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PA R I K K A L A N - R A U T J Ä R V E N S A N O M AT

Opettajia,
insinöörejä, maistereita...
Simpeleen Yhteiskoulun 50 vuotta sitten päättäneet kokoontuivat.
Rauni Corthésy-Karjalainen

H

ivelinnotkossa vastaan tullut marjastaja hämmästeli
yllättäen vastaan
tullutta parinkymmenen
auton letkaa, joka ei oikein
näyttänyt enempää hautajais- kuin hääsaatoltakaan.
Matkalla olivat Simpeleen Yhteiskoulusta vuonna 1961 valmistuneet entiset luokkatoverit 50-vuotisluokkakokoukseensa Junkkarikämpälle.
Tosin matka oli alkanut hautausmaan porteilta, joka kutsussa oli merkitty kohtaamispaikaksi. Sitä sai kukin sitten pitää joko enemmän tai vähemmän ajatuksia herättävänä tai pelkästään paikan
määrittelynä. Joka tapauksessa kävimme ensin kukittamassa poisnukkuneiden toveriemme sekä siellä lepäävien opettajiemme
haudat, jotka Raili Löppönen (o.s. Kondratjerr) oli jo
käynyt etsimässä. Kaiken
kaikkiaan joukostamme on
jo poistunut 9 luokkatoveria, joista seitsemän lepää
Simpeleen hautausmaan
mullassa.

Kukin meistä kertoi
vuorollaan, mitä oli
tähän asti tehnyt
elämässään.
Junkkarikämpällä meitä
odotti Jyrki Vennon vaimon
Seijan valmistama herkullinen ateria juomineen, joten
voimme aloittaa seurustelun ruoan ja kahvin kera.
Kukin meistä kertoi vuorollaan, mitä oli tähän asti tehnyt elämässään. Työsarka kunnan palveluksessa oli kiinnostanut useampaakin meistä, joten meillä
oli jopa pari kunnallisneuvostakin joukossamme: Alpo Kosunen, joka on Parikkalassa ja ehti liittää kärki-

Koulukaverit Simpeleen Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten päästötodistuksen saaneita luokkakuvassa Junkkarilla. Elämä on heittänyt oppilaita maailmalle, mutta iloisuus, hyvien opettajien antamat elämänohjeet ja tietotaidot ovat säilyneet. Kuva: Jaakko Repo
kunnat yhteen, sekä Jorma
Hinkkanen, joka on tehnyt
pitkän päivätyönsä Eurassa. Pekka Kontra on puolestaan hoidellut Helsingissä kaupungin asioita.
Suurin osa joukostamme on jo eläkkeellä paitsi liikeyrittäjämme, kuten
Seppo Rasimus, joka edelleen jatkaa moninaisia liiketoimiaan Savonlinnassa
sekä Pekka Repo, joka jatkaa puualanyritystään Heinolassa.

Suomessa ja maailmalla

Sairaanhoidon arkipäivästä ja haasteista sairaanhoidon johdossa kertoili Ritva Nenonen, joka on tehnyt
pitkän uran Imatran sai-

raalassa. Imatralle on kotiutunut myös Tuula Mustola (o.s. Matikka), joka kemistinä tarkkaili laatua Enso-Gutzeitin tehtailla. Myös
Tuula Mäki (o.s. Neuvonen)
tarkkaili laatuja laboratoriopäällikkönä Heinolassa,
mutta yllättävä sairaus pani loppupisteen sille uralle.
Rohkeasti hän päätti miehensä kanssa kokeilla jotain aivan uutta ja muutti
asumaan Tanskan maalle.
Simpeleläiset toverimme
ovat tosi aktiivisesti vaikuttamassa täällä paikan päällä kunnan kulttuuritoiminnassa. Tuula Kurkela (o.s.
Peippo) on eläkkeelle erityisopettajana jäätyään ollut mukana monissa kult-

tuuritapahtumissa esiintymässä ja lausumassa runoja. Hänellä on myös pöytälaatikko täynnä omia runojaan, joista hän esitti meille muutamia sellaisia, jotka
hän oli kirjoittanut yhteisinä koulupäivinämme.
Myös Martti Narsakka on
nykyään kulttuurin täyspäiväläinen. Hän ei ole vain
alkanut harjoittaa yksinlaulua ja opetella venäjän
kieltä, vaan on esiintynyt
useissa näytelmissä muun
muassa tänä vuonna Parikan Päreiden näytelmässä
pääroolissa. Ja ilman Jaakko Revon valokuvia ei kai
mikään juhla Simpeleellä
tai Parikkalassa ole oikein
maininnan arvoinen.

Monet meistä ovat muuttaneet kauaksi Simpeleeltä,
kuten Hannu Rautasalo, joka muutamien Ruotsissa ja
Tanskassa vietettyjen työrupeamien jälkeen on nyt
pysyvästi muuttanut Loimaalle. Minä jäin jo neljäkymmentä vuotta sitten alkaneelle kielenopiskelumatkalle Sveitsiin, mutta
käyn kesäisin Simpeleellä
nauttimassa Suomen kesässä. Kaikkein kauimpana on elänyt Anneli Könni,
joka kertoi tosi erilaisesta
elämästään lähetystyössä
kaukaisessa ja eksoottisessa Thaimaassa.
Keskustelut Petter Pulkkisen kanssa sekä hänen
positiivinen asenteen-

sa Alzheimerin tautiin sairastuneen Eeva-vaimonsa
omaishoitajana olivat varmaankin tapaamisemme
parasta antia. Petter pyysi
saada tuoda vaimonsa mukanaan, kun sijaisen järjestäminen tuottaa aina suuri ponnisteluja. Näin me
kaikki saimme konkreettisen oppitunnin siitä, miten
vaikeissakin olosuhteissa
elämästä voi nauttia ja elämän laatua voi vaalia ja parantaa, kun päättää suhtautua asiaan positiivisesti eikä sulkeudu seinien sisälle.
Petter Pulkkinen on kirjoitellut asiasta useissa lehdissä sekä kehittänyt elämänlaatumallin elämisestä muistipotilaiden kanssa.

Menestystä jotoksella

Karjalan koukkaajat (Keijo Asikainen, Vesa Anttonen ja Juha Kosonen) puhalsivat jotoksella
yhteen hiileen”. Kuva: Veli-Matti Kesälahti

Simpeleen ja Parikkalan
seudun reserviläisjärjestöt
olivat saaneet jalkeille peräti kolme partiota viikonloppuna järjestetylle Jukajärven Jotokselle.
Imatran-Ruokolahden maastoissa järjestetyn reserviläisille suunnatun maastotaitokilpailun
painopisteenä olivat tänä
vuonna sotilastaitoja mittaavat rastitehtävät. Jotok-

sen voittoon marssi Taipalsaaren reserviupseerien partio. Simpeleen reserviläisten Kalterijääkärit (Pekka Kaljunen, Jani
Tiitta, Ilkka Tapio Rita) sijoittui hienosti viidenneksi jättäen taakseen mm.
Etelä-Karjalan maakuntakomppanian.
Parikkalan reserviupseerit (Ossi Kalliokoski,
Jani Repo sekä Ossi ja Il-

po Loikkanen) olivat seitsemäntenä ja simpeleläisvoittoinen Karjalan Koukkaajat ylsi sekin kymmenen sakkiin.
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen, Rajavartiolaitoksen ja Maasotakoulun tukeman kurssin järjestelyistä kantoi päävastuun
Imatran Reserviupseerikerho yliluutnantti Mikko
Huolmanin johdolla.

