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Lauri Määttänen, Antin veli, Raudussa hevoshaan veräjällä. Antin muisteluita, sivut 12-13.

RAUTULAISTEN
LEHTI

RAUTULAISTEN PITÄJÄSEURA RY:N JULKAISEMA
KANNAKSELAISEN PERINTEEN VAALIJA

Rautuseura kiitti
aktiivejaan ansio-
merkein. Hopeisen
saivat Eila Savolai-
nen (toinen oik.) ja
Maire Uosukainen.
Kuvassa mukana
merkin ojentajat
Raili Lameranta
(vas.) ja Kaarina
Raatikainen (oik.).
Sivu 4.

Hyvää juhannusta!

Tervetuloa
pitäjäjuhlille
Mikkeliin 26.7.2014
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Rautulaisten lehti 3/2014
Mikkelissä kesäkuussa 2014

Kuntaliitoksia

kotiseutuneuvos

Kesäkuussa tulee kuluneeksi 70
vuotta viimeisestä evakkoon lähdös-
tä.

Oliko toinen lähtö ”helpompi” kuin
ensimmäinen? Luulen, että se oli ly-
hyen rauhan, uuden kodin ja elämän
rakentamisen jälkeen vieläkin kat-
kerampi. Jälleen uudemman kerran
tavarat kyytiin ja kohti tuntematon-
ta.

 Elämä oli jo kolmannen kerran
aloitettava alusta, vieläpä entises-
tään pienemmäksi huvenneen omai-
suuden kera. Voi ajatella, että ne
rautulaiset, jotka eivät päässeet tai
halunneet palata jatkosodan aikana
takaisin vallattuun Karjalaan, selvi-
sivät helpommalla, tiedä häntä.

 Istun usein pappani ja isäni ra-
kentaman sodanjälkeisen kodin
rappusilla Mikkelin mlk:n Väärälän
kylässä. Väistämättä ajatukseni
menee heidän elämäänsä ja mene-
tyksiinsä. Siihen työmäärään, jota
tämänkin kodin ja peltojen raivaus
on vaatinut, silloin asumattomaan
Palosuon korpeen.

 Kuljen metsänlaitaan... katson
niitä jo todella pieniksi painuneita,
sammaloituneita kantokasoja, jotka
minulle yhä kertovat siitä menneit-
ten sukupolvien työstä. Minä itken...
minä itken sitä menetetyn kodin tus-
kaa jo kolmannessa polvessa... en
pääse siitä irti. Karjalan menetys on
minunkin via dolorosani.

Tietämättömälle nuo sammaleiset
kumpareet eivät merkitse mitään...
luulen, etteivät lapseni enää kanna
Karjalan menetyksen tuskaa...
toivon niin. Kuitenkin toivon, että
rautulaisuus ja karjalainen identi-
teetti elää ja jatkuu heissä ja tulevis-
sakin sukupolvissa.

 Stalinin kuntaliitoksissa liitettiin
Neuvostoliittoon Suomen kolme
kaupunkia: Viipuri, Sortavala ja
Käkisalmi. Sen lisäksi kaksi

kauppalaa, Koivisto ja Lahdenpohja.
Karjalan kunnista Stalin ryösti 39
kokonaan ja 21 osittain ja sen lisäk-
si alueita Petsamosta ja Sallasta.

Suomelle menetykset olivat ras-
kaat, niin raskaat, ettei tällainen vää-
ryys voi eikä saa unohtua koskaan...
pitäkäämme siitä huoli.

Jokainen suomalainen saisi olla
kiitollinen Karjalalle, sillä Karjala oli
hinta, jolla itsenäisyys sinetöitiin.

Historia toistaa itseään, kunta-
liitokset jatkuvat Venäjällä nyt
Putinin toimesta. Noin 30 tuhatta
krimiläistä on lähtenyt evakkoon
Ukrainaan. Todennäköisesti he ei-
vät ole halunneet jäädä Venäjän
vallan alle. He toimivat samoin kuin
suomalaiset aikoinaan, äänestivät
jaloillaan, vaikka kotiseutu oli jätet-
tävä.

 Paasikivi kai tarjosi karjalaisia
Stalinille, mutta Stalin ei huolinut.
Totesi, ettei hän huoli, ovat niin
itsepäisiä nuo karjalaiset. Hyvä niin.

 Eläköön Karjala!
 terveisin
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Rautuseuralaiset kokoontuivat kau-
den viimeiseen tarinailtaan 7.5.2014
Karjalatalon Sortavala-saliin Hel-
singissä.

Ilta oli tavallista juhlavampi, sil-
lä seuran aktiivijäsenille  luovutettiin
Rautuseura ry:n ansiomerkkejä.

Hopeisen ansiomerkin saivat Eila
Savolainen ja Maire Uosukai-
nen. Pronssisen ansiomerkin saivat
Outi Ahponen, Ainokaarina Lal-
lukka, Eeva Malkamäki, Heik-
ki Malkamäki, Ritva Rantala ja
Eija Savolainen.

Onnittelut!

Rautuseura ry:n  syysretki pe 12.9.2014
Tampereelle Museokeskus Vapriikkiin ja Amurin työläismuseokortteliin.

Ilmoittautuminen 15.8.2014 mennessä
 Kaarina Raatikaiselle puh. 040 737 7631 tai sp. kaarina.raatikainen@gmail.com

Rautuseura
kiitti
aktiivejaan

HUOMIO!
Rautu ja rautulaiset III -kirjasta
otetaan pieni uusintapainos.

Kirjassa on vielä joitakin virheitä,
joten nyt on hyvä aika oikaista niitä.

Mikäli olette huomanneet virheellisyyksiä,
lähettäkää korjauksia postitse tai

sähköpostitse osoitteeseen

Markku Paksu, Ihastjärventie 29, 50970 MIKKELI
tai pitajaseura@rautu.fi

heinäkuun loppuun mennessä.

Rautulaisten lehdet
ennen vuotta 2001

on skannattu ja
laitettu nettiin
Lehdet löytyvät

osoitteesta: 
www.rautu.fi  =>

Rautulaisten lehti =>
Vanhat lehdet  tai

suoraan http://
www.rautu.fi/Lehti/

skannit.htm
 

Pronssimerkin saanet Heikki, Kaarina, Eija, Eeva, Ritva, Ainokaarina,
Outi ja Raili.
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Raudun historia -kirja nyt myös Internetissä

Pitäjäseuran vuosikokouksessa
valittiin uusia jäseniä hallitukseen
Rautulaisten pitäjäseuran vuosiko-
kous pidettiin koleana lauantaina
12.4. Mikkelissä. Perinteitä vaalien
kokouksen alussa laulettiin P.J.
Hannikaisen säveltämän ja
sanoittaman Karjalaisten laulun en-
simmäinen, neljäs ja viimeinen
säkeistö.

Kokouksen puheenjohtajaksi va-
littiin Pekka Intke, sihteeriksi Päi-
vi Väisänen ja pöytäkirjan
tarkastajiksi/äänten laskijoiksi Tuo-
mas Rastas ja Pentti Lemmetty.
Vietettiin hiljainen hetki poisnukku-
neiden muistolle.

Yhdistyksen sääntöjen edellyttä-
mällä tavalla vuosikokous käsitteli
v. 2013 tilinpäätösasiakirjat, jotka
hyväksyttiin. Luettiin tilintarkastaji-
en lausunto. Edellä esitetyt asiakir-
jat eivät aiheuttaneet toimenpiteitä,
joten vuosikokous myönsi vastuu-
vapauden hallitukselle ja toimi-
henkilöille.

Tässä yhteydessä käsiteltiin ja
hyväksyttiin myös Rautulaisten leh-
den v. 2013 tilinpäätösasiakirjat sekä
kuultiin tilintarkastajien lausunto,
joka ei aiheuttanut toimenpiteitä.

Jäsenmaksun suuruudeksi hyväk-
syttiin hallituksen esitys 27 euroa.
Kannatusjäsenmaksuun ei tullut
muutosta.

Kuultiin v. 2014 toiminta-

suunnitelma sekä tulo- ja meno-
arvio, jotka hyväksyttiin.  Toiminta-
suunnitelmassa olevista tapahtumis-
ta ja matkoista on lisätietoa
Rautulaisten lehdissä ja internet-si-
vuilta v. 2014 aikana.  Mainittakoon
muutama lähiajan tapahtumista:
Karjalaisten kesäjuhla 15.6. Lap-
peenrannassa ja 26.7. Pitäjäseuran
kesäjuhla Mikkelissä.

Pykälässä 11. valittiin hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohta-
ja. Armas Komi ehdotti, että ny-
kyiset, ansiokkaasti toimivat, pu-
heenjohtaja Markku Paksu ja va-
rapuheenjohtaja Pekka Intke,
jatkaisivat näissä toimissaan. Ehdo-
tus sai varauksettoman kannatuk-
sen eikä muita ehdokkaita asetettu,
joten Rautulaisten Pitäjäseura ry:n
puheenjohtajaksi valittiin Markku
Paksu ja varapuheenjohtajaksi Pek-
ka Intke.  Erovuoroisina hallituksen
jäseninä olivat Armas Komi, Ilona
Sidoroff ja Arto Kurittu. Armas
Komi kertoi puheenvuorossaan toi-
mineensa pitäjäseuran hallitukses-
sa noin 30 vuotta ja ilmasi haluk-
kuutensa luopua paikastaan. Armas
ehdotti uudeksi hallituksen jäseneksi
Seija Rätyä. Vuosikokous kiitti Ar-
masta hänen pitkäaikaisesta työs-
tään hallituksessa pitäjäseuran hy-
väksi. Markku luovutti hänelle

Raudun pöytästandardin. Vuosiko-
kous valitsi hallitukseen Seija Rä-
dyn.  Arto Kurittu valittiin uudelleen.
Ilona Sidoroffin tilalle valittiin Päivi
Väisänen.

Hallitus kokonaisuudessaan:
pj M. Paksu, varapj P. Intke, sih-

teeri P. Väisänen, rahastonhoitaja
Raili Ilvonen ja jäsenet: Matti
Koppanen, Arto Kurittu, Minna
Haukka, Pentti Lemmetty, Tuomas
Rastas, Liisa Rouhiainen.

Eri toimikuntien vetäjien nimet on
mainittu Rautulaisten lehden taka-
kannessa.

Kokouskutsujen ja muiden
tiedonantojen julkaisumedioiksi pää-
tettiin:  Rautulaisten lehti,
www.rautu.fi, Länsi-Savon ja Kar-
jala-lehden järjestöpalstat.

Muissa asioissa Toivo Kupari-
nen toi esiin mahdollisen yhteistyön
lisäämisen Mikkelin Karjalaisten
kanssa. Hänen mukaansa osallistu-
misinnokkuutta Mikkelin Karjalais-
ten keskuudessa on mm. Karjalan
matkoihin.  Markku Paksu kertoi
lisäävänsä vuorovaikutusta yhdis-
tysten kesken.

Puheenjohtaja päätti kokouksen
klo 15.55 ja kiitti osanottajia aktiivi-
suudesta.

Päivi Väisänen

Raudun historia -niminen kirja on
arvostettu teos Raudun vaiheista
esihistoriasta aina alueen menet-
tämiseen saakka. Koska nykyaika-
na haetaan yhä enemmän tietoa
tietoverkoista, oli Rauta-Säätiön ta-
holla virinnyt ajatus siirtää tämä ar-
vokas teos kirjaversion rinnalle
Internetissä tutkittavaksi.

Työ on nyt tehty ja kirja löytyy

www.rautu.fi -sivuilta Tallenne-
valikon alta. Kirja on tallennettu pdf-
muotoon, joten se on luvuittain luet-
tavissa, tallennettavissa ja helposti
tulostettavissa jopa sivuittain. Pää-
dyin tähän tallennusmuotoon siksi,
että se on tiedostokooltaan paljon
pienempi kuin sivujen suoralla kuva-
skannauksella tehty ja nyt haku-
koneet löytävät tekstinpätkät

luotettavammin. Koska olen luke-
nut kirjan tekstiskannauksella ”si-
sään”, saattaa teksteissä löytyä
hassujakin kirjoitusvirheitä. Mikäli
havaitsette näitä, voisitte ilmoittaa
niistä esimerkiksi sähköpostilla
tiedot@rautu.fi. Ilmoittakaa lisäksi
sivunumero ja mielellään monesko
rivi, niin voidaan korjata.

Heikki Malkamäki
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Kun 1982 alkanut hallituksen jäse-
nyys päättyi viime vuosikokoukses-
sa, tuli mieleeni muutamia tapauk-
sia matkan varrelta.

