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Maisemakuvaa Raudun Korleen kylästä. Kuvassa oikealla Ville Köningin kotitalo. Kuvan lähetti
julkaistavaksi Mauri Köning Pieksämäeltä.

Vuoden 2015 kihujuhla Raudussa
31.7.-2.8.2015.     Lähde mukaan!
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Mikkeli kesäkuussa 2015

Kunnostettu Tikatsu odottaa...

kotiseutuneuvos

Seison elokuun aamuna vuonna
2010 Tikatsun hautausmaalla
järkyttyneenä. Aamuyöllä Kan-
naksen yli raivonnut Asta-myrs-
ky on rynnistänyt myös Raudun
hautausmaan ylitse. Näky jär-
kyttää, on kuin sota olisi jälleen,
ties monennenko kerran pyyh-
käissyt Raudun ylitse.

Muistomerkit ovat kaatuneet,
ja niiden jalustat törröttävät kaa-
tuneiden koivunjuurakoiden vä-
lissä. 1930-luvulla istetuista van-
hoista koivuista ei ole pystyssä
ainuttakaan.

Murheellisena katson tuota
muistopuistoa, jossa esivanhem-
pamme lepäävät. Voimattomuu-
den tunne on sanoinkuvaama-
ton, itku kuristaa kurkussa. En-
simmäiset selvemmät ajatuk-
set oli, että tätä ei kyl selvitä
mikkää... viisainta nostaa kädet
pystyyn...

Kuinkas sitten kävikään? Tuli
talvi, kevätkin... ja epätoivo oli
vaihtunut uusiin ajatuksiin. Jos-
pa sittenkin yritettäisiin...

Toukokuun 29. päivänä 2015
seison samalla paikalla, takana
on viisi vuotta ja monta joka-
kesäistä talkoomatkaa, eri ko-
koonpanoilla. Joka ei ole nähnyt,
ei voisi millään uskoa tällä pai-
kalla koskaan edellä kerrottua
tapahtuneenkaan. Tyytyväisenä
voi ihailla ahkerien talkoolaisten
kätten töitä. Muistomerkit ovat
jälleen korjattuina, ja tätä säi-
lynyttä Tikatsun hautausmaan
osaa halkoo rakennettu käytä-
vä.

Tikatsun hautausmaa odottaa
kävijää. Toivottavasti mahdolli-
simman moni Raudussa vierai-
leva kulkija astuu muistojen por-
tista käytävälle.

Todettava on, että tekemistä
on vielä jatkossakin, mutta ne

ovat enempi kosmeettisia.
Tässä yhteydessä haluan kiittää

kaikkia talkoolaisia yhdessä että
erikseen siitä suuriarvoisesta työs-
tä, jota olette vuosien varrella tässä
työssä tehneet. Mielestäni joka
mies ja nainen olisi raivaajamitalin
ansainnut. Kiitos myös Rauta-Sää-
tiölle, jonka taloudellisella avulla tätä
hanketta on voitu viedä eteenpäin,
näin säätiö on toiminut jokaisen
rautulaisen hyväksi.

Kiitoksen ansaitsee myös Sosno-
von (Raudun) kaupunki, jonka puis-
totoimi sekä kaupungin päättävät
elimet ovat olleet myötävaikutta-
massa hankkeen onnistumiseen ja
alueen säilymiseen.

Sodan jälkeen äijäni Matti sai nel-
jäkymmentä hehtaaria umpikorpea
ja suota Karjalaan jääneen kodin
tilalle – kuten moni muukin. Mietin,
että ehkä meissä nykyajan pehme-
än leivän pojissa kuitenkin on

verenperintönä saatua raivaaja-ai-
nesta...

ISO KIITOS KAIKILLE!
Tikatsulla tavataan KIHUILLA!

Hyvää alkanutta kesää kaikille,
teidän

Tikatsun hautausmaan tuhoja Asta-myrskyn 2010 jäljiltä. Kuva:
Heikki Malkamäki.
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Evakkoäidit saivat odotetun
muistopatsaan Helsinkiin
Evakkoäitien kunniaksi pystytetty
muistopatsas paljastettiin Helsingis-
sä Karjalatalon edessä 5. kesäkuu-
ta. Patsaan hankkimista edesaut-
toivat monet järjestöt ja tahot, mu-
kana myös rautulaiset.

Käytyjen sotien johdosta on pys-
tytetty useita muistomerkkejä ja
patsaita. Eräitä suurimpia sodan
sankareita olivat evakkoäidit, jotka
joutuivat käymään läpi monet ras-
kaat kokemukset. Talvisodan syt-
tyessä marraskuun lopussa 1939 yli
400 000 ihmistä Karjalankannak-

selta ja Laatokan pohjoisosista jou-
tui siirtymään kotiseuduiltaan muu-
alle Suomeen. Monelle perheelle
lähtökäsky tuli viime hetkellä. Per-
heiden miehet ja isät olivat jo rinta-
malla.

Äitien tehtäväksi jäi monissa pai-
koissa evakuoinnin toteuttaminen.
Osa lähtijöistä teki vielä toisenkin
evakkomatkan jatkosodan aikana.

Useissa perheissä suuren lapsi-
joukon lisäksi myös isovanhemmat
oli saatava turvaan sodan jaloista.

Lisäksi talvisodan syttymisen ai-
kaan oli erittäin ankara talvi. Näis-
tä koettelemuksista evakkoäidit sel-
visivät, vaikka vastaanotto ei ollut
joka paikassa paras mahdollinen.

– Meillä kaikilla on kokemuksia
ja muistoja omien sukujemme ja
tuttaviemme evakkoäitien merkittä-
västä ja moninaisesta toiminnasta.
He ovat muistomerkin ansainneet,
toteaa muistomerkkitoimikunnan
puheenjohtaja, viestintäneuvos
Jaakko Paavela.

Evakkoäitien muistopatsas vastaanottaa tulijat Karjalatalon sisään-
käynnin kupeessa. Kuva: Karjalan Liitto / Saija Pelvas.

Patsaan pienoismalli.
Kuva: KL / Marco Melander.
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Karjalan Liiton vuonna 2012
käynnistämään evakkoäiti-muisto-
merkkihankkeeseen osallistuivat
lukuisat yksityiset henkilöt, karjalai-
set yhdistykset ja säätiöt. Myös val-
tiovalta tuki hanketta.

Muistomerkin paljasti Helsingin
kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.
Paljastustilaisuudessa kuultiin myös
Hyrsylän mutkassa syntyneen Aira
Suvio-Samulinin muisteloita ja
nähtiin Elisenvaaran lukion ilmaisu-
taidon ryhmän pienoisnäytelmä Mi-
ten ja miksi?, joka käsitteli Elisen-
vaaran pommitusta ja evakkouden
kokemuksia.

 

Muistomerkin suunnitteli kuva-
taiteilija Juhani Honkanen. Vuon-
na 1947 Lahdessa syntynyt Hon-
kanen on aiemmin suunnitellut mm.
Sotaorpojen muistomerkin Lap-
peenrantaan 2012.

- MRT

Karjalan Liitto 75-vuotiaaksi

Muistomerkin suunnittelija Juha-
ni Honkanen kertoi ajatuksiaan
evakkoäitejä kunnioittavan työn
valmistuttua. Kuva: Saija Pelvas.

Kun menee katsomaan uutta Evak-
koäiti-patsasta, kannattaa poikeata
myös sisälle Karjalataloon. Laatok-
ka-salissa on esillä laaja pienois-
veistosten kokoelma, joka muodos-
taa kulttuurihistoriallisesti ja kuva-
taiteellisesti merkittävän koko-
naisuuden. Kokoelman pienoisveis-
toksia on nyt ensi kerran esillä
Kiitoksin palkittu -näyttelyssä.

Evakkomatkankin tehneeseen
kokoelmaan kuuluu mm. Wiipurin
Nyrkkeilijöiden, Kirvun Vilkkaan,
Viipurin Voimailijoiden ja Viipurin

Pienoisveistosnäyttely
katsottavana Karjalatalolla

Reippaan kiertopalkintoja ja muiden
yhdistysten palkintoja. Erikoisuute-
na on muun muassa Fabergén
valmistama kapellimestarin tahti-
puikko sekä Jussi Mäntysen leijona-
veistos.

Näyttely on osa Karjalan Liiton
75-vuotisjuhlavuoden tapahtumia ja
sitä on tukenut Karjalan Kulttuuri-
rahasto.

Kesäkuun 15. päivän jälkeen
näyttely on keskikesän suljettu, mut-
ta sisään pääsee taas 1.8.-23.8. ar-
kisin klo 13-19 ja la-su klo 13-18.

Karjalan Liitto juhlisti 75-vuotista
taivaltaan 25.4.2015 seminaarilla ja
iltajuhlalla. Tilaisuudessa palkittiin
kultaisten ansiomerkkien saajia, ni-
mettiin uusia piirakkamestareita ja
kiitettiin toimintakilpailujen kärkeä.
Piirakkamestariksi nro 92 tittelöitiin
Irma Nypelö Rautulaisten pitäjä-
seurasta, onnittelut!

Vuoden 2014 pitäjälehtikilpailun
parhaina palkittiin Kurkijokelainen,
Jaakkiman Sanomat sekä Kiven-
napalainen ja Kuolemajärveläinen
omissa sarjoissaan.

KL:n korkein ansiomerkki Pro
Carelia myönnettiin Iltasanomien
päätoimittaja Ulla Appelsinille,
joka on työssään tuonut karjalai-
suutta esille mm. lukuisten histori-
aa käsittelevien liitteiden kera.

Karjalan Liiton valtakunnalliset
kesäjuhlat vietettiin Hyvinkäällä
viikkoa ennen juhannusta.
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Suvannon seutu 1917–1921:
Suomen itsenäisyyden alkuvuosista syntyi
kovien kokemusten kirja Kannakselta
Suvannon seudun sukututkijoiden
piirissä on sen kymmenvuotisen his-
torian aikana tehty paljon, mutta 18.
huhtikuuta julkistettu kirja ”Suvan-
non seutu 1917-1921; elämää ja ih-
miskohtaloita” lienee merkittävin ai-
kaansaannos.

– Aihepiirin vuoden 1918 ympä-
rillä on perehdytty ja tuotu esiin
monille uutta tietoa, kiitteli julkis-
tamistilaisuuden avannut Esko Si-
monen.

Kirjan tekoon uppoutui Suvannon
seudun paikallishistorian työryhmä;
puheenjohtajana ja Sakkolan pitäjä-
vastaavana toimi Osmo Tuokko,
Pyhäjärven vastaavana Kauko
Hinkkanen, Metsäpirtin Ilmi Pe-
sonen, Raudun Pekka Intke ja
Varpu-Leena Sumsa sekä
Vuokselan Jyrki Warvas. Tuokko,
Hinkkanen, Pesonen ja Intke esit-
telivät kirjan eri osa-alueita – pai-
nottaen, että apua ja tukea hank-
keeseen on tullut muiltakin suku-
tutkimuspiiriläisiltä.

– Työrukkanen teki raskaan työn,
mutta apua saimme muiltakin.
Olemme kokoontuneet kirjan tii-
moilta 34 kertaa, ja takana on noin
seitsemän vuoden urakka. Alkuun
ei ollut edes tarkoitus koota kirjaa,
mutta työn edetessä siihen päädyt-
tiin. Aluksi selviteltiin uhrien mää-
rää, mutta sitten kertyi lihaa luiden
ympärille, kun ryhdyimme selvittä-
mään, mitä muuta alueella noina
vuosina 1917-1921 tapahtui, selvitti
Osmo Tuokko.

Kirja on jaoteltu aikaan ennen
vuotta 1917, vuoden 1918 tapahtu-
miin ja niiden jälkeisiin aikoihin.
Teokseen on koostettu yleisiä sekä
pitäjäkohtaisia tietoja ko. viiden pi-
täjän alueelta.

– Tietoja on hankittu lukuisista
lähteistä, kuten kansalliskirjastosta
ja -arkistosta sekä sota-arkistosta.
”Päiväkirjalähteenä” toimi Käki-
salmen Sanomat.

Sisällissota, jota Kannaksen koh-
dalla työryhmän mukaan voi selke-
ästi kutsua vapaussodaksi, vaati
Suvannon seudun pitäjistä 261
kuolonuhria. Kirjasta löytyy taulu-
kot uhrien kotipitäjistä, kuolinsyistä,
perhesuhteista yms. Mukaan on
nivottu myös joitain lyhyehköjä
henkilökuvia senaikaisista persoo-
nista.

Kirjaan kannattaa tarttua ensin-
nä teoksen lopussa olevasta sisällys-
luettelosta kokonaiskuvan saami-
seksi. Kauko Hinkkanen kehottikin
tarkastelemaan alueen tapahtumia
”helikopterinäkövinkkelistä” ja las-
keutumaan välillä tarkemman näön
pitäjäkohtaiselle tasolle.

Mielenkiintoinen on mm. luku, jos-
sa kerrotaan panssarilaiva Suvan-
non varustamisesta: tämä on tiet-
tävästi ollut Suomen ensimmäinen
sotalaiva, joka myöhemmin siirtyi
Vuokselle hinaamaan tukkilauttoja
ja tavaraa kuljettamaan oltuaan
merkittävässä roolissa sodan kulul-
le.

Ilmi Pesonen esitteli kirjan
aloittavaa kappaletta, työväenyh-
distysten ja suojeluskuntien perus-
tamisineen, ja teki tutuksi myös kä-
sitteen ”rajamaa”, johon vuonna
1918 luettiin lukuisia Kannaksen
pitäjiä. Raja sulkeutui kokonaan tam-
mikuussa 1919, jolloin puoli kilomet-
riä leveä raja-alue tyhjennettiin asuk-
kaista. Rajamaassa valvottiin tiu-
kasti ihmisten liikkumista, salakul-
jettajat yms. tapahtumat hankaloit-
tivat elämänmenoa.

Pesonen luonnehti koko kirja-
projektia sisältönsä puolesta ras-
kaaksi, mutta samalla mielenkiintoi-
seksi.

– Projektin ansiosta olen voinut
ikään kuin kurkistaa isovanhempieni
elämän vaiheisiin.

Rajuimpia vapaussodan taistelu-
ja käytiin Raudussa, joista kertoi
Pekka Intke – ns. Kuoleman-
laakson alueella kaatui lähes 800
henkeä, mikä oli yksi verisimpiä
yhteenottoja punaisten ja valkoisten
kesken.

– Olemme pyrkineet tarkastele-
maan taistelutapahtumia ja uhri-
tietoja yksityiskohtaisesti vertai-
lemalla mm. sotasurmauhrien luet-
teloita, työväenarkistoa ja kansal-
lisarkistoa; tietoja on luettelu ristiin
ja pyritty löytämään taustat ja per-
hetiedot ja sen, miten uhri on hen-
kensä menettänyt. Aihe on samalla
tarkoitettu palvelemaan sukutut-
kijoita, selvitti Intke.

Oman lisänsä alueen elämänme-
noon toi tuhatmääräinen pakolais-
ten virta, heistä suuri osa inkeri-
läisiä.

– Pakolaisia oli kuitenkin lähes 20
eri kansalaisuudesta, huomautti
Osmo Tuokko.

Vankileirejä oli sekä Raudussa,
Pyhäjärven Noitermaassa että Sak-
kolan Kiviniemessä.

– Varsinkin Kiviniemen osalta
tämä on raskasta luettavaa. Ihmi-
siä vangittiin satamäärin, kokonai-
sia perheitäkin, jotka olivat jollain
tapaa olleet tekemisissä punaisten
kanssa, tai heidän sukulaisiaan.
Keskusvankilat olivat Sortavalassa,
Käkisalmessa, Viipurissa ja Kuopi-
ossa.
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SUVANNON SEUTU 1917-1921
Elämää ja ihmiskohtaloita

Kirjaa saatavana hintaan
30 euroa / kpl + postituskulut.

Tilaukset:
Pekka Intke  p. 045 263 0365 tai

pintke@suomi24.fi

Markku Paksu p. 040 523 9645 tai
pitajaseura@rautu.fi

Työryhmä sai kiitoskukkaset; oikealta Kauko Hinkkanen, Varpu-Leena Sumsa, Pekka Intke, Ilmi Peso-
nen ja Osmo Tuokko, vasemmalla tilaisuuden juontanut Esko Simonen.

Sodan jälkeen oli myös aika ryh-
tyä Kannaksen kehittämistoimiin,
mm. maatalouden ja liike-elämän
kehittämiseksi.

Kirjatyöryhmä on saanut ansait-
semiaan kiitoksia mittavasta työs-
tään. Noin 340-sivuiseksi paisu-
neesta kirjasta on otettu 800 kap-
paleen painos.

Paras kiitos suuren urakan teh-
neille on, että kirja hankitaan kotiin
täydentämään aiempia pitäjähis-
torioita ja kyläkirjoja, joissa vapa-
ussodan ajoilta on varsin vähän ker-
rontaa.

Suvannon seudun sukututkimus-
piirin puolesta kirjatyöryhmää kiit-
tivät Antero Pärssinen, Eeva
Malkamäki ja Leena Repo.

Kirjaryhmäläiset puolestaan kiit-
tivät kirjalle taloudellista tukea
antaneita 16 eria tahoa, joiden jou-
kossa ovat Rauta-Säätiö ja Rautu-
laisten pitäjäseura ry.

Kirjapaino Eura-Print Oy, 2015
ISBN 978-952-93-4867-1

Marjo Ristilä-Toikka
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Itsenäistymisen jälkeen Rautu oli
maatalouspitäjä Suomen kaakkois-
rajalla. Pohjoista maarajaa ja lyhyttä
eteläistä Raasulin kylän kohtaa lu-
kuunottamatta Raudulla oli joka
suuntaan omat rajajokensa: Viisjoki,
Koskitsanjoki, Hoikanoja, Tungel-
manjoki, Tuusnaoja ja Saijanjoki. Ne
olivat mutkittelevia ja paikoin hyvin-
kin jyrkkätörmäisiä ja ympäröityään
yhdessä pitäjän ne laskivat veten-
sä Vuokseen ja Suvantoon.

Pitäjän maapinta-ala oli 339,6 ne-
liökilometriä. Suurin leveys oli 33
kilometriä, suurin etäisyys pohjois-
rajalta etelään oli 18 kilometriä.
Alue oli pääosin kumpuilevaa
mäntymetsää; lehtimetsiä oli vä-
hemmän, erikoisuutena pähkinä-
puumetsiköt Raasulissa. Maaperä
oli suurimmaksi osaksi hiekka-
maata. Peruskalliota ei ollut näky-
vissä. Lounaassa Raasulin ja Kär-
sälän välillä Kivisyrjässä kohosi
maasto 205 metriin ollen Kannak-
sen korkein kohta.

Kyliä oli 46: Aliska, Haapakylä,
Haukkala, Huttula, Huhti, Kaskaala,
Korlee, Kelliö, Keripata, Kunin-
kaanselkä, Kuusenkanta, Kopola,
Kärsälä, Leinikylä, Liippua,
Luukkolanmäki, Maanselkä, Miit-
ronmäki, Miettilä, Mäkrä, Nuijala,
Orjansaari, Palkeala, Pienporkku,
Pienautio, Pirholanmäki, Potkela,
Raasuli, Raudunkylä, Riikola,
Ristautio, Räiskälä, Savola, Sa-
vikkola, Sirkiänsaari, Sumpula, Su-
nikkala, Suvenmäki, Suurhousu,
Suurporkku, Terola, Tokkari, Vak-
kila, Variksela, Vehmainen ja
Vepsa.

Rautatietyöläisten poistuttua ja
satojen inkerinsuomalaisten jäädes-
sä paikkakunnalle ilmoitettiin vuon-
na 1920 asukasluvuksi 6 011 hen-
keä. Väkiluku pysyi lähes saman-
suuruisena koko itsenäisyyden ajan.
Henkikirjoitettu väestömäärä oli

Millainen oli Rautu 1920-luvulla

tammikuun 1. päivänä 1939 5989
henkeä. Rautu kuului Äyräpään
tuomiokuntaan ja seurakuntana Sa-
vonlinnan hiippakunnan Käkisalmen
rovastikuntaan.

Pitäjän ortodoksiset asukkaat, yli
900 henkilöä, kuuluivat Palkealan
kreikkalaiskatoliseen seurakuntaan.

Valtakunnanraja pysyi suljettuna,
virallinen vartiointi oli keskitetty
Raasulin ja Sirkiänsaaren rajavartio-
asemille.

Lahjoitusmaa-ajoista peräisin ol-
leita hoveja oli Raudussa kaikkiaan
seitsemän: Sumpula, Vehmainen,
Leinikylä, Miettilä, Maanselkä, Pot-
kela ja Korlee. Vehmaisten ja Leini-
kylän hovien kantatilat jaettiin pitä-
jän asutuslautakunnan välityksellä
asutustiloiksi 1920-luvulla.

Potkelan hovi siirtyi Raudun kun-
nalle, muiden hovien kantatilat oli-
vat yksityisomistuksessa. Hovit oli-
vat esimerkin antajia pyrittäessä
monipuolistamaan elinkeinoja.

Keskeiseksi nousi maanviljelyk-
sen kehittäminen. Suoalueita ja
metsää raivattiin pelloksi. Viljelys-
maiden pinta-ala vuonna 1920 oli

4054 hehtaaria ja kasvoi seuraavan
vuosikymmenen aikana yli 6 000
hehtaariin. Ilmasto-olosuhteet olivat
suotuisat ja kasvukausi pitkä. Vuo-
den keskilämpö oli +3,2 astetta Cel-
siusta, tammikuun -8, heinäkuun
+17, vuotuinen sademäärä 625 mil-
limetriä, lumen syvyys 59 cm.

Itsenäistymisen jälkeen kaupan-
käynti suuntautui länteen. Vuonna
1921 oli perustettu Raudun maidon-
myyntiosuuskunta, johon liittyi heti
20 karjanomistajaa, ja se huolehti
maitotuotteiden toimittamisesta Vii-
puriin. Ratkaisevana apuna oli uusi
rautatie.

Pitäjän yhdeksän kansakoulua oli-
vat näkyvä merkki kaikkialla maas-
sa nousuun lähteneestä kansan-
sivistystyöstä.

Uusimmat koulurakennukset oli-
vat sodassa tuhoutuneiden paikalle
nousseet Vehmaisten ja Kirkonky-
län koulut. Kaikkein uusimmaksi
tehtiin Suvenmäen koulu, joka piti
ottaa käyttöön vuonna 1939, mutta
sota sotki suunnitelmat.

Pekka Intke

Juho Sappisen pihapiiri Raudun Palkealassa. Kuva Ilpo Isoluoman
arkistosta.
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OHJELMASSA mm.

YHTEISLAULU
Jo Karjalan kunnailla...

TERVEHDYSPUHE

SOSNOVON KAUPUNGIN TERVEHDYS
A. Soklakov

SOTA-AJAN SÄVELMIÄ

JUHLAPUHE

SOSNOVON kansantanssiryhmä

KIHUJUHLAT RAUDUSSA
31.7.-2.8.2015

Siirtyminen
Tikatsun hautausmaalle

KENTTÄHARTAUS

ILLALLINEN
valssin pyörteissä...

LÄHE SIEKII KERAL KIHUMATKALLE!
reitti 1:  Vark-Jor-M:li-LPR

reitti II: P:ki-M:li-L:pr

reitti III: Hyvinkää-H:ki
                                   (+ mahd. Lahti ja Kouvola)

Matkan hinta 325,00 euroa  hinta sis. majoituksen motelli Losevskajassa,
puolihoito 2h/huone, kuljetukset ja viisumin hankinnan.

Lauantaina 1.8. aamupäivällä mahdollisuus kotiseuturetkille.

Ilmoittautumiset Markulle e-mail pitajaseura@rautu.fi  tai p. 040 523 9645

SOSNOVO Kulttuuritalo 1.8.2015 klo 16.00
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Valokuvan voima
Kiitos, että isäni arkistosta löytynyt
kuva oli edellisen Rautulaisten leh-
den kannessa. Saimme kaksikin
yhteydenottoa ja niistä selvisi, että
kuvassa olivat isäni, vehmaislaisen
Eemil Meskasen kummit Taa-
vetti ja Hanna Hatara. Saimme
myös kutsun Tampereelle, jossa
asuu heidän tyttärentyttärensä,
Raudussa vuonna 1917 syntynyt
Anna Nieminen.

Vanhat valokuvat ovat hienoja
muistoja, mutta valitettavasti ne ei-
vät useinkaan kerro jälkipolville yh-
tään mitään, elleivät esipolvet ole
kirjoittaneet niihin tietoja henkilöis-
tä ja kuvauspaikoista. Onneksi täl-
lä kertaa löytyi vielä sukulaisia, jot-
ka osasivat kertoa, että tässä ku-
vassa ovat Taavetti s. 1861 ja Han-
na o.s. Monto s. 1869. Valokuvan
ottopaikasta ei ole varmuutta, kos-
ka Hatarat muuttivat vuonna 1931
Räisälään.

Lähempi selvittely suvuista ker-
toi, että isoäitini Maria Meskanen
o.s. Soikkeli ja Hanna Hatara oli-
vat serkuksia Siitosen suvun eli äi-
tiensä kautta. Lisäksi tapaamani
Anna Nieminen o.s. Nuija on kym-
menkertainen sukulainen minulle,
kun tarkistelimme tiedossa olevia
esipolviamme laajemmin. Sukulai-
suudesta saattoi olla aavistus jo va-
lokuvien perusteella, kun katsoim-
me lehden kannessa olevaa kuvaa
ja isoäidistäni olevia kuvia. Saman-
laisia mustapäitä ovat molemmat
naiset (kuten minäkin).

Anna Nuija syntyi Raudun Pal-
kealassa 1917 ja vietti nuoruuttaan
lähisuvun ympäröimänä. Isovan-
hemmat lähtivät etsimään laveam-
paa tilaa suurelle perheelle, ensin
vuonna 1928 Ihantalaan  ja sitten
he päätyivät poikansa perheen
kanssa Räisälään vuonna 1931, jos-
sa Taavetti kuoli vuonna 1939. Han-
na Hataran evakkotie johti aina
Mäntyharjulle saakka, jossa hän

Haastelussa vas. Anna Nieminen, Hilkka Paavola ja Eeva Malka-
mäki. Kuva: Heikki Malkamäki.

asui Liisa-tyttärensä perheessä
kuolemaansa asti.

Anna Nieminen kertoi, kuinka hän
oli viemässä lehmiä talvisodan ja-
loista pois Raudusta, mutta ne kar-
kasivat Sakkolassa Kiviniemen sil-
lan luona metsään ja niitä ei saanut
enää lähteä etsimään, vaan hänen
piti kulkea ilman lehmiään sillan yli.
Seuraavaksi hän meni Räisälään ja
sai sieltä isovanhempiensa karjaa
turvaan vietäväksi. Karjakon töitä
olisi kyllä ollut Kanta-Suomessakin,
mutta hänellä oli heti mielessä, että
Kannakselle mennään takaisin, kun
vain saa luvan.

Niin kohtalo sitten kuljetti hänet
takaisin Palkealaan ja sieltä löytyi
hänelle elinkumppani huittislaisesta
sotilaasta. Toivo Nieminen ja
Anna Nuija vihittiin 1943 Raudussa.
Mutta maailma muuttui taas ja si-
viilien oli lähdettävä jälleen evakko-
tielle. Jonkin ajan kuluttua evakkoon
lähdöstä Toivo oli ostanut Huittisis-
ta oman pienen talon, jonne nuorik-
ko saattoi sukulaisineen mennä.
Vuonna 1944 syntyi poika ja sitten

vuonna 1947 tytär Hilkka.
Huittisissa perheen isä toimi kul-

jetusyrittäjänä ja myöhemmin he
muuttivat Tampereelle. Leskeksi
jäätyään tämä karjalaisen luonteen
omaava Anna lähti hoitamaan sisa-
rensa leskeä Pieksämäelle ja siellä
vierähti parikymmentä vuotta. Ter-
veydellisistä syistä hän kuitenkin
palasi Tampereelle omaan kerros-
taloasuntoonsa, mutta viime vuodet
hän on asunut omakotitalossa yh-

Viime lehden kansikuva saattoi
sukulaisia yhteen.
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Viisi polvea, vas. Hilkka Paavola, Anna Nieminen, Aleksi Ollila, Tiina Kirjonen ja Laura Ollila. Kuva:
Pekka Paavola.

dessä tyttärensä Hilkan ja hänen
puolisonsa Pekka Paavolan kans-
sa.

Hyvämuistinen ja iloinen uusi su-
kulainen oli mukava yllätys. Kes-
kustelun lomassa tuli esiin myös,
että Annalla on marraskuun alussa
vuonna 2014 ollut tyttären-
tyttärentyttären häät ja lapsen
kastejuhla. Heitä on siis viisi suku-
polvea yhtä aikaa oheisessa valo-
kuvassa. Mielestäni se on saavu-
tus, joka pitää tuoda julki kaikille
lehden lukijoille.

Vietimme sukulaisten kanssa
rattoisan keskusteluhetken vanho-
jen valokuvien tallennuksineen. Ai-
kaa kului joutuisasti useampi tunti.

Kiitos vieraanvaraisuudesta!
Lupasimme tulla sitten viettämään
ensimmäisiä satavuotisjuhlia.

Eeva Malkamäki

Eeva ja Martti Mörsky. Martti oli se toinen yhteyttä ottanut Hanna
ja Taavetti Hataran kuvan perusteella. Hän on heidän toisen tyttä-
rensä poika eli Anna Niemisen serkku. Hanna Hatara asui heillä
Mäntyharjussa ja on haudattu sinne. Kuva: Heikki Malkamäki.
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Orjansaaren koulupiirin tapaaminen
pidettiin toukokuun ensimmäisenä
lauantaina Pieksämäellä Pöyhölän
pappilassa. Tapaamisessa oli muka-
na seitsemän syntyperäistä orjan-
saarelaista ja  hyvä joukko  toisen
ja kolmannen polven orjansaare-
laisia sekä ”Raudun miniöitä tai
vävyjä”.

Oli hyvin mielenkiintoista kuulla
orjansaarelaisten muisteluja koulu-
ajoista Orjansaaressa sekä evak-
koon tulosta Pieksämäelle ja majoit-
tumisesta Nikkarilan metsäkoululle.

Salli Tenhunen o.s. Kerminen
lausui meille  kirjoittamiaan runoja,
ja niitä kuunnellessa nousi hymy
monien kasvoille. Markku Paksu
kertoi Rautulaisten pitäjäseuran
kuulumisia, ja hän nosti esille aja-
tuksen Orjansaaren kyläkirjan kir-
joittamisesta. Olisi hieno asia, jos
kirjalle löytyisi kirjoittaja. Kirjan lu-
kijoita ja ostajia varmasti löytyy.

Markku esitti myös mahdollisuu-
den kutsua tuleviin koulupiirin tapaa-
misiin Orjansaaren alakoulun opet-
taja Kyllikki Kermisen ja yläkou-
lun opettaja Antti Pyykön omai-
sia. Olisi mielenkiintoista kuulla,
mitä muistoja opettajat ovat kerto-
neet Orjansaaresta ja koulun toimin-
nasta.

Orjansaaaren koulupiiriläiset ko-
koontuivat ensimmäisen kerran
1980-luvun alkupuolella Pieksämä-
ellä ja tapaamisperinne jatkuu edel-
leen. Kokoontumiset on järjestetty
viime aikoina  kahden vuoden vä-
lein Kangasniemellä, Mikkelissä ja
Pieksämäellä. Päivi Väisänen lu-
pasi, että kahden vuoden päästä ta-
vataan Mikkelissä.

Aurinkoista kesää kaikille toivot-
taen ja tapaamisiin!

Pirkko Pätynen
ja Riitta Korpiluoma

Oiva Junnin tyttäret

Syntyperäiset orjansaarelaiset: Irja Jantunen Helsingistä, Pauli Jan-
tunen Mikkelistä, Leena Laitinen Kangasniemeltä, Jorma Partanen
Mikkelin Haukivuoresta, Laina  Salo Pieksämäeltä, Salli  Tenhunen
Pieksämäeltä ja Veikko Tukia Kuusankoskelta.

Orjansaaren koulupiirin
tapaamisperinne jatkuu

Koulu- ja evakkomuistoja kuuntelemassa.
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Ahvosten sukukokouksen alustava ohjelma
8.-9.8.2015, Imatran kulttuurikeskus.

Tervetuliaiskahvi on tarjolla klo 13.30 alkaen.
Sukukokous 8.8. klo 14.-17.

Illalla halukkaille klo 19.00 yhteinen, omakustanteinen
päivällinen Valtionhotellissa. Pitkämatkalaisille suosittelemme

yöpymistä Valtionhotellissa  tai sen lähellä.

Lähtö bussilla Ahvolaan tapahtuu
Valtionhotellin edestä aamulla 9.8. klo 9.00.

Matkan hinta on noin 140 euroa ja se sisältää matkan lisäksi
ryhmäviisumin ja paluumatkalla ruokailun Venäjän puolella.

Ahvolassa opastus ja talojen ja tilojen esittelyä
karttojen vv. 1696, 1724, 1903, 1939 avulla.

Paluu Valtionhotellille tapahtuu noin klo 16.00

Sukukokouksen 8.8. kulku:
1. Kokouksen avaus, Matti Ahvonen

2. Suvun / sukuhaarojen tutkimustilanne /
 Power Point esitykset ja/tai suulliset kuvaukset tilanteesta /

Ahti, Hannu, Matti, Kalervo, Jyrki jne
3. Sukutaulujen laadintatilanne.

Annetaan lyhyt demo SukuJutut ohjelman käytöstä.
4. Sukukokouksen sääntöluonnos  jaetaan ilmoittautuneille
e-maililla ennakkoon. Säännöt käydään läpi kriittisiltä osin

 ja hyväksytään kokouksessa /
 tarpeen mukaan kokouksen muuttamana.

Päätetään milloin säännöt viedään yhdistysrekisteriin.
5. Sukuvaakunan suunnittelukilpailun käynnistäminen.
Kokouksessa jaetaan vaakunoihin liittyvää suunnittelua

tukevaa materiaalia. Alustavasti vaakunakilpailun ehdotukset
tulee jättää 31.1.2016 mennessä.

6. Sukukirjan kirjoituksen käynnistäminen.
Jyrki Ahvonen esittelee ja jakaa kuulijoille Jääsken Kihlakunnan

Historia I:stä kokoamansa otteet Ahvosista ja Ahvolasta.
7. Seuraava sukukokous voisi olla jo v. 2017?

Ilmoittautumiset Jyrki Ahvoselle
secway@kolumbus.fi tai ahvonen.jyrki@kolumbus.fi

tai puhelimitse 05062183

Ahvosten sukua
kutsutaan koolle

Osallistu Rautulaisten lehden tekoon!
Hyvä Rautulaisten lehden lukija! Osallistu sinäkin yhteisen pitäjä-
lehtemme tekoon: laita tarinoita, muistikuvia, nykykuulumisia, tun-
nelmia, näkökulmia, ajatuksia karjalaisuudesta ja valokuvia leh-
dessä julkaistavaksi.

Tervetuloa
Sirkiänsaari-

Huhti-Korleen
kyläläiset sekä
jälkeläiset ja

ystävät
kyläkokoukseen

lauantaina 5.9.2015
klo 12 alkaen

Lomakoti Mäntyniemeen,
Ihastjärventie 40 B, Mikkeli

Tuo mukanasi valokuvia,
joihin liittyy tarinoita

kotiseuduilta Raudusta.
Tilaisuudessa myydään

äskettäin ilmestynyttä kirjaa:
Suvannon seutu 1917-1921
elämää ja ihmiskohtaloita.

Ole hyvä ja ilmoittaudu
lounastarjoilun vuoksi

25.8. mennessä:

Ilmi Pesonen,
p. 040 730 6166, s-posti

ilmi.pesonen@gmail.com

Rauni Karjalainen, p. 0400
715 200, s-posti

rauski38@gmail.com

Halutaan ostaa
Rautu-Sakkola
-kansallispuku,

koko 38/40
Riitta Korpiluoma, Mikkeli

Puh. 040-8316982
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Täydet vuosikymmenet ovat jo ku-
luneet Raudun itsenäistymisestä ja
vajaan kahden vuoden kuluttua juh-
lille Raudun ja koko Suomen 100-
vuotista itsenäisyyttä omana isän-
maanamme.

Kansallisrunoilijoistamme suurin,
Eino Leino, ylisti ennen Suomen
itsenäistymistä rautulaisia suoraan
sydämeen käyvillä sanoilla; Rautu
on rautaa. Eläköön nämä sanat
ikuisesti ihmisarvoista itsenäisyyttä
kunnioittavien keskuudessa.

Julma, sotaisa ja valehteleva, kan-
sainvälisistä sopimuksista piittaama-
ton sekä taloudellisia etuja itselleen
hamuava suurvalta on miehittänyt
asuttamalla omilla kansalaisillaan
itsenäisen Suomen tasavallan alu-
eita. Rautu on pieni osa näin mie-
hitetystä ja vastoin YK:n määräyk-
siä rakennetusta Suomen alueesta.
Suomen kansalaisina rautulaiset
ovat saaneet jatkuvasti kuulla mie-
hitetyiltä alueelta tulleita suomalai-
sia halveksivaa puhetta.

Äänestämällä Suomen ylimpään
johtoon valikoituneet ulkoministerit
ja presidentit ovat jatkuvasti puheis-
saan ylläpitäneet valheellista käsi-
tystä, että rautulaisilla ja muilla suo-
malaisilla ei ole mitään vaatimuk-
sia miehitetyn Suomen maaomai-
suuden ja rakenteiden sekä muun
kiinteän omaisuuden palauttamisek-
si rautulaissuvuille, vaikka monet
veteraanit ja heidän perheenjäse-
nensä ovat vielä elossa Suomen
viettäessä 100-vuotista itsenäisyyttä
sekä juhliessa isänmaan puolesta
taistelleita rautulaisia.

Miehityksen juhliminen loukkaa
ihmisoikeuksia karkealla tavalla.
Punainen tori on Stalinin toimesta
valittu juhlintapaikaksi, johon on
vuosisadan aikana kutsuttu yksi-
valtaisen slaavilaisen hallinto-
järjestelmän avulla alistettujen
kansanryhmien merkkihenkilöt juh-
limaan käyrän kasakkamiekan avul-
la surmattujen lastensa menetystä.

Raudun itsenäistymistä juhlitaan
Nyt Vladimir on astunut Josifin ti-
lalle ylimmäksi kasakkamiekan
kantajaksi ja lasten surmaajaksi.
Miekka ei laske leikkiä lapsillekaan.

Raudussa asuneet olivat
vapaita, omista asioistaan ja
perheistään huolehtivia yli
1000 vuotta sitten
Rautulaiset elivät aikoinaan itsenäis-
tä elämää ja liittoutuivat monta sa-
taa vuotta kestäneeseen kaupalli-
seen ja sivistykselliseen kulttuuri-
suhteeseen Kreikasta omaksutun
demokratian suurvallan Novgorodin
osana, jonka Vatjan viidenneksen
veroalueena Rautu kuului Kar-
jalaksi nimettyyn alueeseen.

Nykyinen Pietarin kaupunki ja
suomalaisten asuttama alue
Laukaanjokeen saakka olivat mah-
tavaa kauppavaltiota Novgorodia,
jonka hallinto ja kaupankäynti-
keskus sijaitsi Laatokan eteläpuo-
lella Novgorodin kaupungissa
Laatokasta Kiovan kautta Mustal-
lemerelle johtavan jokikuljetusreitin
varrella. Sama kulkureitti haaraan-
tui Tverin tienoilla ja johti Volgaa
pitkin Kaspianmerelle, joten yhteys
kuululle Silkkitielle oli Novgorodis-
ta olemassa.

Aatteet, silkkivaatteet, korut, mie-
kat ja Arabian rahakin olivat sillois-
ten karjalaista arkitodellisuutta kau-
pankäynnin ansiosta. Vesistön ää-
rellä sijaitseva, Venäjän valtion 1800
-luvulla perustama Mikkelin kau-
punki on entistä Novgorodia. Tämän
alueen kalmistokaivaukset osoitta-
vat ”Mikkelissä” asuneiden karja-
laisten olleen varsin vaurasta väkeä,
olihan Mikkelin ympäristö vailla
vakituista asujaimistoa, eränkäynti-
aluetta aina Hämeeseen kuuluvaa
Toivakkaa myöten. Suur-Novgorod
ulottui silloin Pohjois-Norjan
Finnmarkeniin, raja oli Jäämerestä
hiukan sisämaahan pistävä Varan-
gin vuono.

Itsenäisten rautulaisten
rajaton vapaus päättyi
kasakkamiekan iskuihin
Hiljaa virtaa Don-joki Kiovan kautta
Mustaanmereen. Nykyisen Ukrai-
nan ja Volgan alajuoksun moni-
haaraiselle suistoalueelle, Etelä-
Euroopan laajalle aroalueelle pake-
nivat slaavilaisten omistamat maa-
orjat vapauteen suurin joukoin muo-
dostaen kasakkapäälliköiden johta-
mia ratsuarmeijakuntia. Krimin nie-
mimaa oli silloisen orjakaupan osto-
ja myyntiliikealue, jota tataareiksi
kutsutut islaminuskoiset yksinoike-
udella hallitsivat. Liiketoiminnan
perusta oli orjien suuri kysyntä Roo-
man valtakuntaan, Turkissa ja kai-
kissa Arabimaissa.

Kasakat elivät sotimisella ja ih-
miskaupalla liittoutuen milloin min-
kin eurooppalaisen valtion kanssa
ryöstösaalista tavoittelemaan. Mos-
kovan ruhtinasvaltion päästessä irti
mongolien verotuksesta sotimalla
julistivat moskovalaiset slaavit so-
dan mongolivallan ulkopuolella ol-
lutta Novgorodin valtiota vastaan.
Tasavaltalaisella Novgorodilla ei
ollut omaa vakituista armeijaa ja
Mustaltamereltä Itämerelle ulottu-
van Liettuan rajakaupunki, Kiova,
oli vuoroin liettualaisten ja toisinaan
mongolien hallussa, kasakkojen
isännöimällä alueella.

Novgorod oli antanut 1300-luvul-
la rautulaisten veronkanto-oikeudet
Liettuan ruhtinaille, koska Liettuan
kanssa tehdyn valtiosopimuksen
mukaan Liettua ei hyökkäisi Nov-
gorodiin ja puolustaisi  sotajoukoil-
laan Novgorodia, jos maahan hyö-
kättäisiin. Avunantosopimuksen
maksumiehiksi joutuivat tuon ajan-
jakson rautulaiset.

Moskovasta slaavilaisjoukot ka-
sakkoineen hyökkäsivät avuttoman
Novgorodin kimppuun huomattuaan
Liettuan menettäneen vaikutusval-
taisen ja pienentyneen armeijansa.



Rautulaisten lehti  3/2015 15

Kasakan käyrää ratsuväen miek-
kaa ei tarpeettomasti tylsytetty
Novgorodissa asumassa olevia kar-
jalaisten ja siellä kauppahuoneitaan
pitävien saksalaisten hansakauppi-
aiden kaulannikamiin. Suurin osa
asukkaista ja kauppamiehistä huku-
tettiin keskellä kaupunkia virtaa-
vaan jokeen, josta tuli Laatokkaan
laskeva karjalainen tuonelanjoki
1400 vuosisadalle tultaessa. Viisi-
sataa vuotta myöhemmin Raudun
rajalta Suvantojärvestä vedet Laa-
tokkaan laskeva Taipaleenjoki oli
tuonelanjoki slaavilaisille ryssille ja
isänmaansa itsenäisyyttä puolusta-
ville suomalaisille.

Kasakan miekka ei nytkään las-
ke leikkiä Itämeren hallintaan ja
Ukrainan kautta suurvallaksi, maa-
ilman valloittajaksi pyrkivän
karjalaisjuurisen Vladimir Putinin
kohottaessa miekkaansa kaikkia
muita Euroopan valtioita vastaan.

Rautulaisten on kuitenkin syytä
juhlia itsenäisyytensä rippeitä.

Ahti Hänninen

P.S. Hyvää kesää rautulaisille
tutuille, vaikka en tule mukaan
Raudun matkoille tänä vuonna.

Suvannon seudun väelle
tarjolla lukijamatka

17.-22.9.2015
KROATIA -SPLIT -

MAKARSKA Riviera
Hinta 990 euroa

puolihoidolla.

Tilaa esite ja
 kysy lisätietoja:

Markku Paksu
p. 040 523 9645

pitajaseura@rautu.fi

RAUTU ON RAUTAA
T-paidat taas myynnissä,
15 euroa kpl.
Tilaukset: p. 040 5239 645
tai pitäjäseura@rautu.fi

Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo on lupautunut Karjala-tieto-
kantasäätiön vetoomuksen suojelijaksi. Säätiö vetoaa yhteisöihin ja yksityis-
henkilöihin saadakseen jatkossa Karjala-tietokantahankkeen palkkakulut
katettua. Yhteinen ponnistus on tärkeää, jotta luovutetun alueen kirkon-
kirjatiedot saadaan niin yliopisto-, suku- kuin muillekin tutkijoille helposti
käytettävään muotoon eli Karjala-tietokantaan. Karjala-tietokannasta
puuttuu vielä noin puolitoista miljoonaa henkilötietoa. Luovutetun alueen
kirkonkirjojen tallennustyön loppuunsaattaminen on tärkeää ja tarkoituk-
senmukaista, sillä tietokannasta on muodostumassa todellinen kulttuuri- ja
henkilöhistoriallinen aarreaitta.

Noin 11,5 miljoonasta arvioidusta henkilötiedosta vielä puuttuva aineisto
käsittää vanhimmat rippikirjat ja lastenkirjat, henkilötietoja myös
ortodoksiseurakunnista. Aikaa puuttuvien tietojen tallentamiseen kuluu
arviolta lähes neljä vuotta, jos työhön on tarpeeksi henkilöresursseja; 25-
30 tallentajaa, kaksi ohjaajaa ja yksi atk-suunnittelija/toimistohenkilö.

Valtavan tallennusurakan päättämiseksi vuoden 2018 loppuun mennes-
sä tarvitsemme rahallista tukea edelleen sekä yksityisiltä henkilöiltä että
karjalaisilta yhteisöiltä, mikä mahdollistaa sen, että Karjala-tietokannasta
on tulevaisuudessa yhä enemmän iloa ja hyötyä kaikille luovutetun Karja-
lan alueen väestöä, asuinpaikkoja, sosiaalista asemaa, nimistöä ym. liitty-
viä tietoja tutkiville.

Terveisin

Karjala- tietokantasäätiö
Jarmo Saarti                                                    
puheenjohtaja                                                  
Itä-Suomen yliopiston
kirjaston johtaja

Yhteinen ponnistus Karjala
-tietokannan valmistumiseksi

Raudun historia -kirja nyt myös Internetissä
Raudun historia -niminen kirja on arvostettu teos Raudun vaiheista
esihistoriasta aina alueen menettämiseen saakka. Kirja löytyy ny-
kyisin myös Internetistä www.rautu.fi -sivuilta Tallenne-valikon alta.
Kirja on tallennettu pdf-muotoon, joten se on luvuittain luettavissa,
tallennettavissa ja helposti tulostettavissa jopa sivuittain.

Tytti Voutilainen
varapuheenjohtaja
Mikkelin maakunta-arkiston
johtaja



Rautulaisten lehti  3/201516

Oulussa kilpailtiin 16.-17.5.2015
maanpuolustusnaisten SM-jotos
neljän hengen joukkueilla.

Voittoon taivalsivat Kannaksen
Kimulit yli viiden pisteen erolla seu-
raavasta. Kuten nimestä voi pää-
tellä, ovat naisten sukujuuret Kan-
naksen Karjalassa. Kolme sisarus-
ta, Eija Vasenius, Sirpa Väisänen
ja Eeva Väätäinen ovat Raudun
Potkelan kylässä Monnonmäellä
syntyneen Sanna Väisäsen o.s.
Monto tyttäriä ja Pirjo-Liisa Rä-
säsen isä Pentti Simo Kaasalai-
nen on Pyhäjärven Alakylästä.

Maastovaelluksen reitillä oli mo-
nenlaisia tehtävärasteja, mm. eri
lajien tunnustamista, ensiaputaitojen
testaamista sekä kranaatin heittoa
ja ammuntaa.

Kannaksen Kimulit pukeutuivat
evakkomummoiksi ja ilahduttivat
kilpailun järjestäjiä ja kilpakump-
paneita sota-ajan lauluilla aina läh-
döstä maaliin saakka. Osasimme
harhauttaa vihollisen hyvin. Olim-
me kuin eksyksissä olevia vanhuk-
sia, mutta aina rasteilla teräviä.
Näin voitto tuli meillekin yllätykse-
nä.

Äitimme perheineen joutui 15-
vuotiaana evakkoon, kun pommit
putosivat pihapiiriin. Piti suunnistaa
lehmien kanssa kohti Kiviniemen
asemaa. Pirjo-Liisan isä joutui jät-
tämään Pyhäjärven kotikonnut ja
joutui lähtemään rintamalle Suomea
puolustamaan.

Mekin löysimme jotosreitiltä Ki-
viniemen viitan, minkä juurella otet-
tiin kuva. Siinäkin muistelimme
Karjalan evakkojen raskasta taival-
ta. Halusimme tällä jotoksella eri-
tyisesti kunnioittaa evakkojen ko-
kemaa vääryyttä ja kärsimystä ja
omistaa voittomme heille.

Terveisin

Eeva Väätäinen

Kannaksen Kimulit on Suomen paras
maanpuolustusnaisten jotosjoukkue

Kiviniemikyltin edessä
poseeraavat Sirpa, Eija
ja Pirjo-Liisa edessä ja
Eeva takana.

Evakkomummojen asussa karjalaisia perinteitä halusivat kunnioit-
taa Eija, Sirpa, Eeva ja Pirjo-Liisa.
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Olin miettinyt useasti, uskaltaisiko,
voisiko, lähtisinkö? Olin lukion en-
simmäisellä, kun parin luokkakave-
rin kanssa suunniteltiin matkustelua
Saksassa, mutta kotoa eivät laske-
neet. Nyt ei ollut kukaan kieltä-
mässä. Kun kerroin pojan perheel-
le ajatuksesta, poika sanoi: osta lip-
pu heti! Kun 18.4.2015 julkistettiin
kirja: Suvannon seutu 1917-1921,
olin valmis. Lähdin interreilaamaan.

Ensimmäinen ajatus oli; kaikki iha-
nat paikat ja kerralla. Ainakin Kes-
ki-Eurooppa, Englanti, