuonna 1941 perhe asettui Kangasniemelle
Luusniemen kylälle,  josta perhe sai oman talon,
”Tenhan”.

Pentti lähti Kanadaan ensimmäisen kerran vuon-
na 1952 ystäviensä  Paavo Suurosen ja Onni Lahi-
kaisen kanssa. Pentin Jussi-setä oli ollut Kanadas-
sa aikaisemmin ja palannut takaisin Suomeen.
Ensimmäinen työpaikka Pentillä oli Pohjois-
Ontariossa ”metsäkämpällä” tukkia kaatamassa.
Sen jälkeen ystävykset menivät Long Lacille saha-
laitoksen rakennustyöhön. Pentti ei kuitenkaan
viipynyt matkalla kuin kaksi vuotta ja palasi Suo-
meen maaliskuussa 1954 Gripsholm -laivalla.

Seuraavan vuoden kesänä Pentti vihittiin Reetta
Suurosen kanssa Luusniemellä. He asuivat Mikke-
lissä, kunnes päättivät vuonna 1958 lähteä Kana-
daan takaisin puolitoistavuotiaan tyttärensä  Eijan
kanssa. He tulivat Port Arthuriin (vuodesta 1980
Thunder Bay), missä Pentti asui loppuelämänsä.

Pentti työskenteli pienkonemekaanikkona, Reetta
oli kotiäitinä, ja heille syntyi vuonna 1962 Helena
ja vuonna 1963 Anja.

Niinä vuosina Port Arthuriin tuli Suomesta sato-
ja siirtolaisperheitä. Kaksoiskaupungeissa Port
Arthurissa ja Fort Williamissa on sanottu olevan
suurin siirtolaiskanta Suomesta, noin 10000 ihmis-
tä, jotka ovat väestörekisterissä suomalaista syn-
typerää. Monet hakivat toisistaan seuraa, ystävyyt-
tä ja tukea, kaukana koti-Suomesta ja omaisista.
Pentin innostus musiikkiin, urheiluun, kalastami-
seen ja metsästämiseen kehitti pian perheelle ystä-
väpiirin ja toimintaa. Hän liittyi tullessaan vuonna
1958 Mieskuoro Otavaan, jossa  hän oli aktiivise-
na vielä tämänkin vuoden aikana. Viime vuoden
keväällä Otava juhli 60-vuotisjuhlavuotta, ja Pentti
lauloi ensimmäistä tenoria lapsenlapsensa Kain rin-
nalla. Pentti matkusti Suomeen monet kerrat Ame-
rikan Laulajien kanssa. Hän oli pelimanni-viulun-
soittaja, itse oppinut soittamaan ja lukemaan mu-
siikkia nuoteista. Pentti johti musiikillaan
kansantanhuryhmää ja tanssiorkesteria ”Souvari-
pojat”, ja soitti Thunder Bayn Pelimanniorkesterin
kanssa monta vuotta.

Pentti kirjoitti ja sävelsi monia runoja ja laulu-
ja, joihin hän teki sovitukset itse tai musiikki-
ystävien avulla Suomessa. Sopraano-, altto-, teno-
ri- ja bassosovituksia lauloi ”Nelilehti Kvartetti”.
Useat laulut ja runot osoittivat Karjalan kaipuutta,
synnyinseudun muistoja lapsuudesta, mutta laulut
ja runot myös heijastivat rakkautta, kotielämää ja
uutta kotimaata. Vaikka Pentti otti Kanadan kan-
salaisuuden ja puhui sujuvasti englannin kieltä,
äidinkieli ja kotimaa olivat läheisiä ja tärkeitä
hänelle.

Pentti toimi monessa suomalaisessa seurassa jä-
senenä ja usein  johtokunnassa. Hän oli Suomen
kielen koulun perustajajäsen, kun koulu sai pai-
kallisen kouluhallituksen vastuulla palkata opet-
tajat. Tuhannet 4-17 vuoden ikäiset lapset  ovat
oppineet suomen kielestä ja kulttuurista yli 40 vuo-
den aikana. Tämä koulu toimii vieläkin, 23
peruskouluikäistä lasta on aloittanut tänä syksy-
nä käydä koulua kerran viikossa, ja high school -
luokka käy tunneilla joka koulupäivä.

Finlandia Club on suomalainen ”halli” ja ravin-
tola, joka on toiminut suomalaisten seurojen kes-
kuksena. Pentti toimi johtajana useita vuosia sil-
loin, kun useita seuroja oli toiminnassa: kuoro,
näytelmä, urheilu ja monta muuta. Joka vuosi siel-
lä juhlitaan Suomen itsenäisyyspäivää. Kansallis-
seura, ryhmä siirtolaisia, rakensi kesähuvilan,
missä jäsenet saivat käydä saunomassa ja uimas-
sa. Siellä pidettiin vuotuiset uimakilpailut ja juhan-
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Isän  muistoksi
Isäni Esko-Ilmari Nikolainpoika Petrow syntyi
esikoisena 20. tammikuuta 1927 vehreälle Karja-
lan kannakselle Raudun Vakkilan kylään Helenan
ja Nikolain perheeseen. Kahdeksan vuotta myö-
hemmin syntyi Pentti veli. Apumies, renki Saska oli
monessa arjenaskareessa mukana. Kylän poikien
kanssa kului mukava lapsuus. Näistä ajoista asti
säilyi Eskon ja koulukaveri Alvar Loposen ystä-
vyys. Vielä viimekesänä v. 2012 vietimme yhdessä
aurinkoisen iltapäivän lounaalla Turussa Eskon ja
Alvarin seurassa.