Jalmari Loposen puheenjohta-
juuden aikana oli seuramme hallitus
aika tiukasti ”aikuisten miesten”
käsissä. Olin nelikymppisenä poika-
nen joukossa. Ehkä mukanaoloon oli
syynä eräs tapaus vuodelta1980.
Eemil Pyöttiö oli pyydetty terveh-
dyspuheen pitoon Rautulaisten juh-
liin. Olimme Eemelin kanssa hyviä
tuttuja ja hän esitti minulle, ettei oi-
kein ole kunnossa toivoen, että tuu-
raisin häntä tervehdyspuheen pidos-
sa. Ei Eemelin kunnossa mitään vi-
kaa ollut, vaan näin hän taitavasti
veti minut mukaan pitäjäseuran toi-
mintaan.

Jalmari Loposen puheenjohtaja-
aikana toiminta oli vakaata ja ehkä
hieman urautunuttakin. Mauri
Maisosen tultua sihteeriksi 1978
toiminta alkoi uudistua. Vuonna 1984
saatiin mm. oma lippu käyttöömme.

Mauri Maisonen
puheenjohtajaksi 1986
Mauri yrittäjätaustaisena talousmie-
henä alkoi tomerasti uudistaa seu-
ran toimintaa ja ennen kaikkea ta-
loutta. Lehden levikkiin (v. 1990  se
oli 1350 kpl) ja sen talouteen panos-
tamalla hänen puheenjohtajakau-
dellaan seuran talous saatiin varmal-
le pohjalle.

Taitavasti jäsenlehdeksi siirretystä
Rautulaisten lehdestä tuli pitäjäseu-
ran talouden veturi. Liikevaihtovero-
vapaus lehdelle oli Maurin taitavan
toiminnan tulos ja taidettiin saada
veroa  perittyä takaisin aikaisemmil-
takin vuosilta. Toki Rauta-säätiökin
on vuosittain avustanut taloudellisesti
lehteä ja pitäjäjuhlien järjestämistä.

Rautulaisten lehden päätoimittaja
Eros Jäsken toimittamaan Rautu ja
Rautulaiset III -kirjaan Mauri suh-

Omakohtaista juttua Raudun
pitäjäseuran taipaleelta

tautui aluksi hieman epäillen, ollen
kuitenkin myöhemmin innokkaasti
markkinoimassa kirjaa, jonka me-
nekki on ylittänyt odotukset.

Rautulaisten perinnehuone Mik-
kelissä on yksi Maurin ideoimia ja
toteuttamia kohteita.

Mauri halusi 1993 seuran uudek-
si puheenjohtajaksi Markku Pak-
sun ja sihteeriksi Raili Ilvosen.
Maurin taitavuutta osoittaa se, ettei
hän suinkaan oman jaksamisen
vuoksi halunnut siirtyä sivuun, vaan
huomatessaan nuorempia kyvykkäi-
tä ihmisiä sivullaan, veti heidät mu-
kaan ja vastuuseen toiminnasta.

Maurista tuli pitäjäseuran kunnia-
puheenjohtaja. Siinä roolissa hän oli
tiukasti mukana pitäjäseuran toimin-
nassa ja piti tarvittaessa ”veräjän
kiinni”. Seuran sihteerin tehtävistä
nyt luopuneen Raili Ilvosen mieles-
tä Mauria kunnioitettiin ja hieman
pelättiinkin talousasioiden hoidossa.

Mieleeni jäi Maurin tiukka linja
taloudessa siinäkin, että Rautu-
laisten pitäjäjuhlissa kannettiin pää-
symaksu. Kun me saimme Rautu-
laisten juhlat vuonna 2002 Joroisiin
pitäjäseuran ja Joroisten Karjalais-
ten yhdessä järjestettäväksi, emme
halunneet periä pääsymaksua pää-
juhlaan. Syynä oli riittävä sponso-
reiden joukko, joka takasi juhlien ta-
loudellisen tuloksen. Mauri koki
meidät vähän ”tottelemattomiksi.”

Markku Paksun aika
Nykyinen seuran johto, Markku
Paksu ja sihteeri Raili Ilvonen, ovat
luotsanneet seuraa loistavasti yli 20
vuoden ajan. Erityisesti rajan takai-
sen entisen kotiseudun matkailun ja
yhteistyön kehittäminen nykyiseen
Rautuun on tuonut paljon lisää in-
nokkaita uusien sukupolvien rau-
tulaisia.

Entisessä Raudussa alettiin joka
toinen vuosi järjestää kihujuhlia.

Juhlien ohjelmaan otettiin mukaan
paikallisia ohjelman suorittajia. Näin
ohjelmaan saatiin mm. kauniita
tanssi- ja lauluesityksiä. Markku
loistavana seuramiehenä ja innok-
kaana Karjalan palauttajana on teh-
nyt pitäjäseuraamme tunnetuksi laa-
jalti koko Karjalan kannaksella vie-
railevalle matkailuväelle. Muisto-
merkkien ja hautausmaiden kun-
nostustalkoot ovat olleet myös Mar-
kun organisoimia.

Kotiseututyöstä Markku on pal-
kittu kotiseutuneuvoksen arvolla.
Lienee ensimmäinen kotiseutu-
neuvos rajantakaisesta yhteistyös-
tä kannuksensa hankkineena. Ar-
voa lisää vielä se, että Markku on
hyvin suorasanaisesti arvioinut val-
tion johdon ja presidenttien saavu-
tuksia Karjalan palautuskysymyk-
sissä. Suuren naapurimme johtajaa
Putiniakin Markku on yrittänyt hie-
man opastaa, toistaiseksi vähäisin
tuloksin.

Kiitos teille rautulaiset!
Pitäjäseuramme talous on kunnos-
sa ja toiminta jatkuvasti uudistuvaa.
Oli ilo olla mukana hallinnossa ja kii-
tollisena luovuttaa paikka seuraaval-
le.

On pakko kertoa vielä eräs hieno
piirre pitäjäseurassamme. Tavaksi
on tullut luopua hallinnosta silloin kun
vielä itse huomaa pyytää eroa. Kii-
tos teille rautulaiset mahtavasta yh-
teistyöstä elämän eri vaiheissa.
Kyllä Rautu on rautaa!

Toivon Rautulaisten pitäjäseuran
toiminnalle innostunutta ja menes-
tyksellistä tulevaisuutta!

Armas Komi
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Alakouluikäisenä vietin kesälomia
Lyydia-mummon ja Paavo-papan
luona Haukivuorella. Muistan, että
mummon ja papan puhetapa ja mur-
re poikkesivat valtaväestön puhees-
ta. He olivat rautulaisia evakoita –
mitä se tarkoitti, ei lapsen mieleeni
selvinnyt.

Noista ajoista jäi erityisesti muis-
tiini sanat läsivä ja lekatsu.  Eli kun
olin kipeä, minun todettiin olevan
läsivä. Jos sairaus oli esimerkiksi
nirhauma polvessa tai vaikkapa koti-
ikävä, mummo voiteli lekatsua pol-
veen.

Mauri-isälläni on yhdeksän sisa-
rusta, joista nuorimmat Marjariitta,
Kirsti ja Pentti ovat vain vähän
minua vanhempia, joten seuraa oli
kesäisin Haukivuoren raitilla ja ran-
nalla. Heidän ystävänsä tuntuivat
minusta ”isoilta”,  oli Ikosen, Reini-
kaisen ja Männistön lapset. Ja po-
liisi Lytsy!

Mummo paistoi perunoita ja sipu-
lia rautapannulla voissa koko kat-
raalle, myös naapurin lapsille. Var-
sinkin talvisin saimme erilaisia
piirakoita, joita erityisesti Laila-ty-
tär leipoi äitinsä kanssa. Mummon
karjalaisystävät Sievi ja Veera kä-
vivät kylässä ja haastoivat Karja-
lan murretta, muistelivat menneitä,
mutta eivät valittaneet.

Tuolloin en ymmärtänyt, mitä
evakkoon lähtö oli tarkoittanut ja
minkälaisia kohtaloita elämä sisä-
Suomessa oli tuonut itse kullekin
mukanaan. Mutta luulen, että nois-
ta lapsuusajoista jäi alitajuntaani ute-
liaisuuden tunne siirtokarjalaisia
juuriani kohtaan. Se on aikuisiällä
vain voimistunut ja nykyään olen
ylpeä juuristani. Työhuoneeni sei-
nällä on Raudun kartta kertomassa
kaikille, mistä päin sitä ollaan läh-
detty!

Ilolla mukaan
pitäjäseuran
hallitukseen

Mauri-isäni ja Tyyne-äitini olivat
työvuosinaan ahkeria ihmisiä.  Kun
olimme sisareni Tuijan ja veljeni Ja-
rin kanssa alle kouluikäisiä, äiti oli
kotona. Isä oli eteenpäin pyrkivä ih-
minen, joka ennätti työskennellä
sähköasentajana, ammattikoulun
opettajana, toimitusjohtajana ja yrit-
täjänä. Varsin vaatimattomalla
koulupohjalla. Joskus erehdyin sa-
nomaan, etten osaa jotain askaretta,
jonka hän pyysi minua tekemään,
siihen kuului vastaus: ”Se on kor-
kea aika opetella”.

Noina vuosina meillä ei puhuttu
rautulaisuudesta aktiivisesti, aika oli
omistettu perheen elättämiselle ja
lasten kouluttamiselle. Luulen kui-
tenkin, että isän omista varhaislap-
suuden vuosista periytyivät hänen
käyttäytymisensä ominaisimmat
piirteet: sitkeys, ahkeruus ja työn te-
keminen. Olihan isä vasta 9-vuoti-
as, kun perhe talvisodan kynnyksellä
lähti evakkoon. Hän muurasi äitin-
sä kanssa kylmään kanalaan uunin,
että saatiin perheelle oma koti.

Parikymppisenä ollessani muistan
isän aktivoituneen toimimaan pitäjä-
seurassa. Ilmoitusluonteisena asia-
na meille lapsille ilmoitettiin, milloin
me toimimme kesäjuhlien lipun-
myyjinä tai muissa tehtävissä. Jo-
kainen juhlavieras kysyi: ”A mist

kyläst sie oot?”. Osanottajia oli sa-
toja.

Selväksi tuli, että ihmiset olivat
innoissaan tavatessaan rautulaisia
naapureitaan ja tuttujaan. Huoma-
sin, ettei iltajuhlaan kannattanut laa-
tia ohjelmaa, koska ei kukaan malt-
tanut kuunnella! Haastamista riitti.
Naimisiin mentyäni mieheni Teuvo,
savolaispoika, oli remmissä muka-
na Mauri-apen värväämänä
talkoolaisena.

1990-luvun alusta olen ollut joka
vuosi vähintään kerran kesässä
Raudussa. Alussa matkanjohtaja-
isän apurina, myöhemmin Tuijan
kanssa siskosten yhteisellä kesä-
retkellä. Olemme sopineet teke-
vämme näitä matkoja vähintään
seitsemänkymppisiksi.

Samoja piirteitä kuin entisillä kesä-
juhlavierailla huomaamme nyt itses-
sämme, jos ihmisellä sukunimi
kalskahtaa rautulaiselle, hyvin no-
peasti huomaa kysyvänsä, onks sulla
siirtokarjalaiset juuret.

Vuosien saatossa Markku Paksu
on kysynyt minulta, olisiko minulla
halua ryhtyä toimimaan pitäjä-
seurassa. Nyt poikiemme ollessa jo
aikuisia uskalsin ilmaista haluk-
kuuteni, mikäli minut hallitukseen
valitaan. Ja valittiin, liekö hallituk-
sen puheenjohtajistolla ollut taka-
ajatuksena saada toimintaan mu-
kaan venäjänkielen osaaja; kääntä-
jä/tulkki omasta takaa.

Joka tapauksessa teen parhaani
hallituksen sihteerinä. Vähän haikea
on mieli, kun kovasti kunnioittamani
Armas Komi siirtyy samaan aikaan
syrjään. Olisi ollut mukava tehdä yh-
teistyötä hänen kanssaan niin kuin
isäni aikanaan, mutta toki ymmär-
rän hänen kantansa antaa tilaa toi-
sille. Yritän omalta osaltani vaalia
aikaisempien puheenjohtajien ja hal-
lituksen jäsenten hyviksi havaittuja
katsantokantoja ja tuoda kenties
ripauksen uutta tuulta toimintaan
jatkuvuuden säilyttämiseksi.

Päivi Väisänen
o.s. Maisonen
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Raudun kirkonkylässä sijaitsevan
Tikatsun hautausmaan kunnostus-
töitä jatkettiin 21.-23.5.2014. Mat-
kassa olivat pitäjäseuran puheenjoh-
taja Markku Paksu ja raivaus- ja
moottorisahoilla varustautuneet
Reijo Loponen ja Pekka Intke.
Työn jälki alkoi näkyä jo heti ensim-
mäisen päivän illasta alkaen, mutta
varsinaista jälkeä syntyi seuraava-
na päivänä.

