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Rauni CoRthésy-KaRjalainen

Hivelinnotkossa vas-
taan tullut marjas-
taja hämmästeli 
yllättäen vastaan 

tullutta parinkymmenen 
auton letkaa, joka ei oikein 
näyttänyt enempää hauta-
jais- kuin hääsaatoltakaan. 
Matkalla olivat Simpe-
leen Yhteiskoulusta vuon-
na 1961 valmistuneet enti-
set luokkatoverit 50-vuotis-
luokkakokoukseensa Junk-
karikämpälle.

Tosin matka oli alka-
nut hautausmaan porteil-
ta, joka kutsussa oli mer-
kitty kohtaamispaikak-
si. Sitä sai kukin sitten pi-
tää joko enemmän tai vä-
hemmän ajatuksia herättä-
vänä tai pelkästään paikan 
määrittelynä. Joka tapauk-
sessa kävimme ensin ku-
kittamassa poisnukkunei-
den toveriemme sekä siel-
lä lepäävien opettajiemme 
haudat, jotka Raili Löppö-
nen (o.s. Kondratjerr) oli jo 
käynyt etsimässä. Kaiken 
kaikkiaan joukostamme on 
jo poistunut 9 luokkatove-
ria, joista seitsemän lepää 
Simpeleen hautausmaan 
mullassa.

Junkkarikämpällä meitä 
odotti Jyrki Vennon vaimon 
Seijan valmistama herkulli-
nen ateria juomineen, joten 
voimme aloittaa seuruste-
lun ruoan ja kahvin kera. 
Kukin meistä kertoi vuo-
rollaan, mitä oli tähän as-
ti tehnyt elämässään. Työ-
sarka kunnan palvelukses-
sa oli kiinnostanut useam-
paakin meistä, joten meillä 
oli jopa pari kunnallisneu-
vostakin joukossamme: Al-
po Kosunen, joka on Parik-
kalassa ja ehti liittää kärki-

kunnat yhteen, sekä Jorma 
Hinkkanen, joka on tehnyt 
pitkän päivätyönsä Euras-
sa. Pekka Kontra on puo-
lestaan hoidellut Helsingis-
sä kaupungin asioita. 

Suurin osa joukostam-
me on jo eläkkeellä pait-
si liikeyrittäjämme, kuten 
Seppo Rasimus, joka edel-
leen jatkaa moninaisia lii-
ketoimiaan Savonlinnassa 
sekä Pekka Repo, joka jat-
kaa puualanyritystään Hei-
nolassa. 

Suomessa ja maailmalla
Sairaanhoidon arkipäiväs-
tä ja haasteista sairaanhoi-
don johdossa kertoili Rit-
va Nenonen, joka on tehnyt 
pitkän uran Imatran sai-

raalassa. Imatralle on ko-
tiutunut myös Tuula Mus-
tola (o.s. Matikka), joka ke-
mistinä tarkkaili laatua En-
so-Gutzeitin tehtailla. Myös 
Tuula Mäki (o.s. Neuvonen) 
tarkkaili laatuja laboratori-
opäällikkönä Heinolassa, 
mutta yllättävä sairaus pa-
ni loppupisteen sille uralle. 
Rohkeasti hän päätti mie-
hensä kanssa kokeilla jo-
tain aivan uutta ja muutti 
asumaan Tanskan maalle.

Simpeleläiset toverimme 
ovat tosi aktiivisesti vaikut-
tamassa täällä paikan pääl-
lä kunnan kulttuuritoimin-
nassa. Tuula Kurkela (o.s. 
Peippo) on eläkkeelle eri-
tyisopettajana jäätyään ol-
lut mukana monissa kult-

tuuritapahtumissa esiinty-
mässä ja lausumassa runo-
ja. Hänellä on myös pöytä-
laatikko täynnä omia runo-
jaan, joista hän esitti meil-
le muutamia sellaisia, jotka 
hän oli kirjoittanut yhteisi-
nä koulupäivinämme. 

Myös Martti Narsakka on 
nykyään kulttuurin täyspäi-
väläinen. Hän ei ole vain 
alkanut harjoittaa yksin-
laulua ja opetella venäjän 
kieltä, vaan on esiintynyt 
useissa näytelmissä muun 
muassa tänä vuonna Pari-
kan Päreiden näytelmässä 
pääroolissa. Ja ilman Jaak-
ko Revon valokuvia ei kai 
mikään juhla Simpeleellä 
tai Parikkalassa ole oikein 
maininnan arvoinen. 

Monet meistä ovat muut-
taneet kauaksi Simpeleeltä, 
kuten Hannu Rautasalo, jo-
ka muutamien Ruotsissa ja 
Tanskassa vietettyjen työ-
rupeamien jälkeen on nyt 
pysyvästi muuttanut Loi-
maalle. Minä jäin jo neljä-
kymmentä vuotta sitten al-
kaneelle kielenopiskelu-
matkalle Sveitsiin, mutta 
käyn kesäisin Simpeleellä 
nauttimassa Suomen ke-
sässä. Kaikkein kauimpa-
na on elänyt Anneli Könni, 
joka kertoi tosi erilaisesta 
elämästään lähetystyössä 
kaukaisessa ja eksoottises-
sa Thaimaassa.

Keskustelut Petter Pulk-
kisen kanssa sekä hänen 
positiivinen asenteen-

sa Alzheimerin tautiin sai-
rastuneen Eeva-vaimonsa 
omaishoitajana olivat var-
maankin tapaamisemme 
parasta antia. Petter pyysi 
saada tuoda vaimonsa mu-
kanaan, kun sijaisen järjes-
täminen tuottaa aina suu-
ri ponnisteluja. Näin me 
kaikki saimme konkreetti-
sen oppitunnin siitä, miten 
vaikeissakin olosuhteissa 
elämästä voi nauttia ja elä-
män laatua voi vaalia ja pa-
rantaa, kun päättää suhtau-
tua asiaan positiivisesti ei-
kä sulkeudu seinien sisälle. 

Petter Pulkkinen on kir-
joitellut asiasta useissa leh-
dissä sekä kehittänyt elä-
mänlaatumallin elämises-
tä muistipotilaiden kanssa.

Opettajia, 
insinöörejä, maistereita...
Simpeleen Yhteiskoulun 50 vuotta sitten päättäneet kokoontuivat.

KOULUKAVERIT Simpeleen Yhteiskoulusta 50 vuotta sitten päästötodistuksen saaneita luokkakuvassa Junkkarilla. Elämä on heittänyt oppilaita maail-
malle, mutta iloisuus, hyvien opettajien antamat elämänohjeet ja tietotaidot ovat säilyneet. Kuva: jaaKKo Repo

Kukin meistä kertoi 
vuorollaan, mitä oli 
tähän asti tehnyt 
elämässään.

Simpeleen ja Parikkalan 
seudun reserviläisjärjestöt 
olivat saaneet jalkeille pe-
räti kolme partiota viikon-
loppuna järjestetylle Juka-
järven Jotokselle.

Imatran-Ruokolah-
den maastoissa järjeste-
tyn reserviläisille suunna-
tun maastotaitokilpailun 
painopisteenä olivat tänä 
vuonna sotilastaitoja mit-
taavat rastitehtävät. Jotok-

sen voittoon marssi Tai-
palsaaren reserviupseeri-
en partio. Simpeleen re-
serviläisten Kalterijääkä-
rit (Pekka Kaljunen, Jani 
Tiitta, Ilkka Tapio Rita) si-
joittui hienosti viidennek-
si jättäen taakseen mm. 
Etelä-Karjalan maakunta-
komppanian. 

Parikkalan reserviup-
seerit (Ossi Kalliokoski, 
Jani Repo sekä Ossi ja Il-

po Loikkanen) olivat seit-
semäntenä ja simpeleläis-
voittoinen Karjalan Kouk-
kaajat ylsi sekin kymme-
nen sakkiin.

Maanpuolustuskoulu-
tusyhdistyksen, Rajavartio-
laitoksen ja Maasotakou-
lun tukeman kurssin järjes-
telyistä kantoi päävastuun 
Imatran Reserviupseeri-
kerho yliluutnantti Mikko 
Huolmanin johdolla.

Menestystä jotoksella

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