Sota muutti Petrowien elämää rajusti ja evakko-
matka johti Pieksämäen  mlk:n  Leikkaan talon
kautta keväällä 1940 Vaajakoskelle. Vaaja-
koskella, Jyväskylän mlk:ssa Esko oli kirjoilla seu-
raavat 70 vuotta. Siihen aikaan kuului tekninen
koulu Vaasassa, perheen perustaminen Ingridin
kanssa ja tytär Birgit.

Vuosikymmenet Esko toimi rakennusmestarina
VR:llä tunneleita rakentaen. Eläkkeelle jäätyään
Eskolla oli taas aikaa ruokkia kaloja laiturilta tai
seurata kuikan pesintää järvellä Vesangan mökil-
lä. Useat Vakkilassa käynnit verestivät muistoja
lapsuuden maisemissa.

 ”Siksees kauniiseen” Uuteenkaupunkiin Esko ja
Ingrid muuttivat v. 2008 lähelle tyttären perhettä.
He nauttivat jälleen luonnon vehreydestä ja meren-
tuulista päivittäisillä kauppareissuilla. Elämän-
myönteinen ja hyväntuulinen pariskunta sai pian
uusia tuttavia ja hyvät naapurit. Päivittäin Esko
muisteli  ystävien ja perheen kanssa Vakkilan ai-
kaa, evakkoon lähtöä ja kertoi tarinoita eletystä
elämästä. Esko sai viettää kotona vireänä ja aktii-
visena miehenä viimeiset vuodet  vaimonsa Ingridin
kanssa osallistuen innokkaasti erilaisiin tapahtu-
miin. Vastojen teko oli parasta puhdetyötä Eskolle.
Isä nukkui pois 1. kesäkuuta 2013 lyhyen sairau-
den uuvuttamana.

Birgit Petrow, tytär

nustanssit,  joissa oli kokko. Suomalaiset perinteet
pysyivät vahvoina helpottaen siirtolaisen elämää
uudessa maassa.

Pentti piti 48 vuotta radio-ohjelma ”Sävelsiltaa”.
83-vuotiaaksi asti hän lähetti viikoittain suomalais-
ta musiikkia ja paikallisia tietoja. Ohjelma oli jon-
kin aikaa toiseksi eniten kuunneltu radio-ohjelma
Thunder Bayssa. Ei ihme, että hänet valittiin Cana-
dan Sanomien lehden lukijoitten kilpailussa Thun-
der Bayn suosituimmaksi suomalaiseksi vuonna
1979. Pentin ystävällisyys ja toiminta kosketti mon-
ta kuuntelijaa. Ohjelman toimittamisen hän lopetti
vuonna 2011, samana vuonna kun rakas Reetta-
vaimo nukkui pois.

Ääni hiljeni, Pentti sairastui ja lähti taivaan
kotihin elokuun 5. päivä 2013.

Hän oli käynyt kotiseudulla Karjalassa sisa-
ruksien ja perheitten kanssa. Hän kertoi meille siel-
lä olevien peltojen, puron ja kodin paikoista. Äi-
din ruusupensaasta poimittu kukka on kuivattuna
kehykseen kodin seinällä, ja muistot soivat meille
laulujen sanoissa.

Kaipaamaan jäävät tyttärien perheet: Eija ja Jari
Leinonen, Esa-Pekka ja Kai, Helena ja Frank
Armiento, Christopher, ja Anja Erwin, Alexander
ja Benjamin,  sisarukset Suomessa ja heidän per-
heensä ja läheiset ystävät.

Muistokirjoituksen kirjoitti Eija-tytär

Synnyinseudun Muistoja
Muistot nuo syntymäseudun,
vievät mun vuosien taa.
Lapsuuden ajat nuo armaat mieleen
kun taas palajaa.
Lempeät lehdot, vehreät niityt,
kummut ja harjanteet.
Vielä ma muistan Laatokan aallot,
Suvannon vuolaat veet.

Korkeella auringon kehrä on yllä Karjalan maan.
Lintujen heleät äänet lehdoissa soi lauluaan.
Kukkanen hento, pääskysen lento
mieltäni viihdyttää.
Kultainen koti varrella virran iäksi mieleen jää.

Tieni pois kauaksi johti, maitten ja merien taa,
Unhoittaa silti en noita muistoja rakkaita saa.
Syntymäseudut, kotoiset kunnaat
Karjalan kauneimman.
Mielessä päilyy lapsuuden muistot,
nuo ajat armahat.

Sanat ja sävel: Pentti Junni



Rautulaisten lehti  5/201328

Rautulaisten lehti
Tilaukset, talous- ja kirjanpitoasiat:
Veijo Moilanen
Nuottakatu 4 C 25, 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, 50970 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. 040 5333 625
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

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 Strandén, Korpikoskentie 33, 50670 Otava,
puh. 044 566 9080, s-posti pirjo.honkanen@surffi.fi
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