Toisen päivän aamuna jatkoimme
työtä vielä keskenämme, mutta puo-
lelta päivin saimme vihdoin Sosno-
von kunnan lupaaman työvoima-
avun, neljä työmiestä, pakettilava-
auton ja traktorin peräkärryineen.
Lisäksi iltapäivällä  ilmestyi talkoo-
porukkaan myös jo viime vuonna
talkoisiin osallistunut Sergei Samo-
rukov.

Kun vielä saimme vuokrattua
traktorikaivurin iltapäivän lopuksi,
alkoi työn jälki myös näkyä. Myrs-
kyn kaatamat puiden kannot siirtyi-
vät alueelta pois, samoin puiden run-
got ja viime kesän talkoissa ajetut
risukasat. Päivän aikana valettiin
vielä hautausmaan tuloportille antu-
rat ja kunnostimme portin uusimal-
la tukipylväitä ja maalaamalla ”van-
dalismin” jäljet piiloon.

Työmme alueella herätti paikalli-
sissa asukkaissa myös huomiota ja
moni paikallinen kävi ihailemassa
tekemäämme työtä. Keskusteltaes-
sa heidän kanssaan tuli esille myös
paikallisten halu kunnostaa hauta-
usmaan ympäristö ja säilyttää alue
puistomaisena – alueen historiaa
kunnioittaen.

Sotavainajien muiston vaalimiseksi
Raudun hautausmaalle pystytetyn
sankarivainajien muistomerkin ja
Raudun hautausmaan muistomerkin
ympäristö on nyt siistitty tulevan
kesän käyntejä varten.

Paljon jäi vielä työtä myös teke-

Tikatsun hautausmaa siistiytyy
yhteisvoimin

Sosnovon kunnan osoittama työ-
voima työssään.

mättä. Seuraavissa talkoissa jatkuu
edelleen risujen ajo hautausmaan
säilyneeltä osalta. Raivaus- ja moot-
torisahamieheille riittää vielä töitä
ennen kuin pääsemme seuraavaan
työvaiheeseen, joka on jalkakäy-
tävien kunnostus ja maapinnan
tasaaminen.

Varmaan heinäkuussa saadaan
taas yksi pala Raudun kirkkomaata
kuntoon.

Pekka Intke

Pitäjäseuran vuokraamalla traktorikaivurilla siirtyivät puiden kannot
pois hautausmaalta. Etualalla yksi paikallisista vapaaehtoisista
talkoolaisista, Sergei Samorukov.

Talkooväki on saanut portin uudelleen pystyyn ja tukipuita asete-
taan paikalleen valun kuivumisen ajaksi.
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Torstaiaamuna 22.5.2014 joukko
rautuseuralaisia, Raili Lameranta,
Kaarina Raatikainen, Varpu-
Leena Sumsa ja Tyyne
Viljakainen nousivat Helsingissä
Uudestakaupungista lähteneeseen
Niinimäen linja-autoon päämääränä
Karjalankannaksen Kiviniemi. Jo
matkan varrella aina Eurasta asti oli
mukaan poimittu muita matkalaisia.
Hyvinkäältä rautuseuralaisista tuli-
vat mukaan Eeva ja Heikki
Malkamäki.

Yhteensä meitä matkalaisia oli 26
henkilöä plus kuljettaja. Vastuullinen
matkanjärjestäjä oli Erä-Aimo Oy
Uudestakaupungista ja matkan-
johtajina olivat Tapio Sihvo
Vuoksela-seurasta ja Aimo
Kalenius Räisälä-seurasta.

Tulliselvitykset Vaalimaalla
hoituivat siksi sujuvasti, että matkan
varrella ehdimme pysähtyä mm.
Ihantalassa ja vietimme hetken vai-
kuttavan muistomerkin äärellä. Vie-
reen oli kerätty sotaromua. Muisto-
kivessä lukee: 1944, Ihantalan
taistelut, kunnia sankareille.
Ympärillä kasvaa kaunis männikkö.

Suvannon Seudun pitäjäyhteisöjen matka
Vuokselaan ja Räisälään oli antoisa

Muolaassa saimme makoisat kah-
vit ja voileivät, joita nauttiessa kuun-
telimme mm. satakielen veikeää
laulua. Ja ajoihan se metsämarketin
autokin paikalle.

Matkamme jatkui ja seuraavaksi
pujahdimme kävellen pitkälle puiden
reunustamalle puistotielle. Olimme
tulleet Kuusaan hoviin Aleksandra
Kollontain kesämaisemiin. Raken-
nukset olivat valitettavasti tuhoutu-
neet. Yövyimme jo tutuksi tullees-
sa Kiviniemen Losevskajassa.

Perjantaiaamuna 23. päivänä läh-
dimme tutustumisretkelle Vuokse-
laan, pitäjään Vuoksen syleilyssä.
Oppaanamme olivat Taisto Virkki
ja Tapio Sihvo.

Matkalla Vuokselaan näimme ra-
kennettavan uutta rautatietä Suo-
meen, oli pitkää suoraa linjaa ja kum-
mallista ässämutkaa... Laajat voi-
kukkapellot olivat ihastuksen koh-
de, mutta eivät liene peltoaan vil-
jelevälle maamiehelle. Matkan var-
rella näimme tien vieressä mm.
Eeva Ahtisaaren äidin Tyyne
Karosen pihakaivon.

Matkamme jatkui Pikku-Vuoksen
rantaan, entiselle Ristiniemen los-
sille. Vastarannalla Venäjän- ja Jovi-
saaren välillä kulki todennäköisesti
Pähkinäsaaren rauhan raja v. 1323.

Joukkomme jakaantui kahtia; osa
lähti Vuokselan luterilaiselle kirkol-
le ja osaVuokselan keskustaan en-
tiselle kansakoululle. Kimmo
Naskali, Topi Laitinen ja Kaari-
na/Raili, Varpu-Leena ja Osmo läh-
tivät veneillä soutaen Lammas-
niemen rantaan – kirkkorantaan,
joka on yksityinen suljettu alue,
mutta myötämielinen omistaja sallii
vuokselalaisten käynnit kirkolle ja
sankarimuistomerkille sekä läpi-
kulun Lammassaaren hautausmaal-
le ja vapaussodan 1917 muisto-
merkille.

Tämä arkkitehti Ilmari
Launiksen suunnittelema Vuokse-
lan entinen kirkko on vanhusranka,
joka uhmaa vieläkin kohtaloaan ja
muistuttaa jälkipolvia tapahtunees-
ta... Nykyään kirkon kaksi (oli ai-
kanaan neljä) kelloa soivat kesäisin
Hattulan vanhalla kirkolla.

Soutajat lähdössä Pikku-Vuoksea pitkin kohti Kiviniemeä. Kuvat: Heikki Malkamäki.
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Palasimme takaisin Ristiniemen
lossirantaan, joimme kahvit,
levähdimme ja jokunen pulahti.
Joukkomme jakaantui jälleen kah-
tia, joista toinen osa lähti soutamaan
Ristiniemestä Kiviniemeen. Vene-
kuntia oli viisi: Kimmo, Mervi
Äikäs ja Pirjo Kiiala/Markku
Nuora ja Esko Pulakka/Tapio ja
Pekka Hinkkanen /Aimo ja Tyy-
ne / Raili ja Kaarina. Matkan pituus
Topin mukaan oli noin 13 kilomet-
riä, aikaa meni 3 tuntia ja 10 minuut-
tia. Noisniemen ohitettuamme pi-
dimme tauon ja osa piristäytyi viile-
ässä Iso-Vuoksessa. Kaulushaikara
törähdyksellään saatteli kulkuamme
koko matkan.

Illaksi oli kutsuttu illanviettoomme
mukaan paikallisten pitäjien johto-
henkilöitä, mutta heillä oli omia kii-
reitään. Ainoastaan Käkisalmen
museonjohtaja saapui mukaan ja niin
illan keskustelujen painopiste
muuttuikin erilaiseksi kuin alunpe-
rin oli suunniteltu.

Lauantaina 24. päivänä lähdimme
Räisälään, pitäjään Vuoksen sylis-
sä, ja se oli kuuluisa hevosistaan.
Kohteina olivat maalauksellisella
paikalla olevat Tiurin linnarauniot
Linnasaarella, Ivaskan hovi,
Räisälän kirkko, Räisälän hovi ja
Räisälän pappila.

Arkkitehti Josef Stenbäckin
suunnittelema punaisesta graniitis-
ta tehty Räisälän luterilainen kirkko
valmistui 1912, se on kunnostettu si-
sältä ja on nykyisin kulttuuritalona.
Paikallinen asukas, syntyjään
mordvalainen Lempi esitteli meille
kirkkoa ja tekaisi meille makoisat
letut syötäväksi.

Räisälän entisen pappilan puutar-
hassa sai liikkua vapaasti, ome-
napuut kukkivat upeasti. Vastaran-
nalla sijaitseva Räisälän hovin uima-
ranta oli paikallisten suosiossa, myös
meidän. Olihan taas helteinen ke-
säpäivä +31 astetta auton mitta-
rissa.

Räisälän kuuluisimpia henkilöitä

Menomatkalla pysähdyttiin Ihan-
talan muistomerkillä, vas. Kaari-
na Raatikainen, Varpu-Leena
Sumsa ja Ilmi Pesonen.

Markku Paksu luovuttaa Raudun vaakunan Käkisalmen linnan muse-
oon.

Omenapuut kukkivat runsaina
Karjalassa.

Käkisalmen linnassa ammuimme tykillä kunnialaukauksen itsellemme.
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lienevät olleet kansantieteellinen ar-
keologi Theodor Schwindt s. 1851
ja Humalaisten kylästä kauppaneu-
vos Juho Lallukka s. 1852.

Jatkoimme matkaa Käkisalmeen,
jota kutsuttiin myös omenapuu-
kyläksi. Tutustuimme sen keskiai-
kaiseen linnoitukseen. Ystävälliset
museonjohtaja Maria Lihaja ja
amanuenssi Valentina Golenkoja
ottivat meidät vastaan ja esittelivät
linnan. Tarjosivat kahvit ja kunni-
oittivat käyntiämme lopuksi tykin-
laukauksella! Palasimme Kivinie-
meen Pyhäjärven ja Noitermaan
kautta.

Illalla vietimme lämminhenkisen
tuokion luonnonhelmassa Vuoksen
rannalla, siis lauloimme ja
nauroimme....

Kiitos kaikille mukana olleille
hauskasta matkasta ja seurasta!

Kaarina Raatikainen

Retken osanottajat Räisälän entisen pappilan puistossa.

Räisälän vanha hovi oli vielä ryhdissä.

Vuokselan koulun rauniot.
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Kirjoitus perustuu Antti Määttäsen
nuorimman pojan Jukka Määttä-
sen kansatieteen opintoihin kuu-
luneeseen haastatteluun. Vuonna
1978 tehdystä haastattelusta teks-
tintänyt Antero Määttänen.

Sarjan ensimmäinen osa julkais-
tiin lehdessä 1/2014, jossa kerrot-
tiin hieman tarkemmin Määttäsen
suvusta. Toisessa osa julkaistiin nu-
merossa 2/2014.

Antin haastelut jatkuvat tämän
jälkeen vielä yhden tarinan verran.

Määttäsen Antin muisteluksia
vapaussodasta ja kettujahdista

Sattu sit nii, et sit ko alko se var-
sinaine vapaussota, ni siin meiän
pitäjän kohaskii nuo punaset ylittiit
rajan ja apulaisennaa Venäjän ar-
meijan yksiköt ja muutakii venäläis-
tä porukkaa. Ne valtasiit sitte raja-
alueita ens.

Ko ylivoima ol aika kova, ni ei
meiä rajal olleet suojeluskuntajoukot
pystyneet niitä piättämmää, ko pari
tuhatta miestä sielt tulloo kone-
kivääriin ja tykistön kans. Ne val-
tasiit rajakylät ensi ja sit aseman ja
siit etteepäi lähikyllii.

No ihmiset lähtiit kaik pois kuka
suinkii kyken lähtemää, kuka omin
neuvoin, kuka noapurin avustuksel.
Sit siin kiiree hötinäs ei kukkaa
muistant, et siin yhes talos asu yks
vanha mummo yksinää. Heä ol jeän
sinne. Sitte muutama päivän peräst
muistiit vast et kenes kyyvis se ol
oikeestaa tult pois. Sit selvis ettei
kukkaa olt tuont sitä pois. Se ol
Pennane nimeltää se talo ja talon
isäntä ol jossai Läns-Suomes tilan-
hoitajan eikä muita kettää olt koton,
ja mummo ol jeänt yksinnää talloo
pitämää ja lämmittämmää sitä.

Se ol propleema, et kuka se lähtöö
sitä mummoo hakemaa. Se ol rinta-
malinjoi välis se talo, ja siint ol muis-
taakseen kolme päivää aikaa ko ne
ol vallanneet sen aseman siintä, eikä

olt tietoo mite pitkäl matkal niil ol
etuvartio siel. Kukkaa ei olt oikei
halukas lähtemää. Joka tapaukses
pit yrittää. Sit tuo esikuntapäällik-
kö, mikä ol kyläs sellasii siviiliasioihe
hoitajan, alko kyselemmää, et kuka
lähtis. No yks Pekka Rastas sitte,
ni heä luppautu lähtemeä jos heä
soap hevosen. Mahotontaha sitä ois
muute sitä reissuu tehä, mummoo
tuua pois sielt.

”Miten pitkä matka se oli”?
Kaks kilometrii, ei se sen pitemp

matka olt ko kaks ja puol ol kirkon-
kylä ja asema väli. Kukkaa ei olt sit
kuitekaa halukas kaveriks lähtemää.
Heä läks sit yksinnää. Se ol metsän
reunas se talo semmoses koivikos.
Heä mäni sinne ja tietyst mummo
ko kuul liikettä, ni heä ol epävarma
et ketä siel liikkuu. Ko sen ties siit
rähinäst, ammunnast ja muust, et
jottai erikoisempoa ol tekkeil.

No heä ol mänt tietyst piiloo. Eikä
sitä meinant löytyy, mut viimein jos-
tai koperost heä ilmesty. Sit voa
rekkee ja tietys kiireest pois, niinko
suikii kerkisiit. Jonkulaine loimi
mummon peäl, ettei tult kylmä. Heä
ei olt ennää monne päivää uskaltant
lämmitteäkää uunii, et ois savu nä-
kynt, ko kaik muut talot olliit tyhjillää.

”Kumma, ettei hän ollut sitten
lähtenyt pois aikaisemmin”

No, sen verran vanha kun oli ja
vähän tietyst naapurloihe kans
tekemisis, niin ei ollut huomannut
talloin tyhjenemistä. Oli kuitenkin
huomannut että jotain erikoista oli
tekeillä, siitä kaikesta paukkeesta ja
muusta. Siin ol kyl talo iha siin tien
toisel puolel, mut se mies ol lähtent
vissii jo nii paljo aikasemmi pois eikä
olt sen takkee ottant yhteyttä siihe
mummoo.

No se Pekka tuli sit sielt matkalt
ja ajo siihe esikunnan ettee mist ol
lähtentkii. Sit alkoit tuumailemmaa,

et pittää etsii ommaisii, mut ensi
pittää mummo saaha johokii läm-
mittelemää. Ja nii alkoit nostoa
mummoo pois reest, ni tilanne olkii
semmone et mummo olkii viimesen
reissun tehnt...

”Jaa, siinä matkalle kuollut”?
Niin, tietyst siel talossakki kokent

jo suuren järkytykse ja sit vanhako
jo ol , ni se pelastamisjärkytys soatto
olla viel kovemp. Siin käi nii, et hä-
net pit viiäkii ruumishuoneel suoraa.
Se ratkes sit sellasel taval, se mum-
mon kohtalo.

Sattuha siel onnellissiikii tapauksii
sillo vapaussota aikaan, mitä se kesti
viitisen viikkoo, enemmänkii tais
kestää se rähinä siel. Teä sattu
hyökkäysvaiheen aikaa. Siin ol sel-
lane pien puro Aseman ja Kirkon-
kylän välil, mist hyökkäysjoukot
läksiit. Semmoset purotha ain syk-
sy aikaa tulviit, mut talven mittaa ves
vähenöö puros, ni kevätpuolel jeä on
aika korkial, ja talvel ko lunta sattaa
peälle, ni se jääkans on aika petolline
sitte ylimännes, sehä on ko mikä
munankuor joistai kohi.

Hyökkäysvaihee aikan joukot
joutu tietyst mänemää tuon puron
yli ja etenemmää sinne, ni siin sattu
kahel kaveril sitte, Heikki ja Väinö
olliit mänös puron yli ni hupsahtiit
sinne. Heikki putos ensi sinne vettee
ja Väinö tulloo vähän ajan peräst
jeäl, ja kova ammunta ko ol, ni
sannoo Heikil, et siehä oot löytäntkii
hyvän paikan, ko heä ei kuult sitä
veen pasinaa sielt. Heikki ol hiljaa
vähä aikaa ja sano, no niin oon, tuu
siekii! Väinö hyppäs ja sinne sitte
ja huomas et teä olkii se soamarin

 ”Ni tilanne olkii
semmone et mummo

olkii viimesen
reissun tehnt...”
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oja. No hyö kastuit siin vyötäisiiää
myöt, ol se sen verra syvä kuitekii.
No sit rämpiit sielt pois, ni sattu
joukkueenjohtaja siihe, Hämäläine
muistaaksein nimeltää. Heä sano
näil pojil, mänkää kiireen vilkkaa
vaihtamaa kamppeet, työhä jäävyttä
muute tönköks. No, hyö tulliit meil-
le sitte yöllä, mitä se lie olt oamupuol
yötä. Sannoit, ettei hyö muute olis
lähteneet pois, mut munat ois jeä-
tyneet.

No sitte taistelujen välajois pit
tietyst asseitakkii huoltaa jollai viisii
semmosil välineil ko sillo ol. Sillon
ei olt näitä, niiko nykysin on pu-
histusaineita ja rassiloi, mil soap pii-
pun puhistettuu. Mut sit ol kum-
minkii semmone narupeli et sen
narun kans veettii tappuratukko pii-
pun läpi. Naru ol nii pitkä et se ol
kaks kertaa piipun pittuus. Siihe
keskel narruu sit laitettii tappura-
tukko, ja toisest peäs piippuu työn-
nettii naru piipun läpi ja sit vaa veettii
piipun läpi ja toas toisipäi.

Joskus käi kuitekii nii, et se
tappuratukko ei kestäntkää siin
narun kierteihe välis ja tukko jäi sin-
ne piippuu. Miehii ol kuitekii valis-
tettu sen verra et jos se tukko jeäp
sin sissää, ni ei oo oikei terveellistä
ampuu sitä pois, voa jollai puurassil
yritteä työnteä se pois. Joskus se
kuitekii män voa tiukempaa jos sitä
silt yritti sielt pois työnteä. No sit ei
auttant muu ko koittoa sitä ampu-
makonstii.

Mie muistan ko yhelt Jussilt ol
jeänt hakauksee se tukko sinne hyvi
piipun suuhu. Siin ei auttant muu ko
lähtii tekemää sil se ampumakonsti.
Heä otti sit patruunast luodin tietyst
pois ja keäns sit sen verra sitä pat-
ruunan suuta, ettei ruuti lähtent pois
ja työns sit patruunan piippuu ja läks
tuvast ko toiset putsailoot pyssyjää
siin ja sano sitte et ”Hyväst sitte jos
ei nähhä ko parkkarin orsil”. Tarkotti
tietyst, et jos täs nyt räjähtää koko
tykki ja heä oikasoo koipesa. No ei
sil sit kummemmi käynt, mie mäni
sit katsomoa ko heä män porstuvan

puolel ja työns kivärin piipun ovest
ulos, ja vet oven kii, et jäi vaa liipasin
ove sisäpuolel. Ampu patsahutti sit
ja sinhä se män tappuratukko han-
gel. Ei siin käynt kuinkoa, ei kiväril
eikä miehel. Asseihe putsausväli-
neet olliit siihe aikoa nii olemattomat,
mut jollai viisii niitä pit kuitekii huol-
toa ko ne nokehuit ja kastuit.

”Nämä ovat niitä sota-ajan ta-
pahtumia. Mutta varmaankin
muistat joitakin tapauksia rau-
han ajaltakin Raudusta”?

Kyllähä siel ol meil kaikenlaista
harrastusta. Metsälkii käytii veli-
miehii kans sillo kotipuoles olles.
Kettuikii jahattii lippusiiman kans,
myrkkylöi ei sillo käytetty ensinkää.
Siin siimas ol kirjavii, ervärisii
nauhoi, ja ko ketunjälet löyettii, ni
teä siima vejettii noi metrin korkeu-
vel sillei, et kettu jäi sin sisäpuolel ja
sit se soatii satimee.

Velimies Santer läks kerra etsimää
niit jälkii. Heä läks kotkyläst sinne
valtakunnan rajalle päi, ko tiiettii, et
siel semmoses tihheikköpenkassa on
niitä myyränpessii ja mäyränpessii,
et siel niitä kettuikii majjailoo. Ko
kettu usjast ko on lauha ilma, ni se
ei kehtaa lähtii juoksemaa, se voa
makkoa paikallaa. Siihe aikoa viel
sitä valtakunnanrajjaa ei olt raivat-
tu auk Vappausovan jälkee. Se ol
mones kohas kasvant melkei täytee
pajjui ja leppii. Sit viel ko lumet
painoit nää puut siihe vähäselkii
aukol päi, ni siinthä ei tahton selveä
soaha.

No heä löyskii jälet ja läks seu-
roamaa niitä, et jos se hyvinkii käyp
makkoamaa, ko ol sellane leuto ilma.
Nii se kettu mäni ja mäni, ja ko heä
seuras sitä pari kilometrii, ni huo-
maskii et heä onkii jo noapurvalta-
kunnan puolel. No onneks se kettu
ol lähtent kaartamaa takasi Suomen
puolel. Mut nii hullust paikast, ko
Venäjän rajavartiostonrakennus ol
noi kolmen-neljänsaan metri peäs
rajast Venäjän puolel, ni teä kettu
män siint heiä vartiorakennuksen ja

rajan välist. No, kettu sit takasi Suo-
men puolel vanhan Pietarin
moantien ylitse. Santer aattel, et
nythä tul käytyy noapurin puolel ja
viel pyssy seläs. Jos voa heiä raja-
vartijat tapasiit hänet siel, ni meä
tiije, kuin mone kymmenä vuuen
tuomio siint oist soant, luvattomast
rajanylityksest.

No, teähä ei jeäntkää viel tähä.
Siint tul sit viel jälkikommenttii, ko
suomlainen rajapartio ol hiihtänt
rajatarkistusta, ni se ol huomant nää
ylitysjälet. Sitte ko se jatko matko-
asa, ni se huomas koht et teä hiih-
täjä ol tult takasii Suome puolel.
Olliit sit ihmetelleet sitä, et kuka
kumma se on olt, ko on tult takasii
saman päivän, mittailleet mite
levveet sukset täl ol ja minkälaiset
sommat sauvois.

Sit ne olliit iltasil käyneet lähital-
loin pihois mittailemas suksii ja sau-
voi, mut eihä siel mittää selvint. Sit
viel olliit ihmetelleet sitä, ko siel
Liippuan mäel Santer ol laskent neä
jyrkät mäet yhel suksel. Ja kottii
kirkol heä hiihtel metsäteitä pitki.

Ol ne sit tulleet siihe tuloksee, et
joku kummalline hiihtäjä se on olt,
ei se heiä kyläst oo. No sit viel, Teri-
joen rajavartiosto julkas ilmotuksen,
et kuka tietää tään hiihtäjän, ni soap
viiensaan markan palkkion.

Sit män ainakii pari vuotta aikaa,
ni Santer tuli sitte junas Viipurist ja
siel tuli puhe sit täst samaisest
tapahtumast passitarkastajan kans,
ni teä sano, ”Siekös se olit”!

No sen perusteel mäni sit ilmotus
Terijoel ja Santerin pit sit käyä
jonkuulaine selvitys antamas, mut
eihä siint mittää hänel tult. Mite lie
käynt sen palkkion, saiks tää passin-
tarkastaja sen sit viel näi pitk aja
peräst, en tiiä.

”No onneks
se kettu ol lähtent
kaartamaa takasi
Suomen puolel”
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Raudun suojeluskunta
vapaussodan jälkeen
Helmikuun 14. päivänä 1919 anne-
tun suojeluskunta-asetuksen mu-
kaan määrättiin maa jaettavaksi
suojeluskuntapiireihin. Näin syntyi
Viipurin suojeluskuntapiiri, johon
myös Rautu kuului vuodesta 1919
lähtien, joka muodosti Suvannon alu-
een yhdessä Sakkolan ja Metsäpirtin
kanssa.

Viipurin suojeluskuntapiiri
Piiripäällikköinä toimivat kapteeni
Aarno Karimo 1919-1925, eversti
Urho Sihvonen 1925-1938 ja
eversti Jussi Sihvo 1938-1939.

Pisimpään tässä tehtävässä toimi
eversti Sihvonen ja hänen aikanaan
suojeluskuntatyö eteni harppauk-
sittain eteenpäin, ja alueen merki-
tys korostui kaikessa harjoitus-
toiminnassa. Piiriesikunnassa ovat
vaikuttaneet mm. presidentit Svin-
hufvud ja Relander, mikä korosti
Karjalan piirin tärkeyttä.

Piirin lippu on piiripäällikkö Kari-
mon suunnittelema ja se vihittiin
16.5.1922 Suurkirkon torilla. Piiriä
edusti 400-henkinen pataljoona ja se
edusti kunnialla Viipurin piiriä. Lip-
pu on mustalla pohjalla, jonka kul-
missa on punaiset tulen kielekkeet,
keskuskuvion aiheena on Viipurin
linna ja Karjalan vaakunan käsivar-
ret miekkoineen. Linnan alapuolel-
la oleva kultainen avain symbolisoi
Viipurin suojeluskuntapiirin merkitys-
tä Suomen lukkona. Vapaussodan
velvoittavina muistoina ovat valkoi-
sissa nelikulmioissa Karjalan rinta-
man tärkeimmät taistelupaikat:
Ahvola, Rautu, Joutseno ja Viipuri
sekä taisteluiden vuosiluku 1918.

Viipurin suojeluskuntapiirin lippu oli
ensimmäinen piirin lippu maassam-
me.

Karjalan suojeluskunta.

Suojeluskuntavala
Minä lupaan ja vakuutan kai-

ken sen kautta, mikä minulle on
pyhää ja kallista, että Suojelus-
kunnan varsinaisena jäsenenä
rauhan ja sodan aikana rehelli-
sesti toimin isänmaan ja sen lail-
lisen yhteiskuntajärjestyksen
puolustukseksi alistuen sotilaal-
liseen  järjestykseen ja kuriin
sekä täytän minulle kuuluvat
velvollisuudet ja annetut tehtä-
vät.
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Raudun suojeluskunta
Raudun Martat lahjoittivat lipun
suojeluskunnalle (kuva oik.). Sen oli
suunnitellut neiti Aino Thelen ja
valmistanut rouva Backman. Lipun
keskellä on rajapuomi lehväsep-
peleen ympäröimänä. Puomin ylä-
puolelle on kaksi kivääriä ristissä ja
niiden yläpuolella pienikokoinen
Karjalan vaakuna. Kuvion alla ovat
puolikaaressa kirjaimet R.S.K. Li-
pun tangon puoleisessa yläkulmassa
on vielä Sk. järjestön käsivarsikilpi.
Lippu on valmistettu valkoisesta
silkistä.

Vapaussotaan rautulaisia osallis-
tui 252 miestä ja Venäjänsaaren ret-
kellä oli mukana 20 miestä. Taiste-
luissa kaatui 22 miestä, haavoittu-
neita oli 30 miestä. Kaatuneet on
haudattu Raudun sankarihautaan,
jolle 1920 on pystytetty muisto-
patsas, jonka on suunnitellut taiteili-
ja Ilmari Virkkala ja valmistanut
Oy Granit. Patsaassa ovat seuraa-
vat sanat:

Raudun sankarit
Rajavartijat Suomen
kaatuneet Karjalan

kilpeä kantain
Isänmaan eestä 1918

Vapaussodan jälkeen perustettiin
suojeluskunta Rautuun uudelleen
1.1.1918. Paikallispäällikköinä ovat
toimineet mm. pisimpään jääkäri
vääpeli K. N. Loukola (1928-
1935) ja viimeisenä res. vänrikki T.
Kyllästinen vuodesta 1937.
Paikallisesikuntaan ovat kuuluneet
mm. kenttäpappi P. Salo, sk.ups. K.
Loukola. sk. vääpeli J. Ihalainen
sekä kers. A. Määttänen. Mainit-
takoon, että kers. Ihalainen toimi ta-
louspäällikkönä 15 vuotta.

Urheilutoiminta oli vilkasta ja me-
nestyksellistä ja v. 1923 suojelus-
kunta voitti Kannaksen poikki-
hiihdon ja v. 1926 Valkjärven ja Su-
vannon alueiden suojeluskuntien
välisen hiihtokilpailun saaden kierto-
palkinnon omakseen. Samana vuon-
na se voitti Viipurin piirin sk.
patterien välisen kalustonhoito-
kilpailun. Raudun sankaripatsas.

Poikatoiminta alkoi 1928, johon
osallistuivat aktiivisesti kylien kou-
lujen opettajat. Voimistelu ja hiihto
olivat tärkeimmät toiminnan muo-
dot.

Suojeluskunnat huolehtivat rauhan
aikana maanpuolustustahdon lujitta-
misesta sekä miesten asekuntoisuu-
den kehittämisestä. Suojeluskunnan
luku kehittyi positiivisesti ollen 1938
407 henkilöä ja se jakaantui
jalkaväkeen sekä tykistöön.

Vuonna 1938 oli upseereita 10, ali-
upseereita 71 ja miehistöä 326.
Ampumakoulutus kuului oleellisena
osana suojeluskunnan koulutukseen.
Monet tunnetut rautulaiset osallis-

Marttojen lahjoittama Raudun
suojeluskunnan silkkinen lippu.
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tuivat esikunnan toimintaan, mm.
Matti Valkonen, J.P. Kokko,
Väinö Kerminen, muutamia mai-
nitakseni.

Rautu kuului Viipurin suojelus-
kuntapiirin XIII:een eli Suvannon
alueeseen (yhdessä Sakkolan ja
Metsäpirtin kanssa), jolloin
aluepäällikköinä olivat mm. reser-
vin vänrikki Simo Susi 1921-1929,
kapteeni Mauno Metsola 1936-
1939.

Kohti sotaa
Raudun suojeluskunta ja lotat osal-
listuivat Kannaksen linnoitustöihin
aktiivisesti, suojeluskunnat valmis-
telutöihin ja lotat huoltotöihin. Elo-
kuussa pidettiin Karjalan kannaksel-
la Suomen suurimmat sotaharjoituk-
set, joihin rautulaiset myös osallis-
tuivat, ja syyskuussa 1939 alettiin
jakaa palvelukseen astumiskäskyjä,
kohta alkoivat liekit loimuta kannak-
sella, eli rajan kirot alkoivat.

Pääosa rautulaisista osallistui
Raudun ryhmän toimintaan ja
taistelujoukkoihin muiden avusta-
essa yhdessä lottien kanssa
evakuointioperaatioissa.

Talvi-
sodan
alku
30.11.
1939.

Raudun lotat
Lottalupaus

Minä lupaan kunniasanallani,
että rehellisesti ja

omantunnontarkasti
avustan suojeluskuntaa

sen puolustaessa uskontoa,
kotia ja isänmaata

sekä noudatan toiminnassani
Lotta-Svärd yhdistyksen

sääntöjä.

Suojeluskuntain ylipäällikkö evers-
ti von Essenin päiväkäsky 29.8.
1919 antoi sysäyksen lottatyön
käynnistykselle. Raudun paikallis-
osasto perustettiin 1921 ja kehityk-
sen jatkuessa alkuvaikeuksien jäl-
keen Raudussa keskityttiin muo-
nitus-, lääkintä-, varus- sekä
kansliakeräysjaostoihin. Vuonna
1938 kuului muonitusjaostoon 256,
lääkintäjaostoon 18, kanslia-ja
keräysjaostoon 14 sekä varus-
jaostoon. Kehitys kehittyi siis
Raudussa positiivisesti.

Vuonna 1933 perustettiin tyttö-
osasto, jonka kokonaisvahvuus
1939 oli 175, tyttöosastot toimivat
kyläkunnittain. Raudun lotat tekivät

merkittävän päivätyön, esim. 1938
tehtiin 1480 työpäivää.

Kesällä 1939 lotat olivat mukana
linnoitustöissä huoltotehtävissä, sa-
moin elokuun suurissa sotaharjoi-
tuksissa. Sodan syttyminen asetti
lottatyölle uudet tehtävät. Nämä
toimivat ilmavalvontatehtävissä,
evakkojen muonitus- ja huolto-
tehtävissä.

Raudun lottien puheenjohtajana
toimi pisimpään Selma Liimatta
1929-1933 ja 1935-1936. Varapu-
heenjohtajan tehtävää hoiti pisim-
pään Olga Heikkonen 1930-luvul-
la. Sihteereistä olivat pisimpään Alba
Piha 1933-1938. Olga Heikkonen
oli pisimpään rahastonhoitajana
1933-1937. Rautulaisia toimi lisäksi
innokkaina niin muonitusjaostossa,
lääkintäjaostossa ja muissakin jaos-
toissa.

Maanpuolustustahdon kohottajina
olivat Raudun lotat ja suojeluskun-
talaiset esimerkillisiä ja heidän an-
sioistaan maanpuolustustahto oli hy-
vin korkealla tasolla. Tämä tuli sel-
västi esiin raskaina vuosina 1939-
1944. Heidän muistonsa ja tekonsa
elävät yhä tänäkin päivänä.

Pekka Hovilainen
Lähteet:
Raudun historiatoimikunta:
Raudun historia
Pentti Pirhonen:
Suojeluskunnat ja Lotta Svärd
Kaller Väänänen:
Vainotien vartijat, Etelä-Karjalan

maanpuolustushistoriaa
Karjala vapaussodassa, osa II.

Karjalan sotahistorian toimikunta
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Lottia Kannaksella 13. jakso
Paikallisten asukkaidenkin oli tullut
aika kokea pakkolähdön aiheuttama
kiirastuli talvisodan alettua 1939. Oli
vain otettava mukaan  kaikkein tär-
kein omaisuus ja lähdettävä kulke-
maan osoitettuun evakkopaikkaan,
jossa ei varmaan ketään odotettu.

Tiesin, että lähtijöiden joukossa olisi
sisareni Liisa-Siviä pienine lapsineen.
Mies oli ”siellä jossakin”. En kuiten-
kaan voinut lähteä auttamaan, koska
en itse evakkona kuulunut Kivinie-
men kasarmin perheisiin enkä myös-
kään rautulaisiin. Olin kirjoilla Viipu-
rissa, jonne sotapoliisi ei enää pääs-
tänyt uusia ihmisiä jokapäiväisten
pommitusten takia, ja niinpä elätin
pientä toivoa päästä senhetkiseen
kotiini Seinäjoelle.

Siinä vaiheessa katsoin kuitenkin
parhaaksi pysytellä sotaväen muka-
na niin kauan, kun mahdollisuus
työntekoon oli tarjolla. Oli vain toi-
vottava, että sisareni pääsisi muiden
auttamana omaan sijoituspaikkaansa.
Myöhemmin kuulin, että niin oli ta-
pahtunut.

Meidän lottien elämä jatkui teltas-
sa. Olin saanut tietooni, että komen-
tajankin seurue majaili jossain lähei-
syydessä. Tarkka sijainti oli tosin sa-
laisuus, mutta tärkeintähän olikin vain
se, että olimme kaikki ehjinä perillä.

Sotaväen mukana elämäämme oli
tullut paljonkin salaisuuksia. Emme
voineet enää kertoa olinpaikkaamme
jokaiselle vastaantulijalle emmekä
puhua tulevaisuudensuunnitelmis-
tamme, jos niitä nyt sitten olikaan.
Vieraille olimme vain lottia, jotka tuli-
vat sieltä jostakin ja menivät sinne jon-
nekin. Omiemme joukossa saimme
sentään käyttää sukunimiäkin.

Uusista rajoituksista tiedotettiin lä-
hes päivittäin. Ilmavaaran takia ei esi-
kunnan lähettyville saanut kerätä suu-
ria joukkoja. Kaminan torvista nou-
seva savu oli saatava näkymättö-
mäksi, ettei sitä huomattaisi lentoko-
neesta. Se tietysti vaikeutti työtämme,
mutta pienin järjestelyin saimme toi-
mitettua kahvia myös linjoille, jossa
tuota piristysainetta eniten odotettiin.

Helppoa ei myöskään ollut kehon

luonnollisten toimintojen lykkääminen
iltahämärään. Sen olivat kai miehet-
kin huomanneet, koska jossakin vai-
heessa me naiset saimme lumipuvut.
Ne olivat tietysti miesten kokoa, ja
niihin olisi voinut itsensä lisäksi pii-
lottaa vielä viikon muona-annoksen.
Vaikka nyt olimmekin luonnon kans-
sa samanvärisiä ja pystyimme käy-
mään ulkona päiväsaikaan, liikkumi-
semme oli silti hyvin rajoitettua.

Kaikesta huolimatta olo tuntui jos-
kus turhautuneelta, sillä tekemistä ei
ollut riittävästi. Meitä ei tosin loh-
duttanut se tieto, ettei työtä ollut
muillakaan evakoilla. Varastomme
vähenivät päivä päivältä eikä täy-
dennyksestä ollut varmuutta. Huo-
nomminkin asiat olisivat tietenkin
voineet olla. Olimmehan päässeet ar-
meijan mukaan sattumalta, saaneet
samalla ruoan, makuupaikan ja työ-
täkin, jos nyt ei ihan kokopäiväisesti.

Oli siis parasta hallita hermonsa ja
seurata tilannetta, joka muuttui päi-
vittäin. Pojilla sen sijaan näytti tou-
hua riittävän. Kullekin oli määrätty
oma tehtävänsä huoltopuolella, joten
lähtöhetkellä kaikki sujuisi kitkatto-
masti.

Mutta miten kestivät hermot linjas-
sa? Sitä ei edes kysytty. Olimme ajau-
tuneet asemasotaan, mikä merkitsi
jatkuvaa seisomista vartiossa ja tui-
jottamista yli Vuoksen. Vaikka mitään
ei näkynyt, tiesimme, että vasta-
puolella olisi lukemattomia vihollis-
sotilaita, jotka eivät taisteluja pelkäisi.
Osattiin sitä sielläkin suojautua.

Vartiosta palaava ehkä huolsi
aseensa tai sitten ei. Hän heittäytyi
havuille pitkäkseen tuijottaakseen
vuorostaan teltan matalaa kattoa. Jos

uni ei heti tullut, pyörivät ajatukset
sodassa. Sota ei yhtä miestä kaipai-
si, mutta entä perhe? Vartioon löy-
tyisi aina uusi mies, mutta kuka huo-
lehtisi puolisosta, lapsista ja vanhem-
mista? Suomalainen mies tunsi kui-
tenkin vastuunsa myös meidän kaik-
kien yhteistä perhettä – isänmaata –
kohtaan.

Joskus muistettiin kotiväkeä kirjeel-
lä. Kenttäposti oli tuonut meille uu-
den osoitteen, joka ilmoitettiin kirjai-
min ja numeroin, esim. Kpk 27, 0,
13.16 ja kirjekuoren tai kortin ylä-
kulmaan merkittiin ”kenttäpostia”.
Myöhemmin omat leimasimet saatu-
aan kenttäpostit löivät lähetykseen
omat tarkistusmerkintänsä ja niin
pääsi posti nopeasti jatkamaan mat-
kaansa vastaanottajalle.

Mietiskelyn keskeytti hetkeksi ruo-
kailu, ja kyllä hernekeitto maastossa
maistuikin. Sitten vain taas lojumaan
kummalla kyljellä miellytti, aina seu-
raavaan vartiovuoroon asti, joka oli-
si yöllä tai ehkä vasta seuraavana päi-
vänä…

Välistä harjoitettiin propagan-
daakin, milloin naapurin, milloin mei-
dän puolelta. Kerran oli kuulemma
tuotu maatuska näytteille ja luvattu
kaikkea hyvää – naisiakin – jos nuo-
ret miehet vaihtaisivat puolia. Nämä
sitkeät rajaseudun kasvatit, joista osa
oli jo kotinsa menettänyt, eivät moi-
siin lupauksiin uskoneet.

Sen sijaan he vastasivat mainoksella
mainokseen, pistivät omasta mieles-
tään vielä paremmaksikin. He haki-
vat kanttiinista mielestään komeim-
man naisen, jonka pukivat siviilivaat-
teisiin ja veivät sillan korvalla manne-
kiiniksi. Hyvin tyttö oli asiaankuuluvat
kiemurat osannutkin. Eipä näyttäy-
tynyt maatuskakaan sen koomin.
Tällä kertaa kaikilla oli hauskaa, mutta
seuraukset olisivat saattaneet olla
tuhoisatkin.

Meeri Huuhka (Schadewitz)
julkaistu aiemmin numerossa 5/1987

Jatkuu…

”Sota ei yhtä
miestä kaipaisi,

mutta entä perhe?”
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Olen Elli Puurtinen o.s. Puranen,
syntynyt Raudussa, Mäkrän kylällä
vuonna 1932 Lempi o.s. Honkanen
(Väärni) ja Juho Antinp. Purasen
10-lapsiseen perheeseen kolman-
neksi nuorimpana. Sisarukset: Toi-
vo, Vilma, Onni, Usko, Aino, Eila
kasvattilapsena Relanderin per-
heessä Leininkylässä, Urho, Raimo
ja Irja. Kotipaikka sijaitsi Seppälän-
järven rannalla.

Syksy 1939
Vanhin veli Toivo oli jo kutsuttu puo-
lustamaan isänmaata. Meitä osa
lapsista, nuorimmat viisi, lähdimme
äidin kanssa junalla evakkomatkalle
syksyllä 1939, määränpäänä Piek-
sämäki. Isä oli puimassa viljaa se-
dän luona. Isä ja vanhemmat sisa-
rukset jäivät vielä karjan kanssa
kotiin.

Ennen sodan alkua isä kuitenkin
kävi vielä hakemassa veljeni
Raimon ja minut takaisin Rautuun
omaan kotiimme. Matkustimme  ju-
nalla Pieksämäeltä. Sotilaat olivat
kaivamassa Kannaksella juoksu-
hautoja ja meidänkin pihamme oli
kaivettu auki. Marraskuussa jou-
duimme sitten lähtemään isän ja
vanhempien sisarusten kanssa. Isä
oli käynyt hakemassa viljakuorman
sedän luota ja otti meidät reen kyy-
tiin vilttien alle.  Menimme hevosella
Elisenvaaraan, josta junalla Pieksä-
mäelle. Karjaa ei saatu mukaan,
koska kaikki junat olivat täynnä.

Vanhemmat sisarukset, sisko ja
kaksi veljeä, tulivat viimeisellä mah-
dollisella junalla Kiviniemestä. Karja
jäi sotilaiden huostaan. Kun perhe
oli koossa, muutettiin Jäppilään
Ruuhilammelle, jossa asuimme
1940-1942.

Paluu kotiin
Isä ja äiti palasivat Rautuun 1942
keväällä ja me lapset menimme pe-
rästä syksyllä. Asuimme naapuris-
sa isän serkun Juho Simonp. Pura-

Kolmasti evakkoon joutunut Elli

Elli ja lastenlapset, joista kuvasta puuttuu kaksi vanhinta.

sen talossa, josta käsin rakennettiin
omaa tilaa uudelleen. Silloin ei tie-
detty, että paluu ei ollut pysyvää. Me
lapset osallistuimme kotitöihin ky-
kyjemme mukaan. Minä olin
paimenessa noin kilometrin päässä
kotoa, jossa meillä oli niityt. Mieles-
sä on naapurin tarkkailupallot ja
pauke, joka kuului ja jota pelkäsin.

Taas kerran evakkoon
1944 kesäkuulla jouduimme uudel-
leen lähtemään kotoa, määränpäänä
taas Pieksämäki. Me lapset tulim-
me junalla edeltä ja isä ja äiti tulivat
”härkävaunulla” karjan kanssa pe-
rässä.

Koko perhe muutimme Haapa-
koskelle. Isä määrättiin linnoitus-
hommiin Lappeenrantaan ja Aino-
sisko lottatehtäviin Pieksämäelle.
Nuorimmat sisarukset Raimo ja Irja
lähetettiin sotalapsiksi Ruotsiin.

Joroisten Pasalaan muutimme
elo-syyskuulla 1944. Asuimme aluk-
si Pasalan kartanossa. Isä veljiensä
kanssa rakensi meille omaa taloa,
johon muutimme ja jossa myös asuin
omaan kotiin muuttamiseen saakka.
Sisarukset palasivat Ruotsista ko-
tiin 1946.

Muistot
Lapsen mietteistä muistissa on se,
että oli jännää kun pääsee reissuun,
koska se ei ollut siihen aikaan joka-
päiväistä. Se, että ei päästy enää
kotiin, muutti kuitenkin käsityksen
matkasta.

Olisin halunnut myös Ruotsiin si-
sarusten kanssa, mutta äiti ei halun-
nut päästää. Kolme veljestä oli so-
dassa ja kaikki pääsivät siviiliin.

Koulu
Kouluni alkoi Mäkrällä 1939 ja jat-
kui Jäppilässä Ruuhilammilla, jossa
kävin ensimmäisen luokan loppuun
ja toisen luokan. Tammikuussa 1943
menin Raudun kirkolle, Keripadan
kouluun, jossa kävin kolmatta luok-
kaa talven loppuun. Orjansaaressa
oli kouluna maalaistalo, jossa kävin
neljännen luokan 1943-1944. Jorois-
ten Kolmalla kävin sitten viidennen
ja kuudennen luokan sekä jatkokou-
lun lukuunottamatta keittokoulua,
jonka kävin Joroisten kirkolla.

Perhe ja elo Joroisissa
Perheeseeni syntyi kolme tyttöä,
Seija, Päivi ja Erja, sekä poika Rau-
no. Puoliso Tauno kuoli 37-vuotiaa-



Rautulaisten lehti  3/2014 19

na äkilliseen sairauteen 1959 ke-
väällä, josta lähtien on pitänyt pär-
jätä. Avioliittoa ehti kestää vajaa 10
vuotta.

 Puolisolta jäi taksi, mutta en omis-
tanut ajokorttia. Veljeni Raimon
kannustamana menin autokouluun
1959 ja hän lupasi ajaa taksia siihen
saakka, kunnes itse alan. Taksiurani
alkoi 1960 ja päättyi 1990, jolloin
poikani Rauno rupesi jatkamaan.
Lastenlapsia on 10 ja kaksi lapsen-
lapsenlasta.

Lapset hakivat vuonna 2009 lah-
jaksi Karjalan Liiton ansiomerkin,
Karjalaisen Siirtoväen Muisto-
mitalin, Isänmaan lunnaaksi, jota
merkkiä kannan tyttäreni valmista-
massa feresissä.

Käynti kotona Raudussa,
mietteitä
Käydessäni kotona Raudussa surul-
lisena saatoin nähdä kotipihalla ta-
lomme paikalle rakennetun talon ja
kerrostalon ”venäläiseen malliin”
tien varrelle. Sinne tänne oli raken-
nettu erinäköisiä rakennuksia.

Mottona elämässä:
Pitää olla terve, että pärjää!

Haastattelu ja teksti
Seija Räty

Kerro sinäkin omaa,
läheisesi tai ystäväsi

elämäntarinaa
Rautulaisten

lehdessä!

Lähetä kirjoituksia
ja valokuvia

yhteiseen pitäjälehteen.

Muista kuitenkin aina
kysyä asianosaisilta

lupa aineiston julkaisuun!

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.

Lapsia liekkumassa onnellisena kotona Raudussa ennen sotia; Ruusa,
Arvo, Urho-Matias ja Helena Pennanen söörliekussa. Otos on
Rautulaisten kalenterin 2014 heinäkuun kuvana.

Lapsuuskesien iloa
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Rautulaisjuurinen Ilkka Jantunen
on kuvannut lähes kaikki Suomen
höyryveturit. Kiinnostus hommaan
syntyi vähän kuin sattumalta, sillä
jossain vaiheessa pelkkä moottori-
pyörällä ajelu alkoi tuntua Ilkasta
tylsältä ilman päämäärää.

Aloittaessaan projektin vuonna
2006 Suomessa oli jäljellä reilut sata
leveäraiteista höyryveturia. Tähän
mennessä Ilkka on kuvannut niistä
102. Puuttuvat veturit löytyvät to-
dennäköisesti Hyvinkään konepa-
jalta, Haapamäeltä ja Nokian kaa-
pelitehtaalta, eli paikoista, jonne ei
voi noin vain hurauttaa kuvia otta-
maan.

– Seinäjoella piti olla veturi, mut-
ta en onnistunut sitä löytämään, Ilk-
ka mainitsee.

Vetureiden etsinnässä hänelle on
sattunut muutamia hauskoja tilan-
teita. Kemissä hän halusi löytää
kapearaiteisen höyryveturin, vaik-
ka ne eivät ole olleet hänen ensisi-
jaisia kiinnostuksen kohteita.

– Oli sunnuntai-ilta. Veturin piti
olla erään päiväkodin pihalla, mutta
ei sieltä mitään löytynyt. Menin ky-
symään asiaa paikalliselta poliisi-
laitokselta, jossa pihalla vastaani tuli
jo vuorostaan vapaalle jäänyt polii-
si. Hän ei tiennyt asiasta mitään,
joten menimme laitokselle sisään.
Pian siinä oli kaikki vuorossa ole-
vat poliisit auttamassa asian sel-
vittämisessä, mutta selvittämättä se
jäi. Sitä kukaan ei kuitenkaan ky-
synyt, onko hommassani mitään
järkeä.

Turun asemalla Ilkka puolestaan
kyseli junanlähettäjältä, mahtaisiko
sieltä löytyä hänen etsimäänsä höy-
ryveturia. Vuorossa ollut mies osa-
si kertoa, että se on parin kilomet-
rin päässä olevassa hallissa. Hän ei
kuitenkaan joutanut Ilkkaa sinne
viemään, joten oppaaksi lähti toinen

Ilkka Jantunen löysi hyöryvetureista
syyn ja päämäärän matkoilleen

VR:n mies.
– Siellä minä ajoin hänen peräs-

sään Turun ratapihalla ensimmäis-
tä kertaa eläessäni mönkijällä. Hän
avasi hallin ovet, minä otin kuvat ja
matka jatkui.

Pikkuteitä pitkin
kohdetta kohti
Tänä keväänä Ilkka kokosi
ottamistaan kuvista nettisivut. Siel-
lä on muutamia kuvia myös liikkeellä
olevista höyryvetureista. Ne hän on
onnistunut bongaamaan museoaje-
lujen aikana. Kaikkiaan käytössä
olevia ja silloin tällöin liikenteessä
olevia höyryvetureita on kymmen-
kunta.

Höyryvetureihin Ilkka päätyi, kos-
ka hän on aina ollut kiinnostunut tek-
niikasta ja mekaniikasta. Vaakaku-
pissa painoi myös se, että vetureita
oli sopiva määrä.

– Kirkkoja olisi ollut liian paljon,
enkä koskaan olisi saanut sarjaa
täyteen.

Käytännössä Ilkka teki ajo-
suunnitelmat talvisin lukemalla ai-
heesta tehtyjä kirjoja ja tutkimalla
nettisivuja. Oletetut höyryve-
tureiden sijainnit hän syötti kansa-
laisten karttapaikkaan, josta sai
koordinaatit kohteeseen. Nuo tiedot
hän naputteli navigaattoriin, ja ajeli
pääasiassa pieniä teitä pitkin koh-
teisiin.

–Tuskin esimerkiksi Suomussal-
men Pesiökylään olisi tullut muuten
matkattua. Tai Närpiöön, jossa höy-
ryveturi oli kesäteatterin pihamaal-
la.

Ilkka ei perusta vauhdista, vaan
hänelle tärkeintä on matkanteko ja
päämäärä. Nyt kun lähes kaikki
höyryveturit on tallennettu, on Ilk-
ka alkanut miettiä uusia valo-
kuvaamiskohteita. Yksi vaihtoehto
olisi historiasta kiinnostuneelle mie-
helle Mannerheim-ristin ritareiden
haudat, mutta niistä on olemassa
kirja. Toinen vaihtoehto voisi olla
Suomen kanavat.

Mies, moottoripyörä ja kameralaukku. Ilkka Jantunen on yhdistä-
nyt kaksi harrastustaan: moottoripyöräilyn ja valokuvauksen.
Kuva: Jaana Matikainen.



Rautulaisten lehti  3/2014 21

Ilkka Jantunen on kuvannut lähes kaikki Suomen höyryveturit.
Osan hän on onnistunut kuvaamaan niiden ollessa liikenteessä.
Kuva: Ilkka Jantunen.

– Ne ovat nättiä ja idyllisiä paik-
koja, ja helposti saavutettavissa
Pieksämäeltä käsin.

Kaksi rakasta harrastusta
yhdistyy
Ensimmäisen kevytmoottoripyörän
Ilkka hankki 16-vuotiaana. Varsinai-
sen ajokortin saatuaan Valto-isän
auto houkutti helppoudessaan enem-
män kuin moottoripyöräily, kunnes:

– Tapasin kesällä 1983 silloisen
kauppaoppilaitoksen rehtorin, joka
vinkkasi hakemaan työpaikkaa heil-
tä. Pesti alkoi samana syksynä, jo-
ten suunnitelmissa ollut pidempi lo-
mailu jäi sikseen. Niinpä varasin vii-
kon äkkilähdön Kreetalle, jossa
vuokrasin moottoripyörän. Ajelu
tuntui kivalta. Ei sitä sen enempää
osaa selittää.

Tuon keikan innoittamana Ilkka
päätti hankkia palkkarahoillaan
oman moottoripyörän seuraavaksi
kesäksi. Ja näin kävi. Nyt hänellä
on allaan jo viides pyörä. Hondan
50-vuotisjuhlamalli, 800-kuutoinen
VFR.

Välillä ajelussa oli perheen takia
taukoa, mutta 2000-luvulla innostus
iski taas.

– Jotenkin jo se, että pyörä on
kotona työhuoneen ikkunan edessä
ja sillä voi lähteä jos haluaa, tuntuu
hyvältä. Nykyään kilometrejä ker-

tyy vuosittain ehkä 7000.
Valokuvausharrastuksen Ilkka

aloitti 14-vuotiaana seurakunnan
kerhossa, jossa opeteltiin tekemään-
kin mustavalkokuvia. Lukiossa hän
oli valokuvauskerhon pimiön hoita-
ja. Etuihin kuului muun muassa avain
koululle, joten hän saattoi joskus
viettää jopa yön kuvia tehden.

Kesätöissä Ilkka oli valoku-
vaamossa ja 1970-luvulla hän ku-
vasi Savon Sanomille Namikan
lentopallopelejä. Ammattia tuosta ei
kuitenkaan tullut, vaan kansantalo-
ustieteen opiskelu vei nuoren mie-
hen.

– Ehkä valokuvaaminen on jon-
kinlaista halua saada kuva
tallentumaan, sillä piirtää en osaa.
Teknisesti olen valokuvauksessa
varsin taitava, mutta taiteellista sil-
mää minulla ei ole, toteaa Etelä-
Savon ammattiopiston Kuusitien
yksikössä Pieksämäellä matematii-
kan opettajana työskentelevä Ilkka.

Jaana Matikainen

Lisätietoa:
Ilkan veturisivut http://

hoyryveturit.esy.es
Kari Siimeksen höyryveturisivut:

http://koti.mbnet.fi/kasii/valikko.htm
Rautatieharrastajien kotisivut:

http://www.vaunut.org/

Alkuperäiseen loistoonsa restauroitu
Viipurin kirjasto on ollut kuluvan
vuoden ajan näyttävästi esillä. Aal-
lon merkkiteoksen juhlinta jatkuu Jy-
väskylässä avatussa Alvar Aalto -
museon tuottamassa ”W.W.W.”
Viipurin Alvar Aalto -kirjasto-näyt-
telyssä. Siinä tarkastellaan moni-
tahoisesti kirjaston eri vaiheita ra-
kennuksen historian ja sen res-
tauroinnin näkökulmasta.

Näyttely on avoinna yleisölle
Alvar Aalto -museon Galleriassa
Jyväskylässä kesäkauden 23.5.-
14.9.2014, ja se osuu sopivasti myös
Jyväskylän asuntomessujen kanssa
samalle ajankohdalle.

– Temaattisesti näyttely jakaan-
tuu kahteen osaan. Ensimmäinen
osa kuvailee kirjaston synty-
prosessia ja rakennuksen historiaa,
toinen keskittyy puolestaan kirjas-
ton kunnostukseen rakennus-
suojelun ja korjausrakentamisen nä-
kökulmasta, kertoo Alvar Aalto -
museon intendentti Katariina
Pakoma.

– Näyttelyn nimen kirjainyh-
distelmä W.W.W. juontaa juurensa
Aallon voittoisan kilpailuehdotuk-
sen nimimerkkiin, jota Aalto käytti
arkkitehtuurikilpailussa vuonna
1927.

Yleisöllä on mahdollisuus näytte-
lyn kautta päästä kurkistamaan Vii-
purin kirjaston historiaan ja res-
taurointihankkeeseen valokuvien ja
taustoittavien tekstien, huonekalu-
jen, materiaalinäytteiden sekä
pienoismallien avulla. Luvassa on
myös dokumentaarinen lyhyt-
elokuva, jossa restauroinnin pää-
arkkitehdit Maija Kairamo ja Ta-
pani Mustonen kertovat rakennuk-
sen kunnostamisesta. - MRT

Viipurin
kirjastosta
näyttely
Jyväskylässä
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MATKOJA KESÄLLÄ 2014
VUOKSI-KIVINIEMI-TAIPALE

18.-20.7.2014
KIRKKOVENESOUTU alkaen Äyräpäästä

reitti: Joroinen-Mikkeli-Lappeenranta
hinta 350 e (vahvistamaton)
tied.   Pekka p. 045 2630 365

Sirkiänsaari-Huhti-Korleen
kyläkokous

Lauantaina 12.7.2014 alkaen klo 12
Mäntyniemessä,

os. Ihastjärventie 40 B, Mikkeli
Ohjelmassa alueen elämän ja tapahtumien
muistelua sekä haastelua. Tarjolla lounas,

jonka vuoksi ole hyvä ja ilmoittaudu:
Rauni Karjalainen, puh. 0400 715 200

Ilmi Pesonen, puh. 040 730 6166,
s-posti: ilmi.pesonen@gmail.com

Tervetuloa!     -     Kylätoimikunta

Matkoista saa ajankohtaista tietoa myös
internetistä osoitteesta

www.rautu.fi/Kalenteri/matkat.htm

Rastaan suvun
kesäkokoontuminen
Mikkelissä 26.7.2014

pitäjäjuhlien yhteydessä.

Mikäli osallistut, ota yhteyttä

Seija Räty p. 040 577 2728 tai
Tuomas Rastas p. 050 5430 400.

Karjalan Liitto ry:n hallitus on myön-
tänyt valtioneuvos Riitta Uosukai-
selle Karjalan Liiton Pro Carelia -
ansiomerkin merkittävästä toimin-
nasta karjalaisen kulttuurin ja iden-
titeetin tunnetuksi tekemisessä.

Pro Carelia -mitali
Riitta Uosukaiselle

TERIJOKI-KRONSTADT-VIIPURI
8.-10.8.2014

1 yö Terijoella, 1 yö Viipurissa
käynti Kronstadissa ja Lintulan luostarissa

reitti: Mikkeli-Lappeenranta-Viipuri
tied. Markku p. 040 5239 645

KOTISEUTURETKI RAUTU
15.-17.8.2014

reitti: Varkaus-Mikkeli-Lappeenranta
yöpyminen hotelli Igora Rautu
 ilm. Markku p. 040 5239 645
email: pitajaseura@rautu.fi

KAIKEN
KANSAN

KARJALAINEN
PÄIVÄ

Mikkelin
Ammattiopistolla

su 31.8.2014
klo 13.30

Juhlapuhe
valtioneuvos

Riitta Uosukainen

Tervetuloa!
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PÄIVÄJUHLAN ohjelmassa mm.

AVAJAISHARTAUS
pastori Hanna Suominen
isä Pekka Jyrkinen

JUHLAPUHE
professori, kirjailija Heikki Ylikangas

MUSIIKKIA
taiteilija Sanna Pietiäinen

RAUTULAISTEN KESÄJUHLAT
(Pitäjäjuhlat)

Mikkelissä la 26.7.2014
Konserttitalo Mikaelissa klo 13.00

MUISTOLOIN ILTA
Naisvuoritalolla klo 17.00

Ruokailua varten pyydämme ilmoittautumaan:
Päivi Väisänen, p. 050 524 2280
Raili Ilvonen, p. 044 3171 244,

sähköposti rilvonen@gmail.com

TERVETULOA!                    - Juhlatoimikunta

MAJOITUSTARJOUS RAUTULAISILLE
SOKOS HOTEL VAAKUNA Mikkeli
ajalle 26.-27.7.2014
HINTA: 86 e / vrk huone yhdelle ja 99 e / vrk huone kahdelle
Varauksen tunnus BRAU140726, voimassa 30.6 asti. Varaukset: 015 20201 / huonevar.
email: sales.suur-savo@sok.fi
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Suvannon sukututkijat tapasivat
Karjalatalolla lauantaina 5. huh-
tikuuta, tilaisuuden vetovuorossa oli-
vat rautulaiset.

Heikki Malkamäki esitteli
Raudun pitäjän erinomaisen net-
tisivuston www.rautu.fi. Sivustolta
löytää historiakirjoja, asutustietoja,
ajankohtaista asiaa ja paljon muu-
ta. Tähän ehkä Suomen parhaim-
paan sivustoon kannattaa tutustua.

Sukututkija tietoverkoissa nyt ja
tulevaisuudessa -aihetta valotti Har-
ri Laine. Paikallaolijat saivat erin-

Suvannon seudun sukututkimuspiiri koolla
omaisen katsauksen tietoverkkojen
käytön mahdollisuuksista, ominai-
suuksista, tulevaisuuden kehitys-
suunnista sekä myös vaaranpai-
koista.

Kolmantena aiheena oli Raudun
pitäjän ensimmäinen kyläkirjahanke,
jossa tartutaan Vehmaisten ja Hauk-
kalan kylien olosuhteisiin. Keskus-
teluissa todettiin, että varhaisemmat
kirjojen tekijät ovat olleet huomat-
tavasti paremmassa asemassa, elos-
sa ja haastateltavana on ollut enem-
män ennen sotia paikalla kylissä

asuneita. Turhaa kirjoittaminen ei
nytkään ole, tulevat sukupolvet saa-
vat kiinnekohtia havahtuessaan ja
alkaessaan omien esivanhempiensa
selvittelyä.

Tilaisuudessa jatkettiin myös ky-
lien esittelyä. Ilmi Pesonen tarkas-
teli aivan rajan pinnassa sijainnutta
Sirkiänsaarta.

Seuraavan kerran kokoonnutaan
20.9. Karjalatalolla, tällöin veto-
vuorossa ovat metsäpirttiläiset.

Esko Simonen

Karjalaisten pitäjäseurojen
yhteistyötä on lisättävä
Karjalaisten pitäjäyhdistysten liitto
(KPYL) teki vuosikokouksessaan
5.4.2014 joukon merkittäviä henkilö-
valintoja ja hyväksyi ponnen yhteis-
työn lisäämisestä toisaalta KPYL:n
hallituksen ja jäsenseurojen välillä ja
toisaalta jäsenseurojen kesken.

KPYL:ssa on nykyisin 43 pitäjä-
tyyppistä seuraa. Puhetta vuosiko-
kouksessa johti Maijaliisa Kallio-
mäki Pääkaupungin Uusikirkkolai-
sista ja sihteerinä toimi Mervi Piip-
ponen.

KPYL:n hallitukseen valittiin ko-
konaan uusina jäseninä kaudelle
2014-2016 Outi Grusander Länsi-
kannas/Uusikirkko-seurasta ja vuo-
siksi 2014-2015 Riitta Sainio Kes-
ki-Karjala/Kurkijoki-seurasta.

Markku Paksu Kaakkois-Kan-
nas/Rautulaisten pitäjäseura ja Virpi
Huhtanen Lounais-Rannikko ja ul-
kosaaret/Suomen Koivisto-seura
valittiin jatkamaan 2014-2016.

Hallituksessa jatkavat myös muu-
taman vuoden tehtävissä toimineet
puheenjohtaja Timo Lindroos Vii-
purin seutu/Viipurin pitäjäseura ja
varapuheenjohtaja Juha Nissinen
Raja-Karjala/Helsingin seudun
Soanlahtelaiset sekä jäsenet Tea It-

konen Sortavalan seutu/Suur-Jaak-
kimalaiset, Ari Pusa Käkisalmen
seutu/Vpl. Pyhäjärvi-seura ja Rei-
jo Valkeapää Keski-Kannas/Äy-
räpään pitäjäseura.

Karjalan Liiton liittokokoukseen
edustamaan KPYL:a valittiin halli-
tuksessa tänä vuonna toimineet hen-
kilöt.

Vuosikokous asetti myös pitäjä-
seurojen ehdokkaat (6 henkilöä ja
varahenkilöt) Karjalan Liiton liitto-
valtuustoon, jonne valittavista liitto-
kokous teki lopullisen päätöksen.

Vuosikokous hyväksyi Maijaliisa
Kalliomäen aloitteesta pitäjä-
seurojen toimintaa koskevan pon-
nen. Sen keskeisin ajatus on, että
KPYL:n hallitus ryhtyy välittömäs-
ti kehittämään ja ottamaan käyttöön
vuorovaikutuskanavia toisaalta
KPYL:in hallituksen ja jäsen-
yhteisöjen sekä toisaalta KPYL:n
hallituksen ja pitäjiä edustavien liit-
tovaltuuston jäsenten välillä.

Pitäjäyhdistysten erilaisuus on
nähtävä rikkautena ja voimavarana
eikä ongelmana, kuten usein kuul-
laan väitettävän.

Kaarina Pärssinen

Karjalan Liiton liittokokous valitsi
26.4. naiskolmikon jatkamaan liiton
puheenjohtajistossa. Puheenjohtaja-
na jatkaa kansanedustaja Marjo
Matikainen-Kallström, 1. vara-
puheenjohtajana talousneuvos Mai-
ja-Liisa Lindqvist ja 2. varapu-
heenjohtajana suunnittelija Eeva-
liisa Kurki.

Huhtikuun 26. päivänä pidetyssä
liittokokouksessa hyväksyttiin Kar-
jalan kulttuuriyhteistyön ohjelma
sekä liiton toiminnan ja talouden
päälinjat tulevalle kolmivuotiskau-
delle. Liiton toiminta-ajatus ja arvot
ovat karjalaisuus, yhteisöllisyys ja
elämänmyönteisyys. Karjalan Liit-
to on karjalaisen kulttuurin edun-
valvoja ja sen sanansaattaja. Liitto
tekee vahvasti yhteistyötä Karjalan
alueella rajan molemmin puolin, ja
on vahvasti mukana Karjalan alu-
eeseen liittyvässä keskustelussa.

Karjalan Liiton liittovaltuuston
puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan
ministeri Matti Puhakka. Vara-
puheenjohtajiksi valtuustoon valittiin
kansanedustajat Anu Urpalainen
ja Antti Kaikkonen.

Lähde: www.karjalanliitto.fi

Naiskolmikko
jatkaa Karjalan
Liiton johdossa
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SULO KIURU, 100 VUOTTA, ja lapset neljässä polvessa. Kuva: Jarno Kröger.
Sulon elämäntarinaa kerrottiin edellisessä Rautulaisten lehdessä.

Karjalan Liiton
jäsenmaksu
on 12 euroa

Ratulaisten lehden laskut
on lähetetty ja lehden
hinta on 27,00 euroa.

Laskussa on myös
maininta: vapaaehtoinen

Karjalan Liiton
jäsenmaksu 10 euroa.

Oikea summa on
kuitenkin 12,00 euroa,

mikä pyydetään
maksamaan, kuka

Karjalan Liiton
jäsenmaksun haluaa

maksaa.

Hakuaika on koko vuosi, säätiön hallitus käsittelee joulukuun
alussa siihen mennessä saapuneet hakemukset.
Stipendiä voivat hakea:
A. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet
B. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet
C. Korkeakoulututkinnon suorittaneet
Hakemuksesta tulee ilmetä hakijan tarkat yhteystiedot (nimi, syn-
tymäaika, osoite, sähköposti, tilinumero, puhelinnumero ja suori-
tettu tutkinto.
Lisäksi selvitys rautulaisjuurisuudesta, esivanhemman henkilötiedot
(nimi, syntymäaika, mahd. kuolinaika, asuinkylä Raudussa).
Apurahaa voivat hakea ajalla
1.12.2013 – 30.11.2014 valmistuneet.
Hakemuksen liitteeksi tulee olla virkatodistus, jolla osoitetaan
rautulaisjuurisuus ja kopio tutkintotodistuksesta.
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 1.12.2014.
Myöhästyneitä tai joiltakin osin puutteellisia hakemuksia
ei käsitellä.
Lisätietoja ja hakulomake www.rautu.fi
Hakemukset lähetetään osoitteeseen:

Rauta-Säätiö, C/o Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 MIKKELI

Vuonna 2014 valmistuvat voivat
hakea stipendiä Rauta-Säätiöltä
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Isoveljen muistolle
Ahti Juhani Loponen, s. 21.6.1959 Mikkelin mlk,
k. 19.4.2014 Oulu.

Elämä kuljetti Ahtia syntymäkodista Ihastjärveltä
monen mutkan kautta Helenan luokse Ouluun. Vak-
ka oli löytänyt kantensa, ja Oulusta löytyi lopulta
vielä mieluinen työkin lapsuuden toiveammatissa
linja-autonkuljettajana.

Karjalaisuus eli vahvana Ahtin ja Helenan per-
heessä: aktiivinen toiminta Oulun Karjalaseurassa,
kesäjuhlat, joilla Ahti oli monesti kuljettajana, pi-
täjäseuran juhlat ja kotiseutumatkat isän koti-
kylään Vehmaisiin ja Helenan äidin kotikylään
Palkealaan olivat tärkeitä tapahtumia. Palkealassa
he vaihtoivat aikanaan kihlatkin, siellä anopin
kotitalon paikalla.

Yksi Ahtin mieluisimmista harrastuksista lapsuu-
desta asti oli lukeminen. Hän oli kiinnostunut mo-
nista asioista ja hyvämuistinen, joten luetut asiat
jäivät mieleen. Ei juuri ollut sellaista kysymystä,
johon emme olisi saaneet tarvittaessa vastausta.
Vanhat kartat tuntuivat olevan tarkasti Ahtin pääs-
sä, niin että hän pystyi kertomaan automatkoilla
melkein missä päin Suomea tahansa, mikä vanha
tie on kulkenut mistäkin.

Ahtista jäi paljon hyviä muistoja. Hän oli kiltti,
valoisa, lämminsydäminen ja kaikissa tekemisis-
sään tunnollinen ihminen, joka lähti täältä samal-
la tavalla kuin elikin: hiljaisesti ja vaatimattomas-
ti.

Ahti siunattiin viimeiselle matkalle Oulussa Intiön
kappelissa 10.5. läheisten läsnä ollessa.

Riitta Henttonen

Ilona ja Ilja Sidoroffille syntyi 10.10.2013 tytär,
joka sai nimekseen Esteri kahden karjalaisen iso-
tädin mukaan: äidin isotäti Esteri Vaskelainen (o.s.
Säde) oli syntynyt Raudun Riikolassa, ja isän iso-
täti Esteri Blinnikka Suistamon Äimäjärvellä.

Esteri kastettiin Joensuun ortodoksisessa kirkos-
sa 8.12.2013. Kuvassa juuri kastettu lapsi kummi-
ensa Antti Suvannon ja Ira Liesman kanssa.

Tiina Witikkala on valmistunut vuoden 2014 lopulla
puunjalostustekniikan diplomi-insinööriksi Kemi-
an tekniikan korkeakoulusta Aalto-yliopistosta.
Hänet on kiitetty Rauta-säätiön stipendillä.

85 vuotta
Hilkka Laiho (o.s. Ihalainen) täyttää 85 vuotta 20.
kesäkuuta Hyvinkäällä. Hän on syntynyt Raudun
Mäkrän kylässä. Juhlat pidetään perhepiirissä.
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SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 31.7.2014

mennessä, kiitos!
Lehti nro 4 / 2014
ilmestyy elokuussa

Rautulaisten lehden yhteystiedot:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi

Rautulaiset muistakaa:
oma pitäjälehti on hyvä lahjavinkki sukulaisille ja ystäville!

Muista myös internetsivut
www.rautu.fi

Karjalan Liiton
Evakkoäiti

-muistomerkkihankkeen
keräystilin numero:

OKOYFIHH,
FI84 5789 5420 0253 68.

Keruuaika: 2.11.2012-31.10.2014

Rakkaamme

Aarne Päiviö
PURANEN
s. 11.1.1928 Rautu
k. 24.4.2014 Karkkila

Rakkaudella kaivaten
Puoliso
Lapset
Lastenlapset
Lastenlasten lapset
Sukulaiset, ystävät

Olen hiihtänyt metsää, järveä
ja rimpeä rannatonta.
Olen laskenut rinteitä laaksojen
ja kohonnut vuorta monta.
Mut’ rajan taa mun jäi kotomaa,
muut voimani raukeaa.

Siunaus toimitettu 10.5.2014.
Lämmin kiitos kaikille Aarnea hoitaneille sekä

omaisia muistaneille.

Puoliso, isä, ukki,
opetusneuvos, insinööri-everstiluutnantti

Eros
JÄSKE
s. 24.4.1923 Rautu
k. 18.5.2014 Hämeenlinna

Rannalla himmeän lahden,
aurinko laskenut on.
Kutsu soi iltahuudon,
taakka jo laskettu on.

(Kalervo Hämäläinen)

Kiittäen ja kaivaten
Maria
Juhani, Brenda, Eileen, Eric
Pirjo, Seppo, Heli
Esa, Andrew
Kai, Jaana, Teemu, Tommi, Tuuli
Ulla, Lauri, Antti
muut sukulaiset ja ystävät

Siunaus toimitettu 5.6.2014.

Raimo Tapio Loponen, syntynyt 3.6.1936 Rautu,
kuoli 26.5.2013 Kouvola.

Senni Maria Haapsaari, o.s. Loponen, syntynyt
2.2.1924 Rautu, kuoli 22.6.2013 Kouvola.

TARVITSETKO KANSALLISPUKUA?
Myyn uudenveroisen Rautu-Sakkolan

naisten/tyttöjen kansallispuvun koko noin 36
(valmistettu 1960-luvulla).

Ota yhteyttä p. 0503638280,
Marja Arhinmäki.
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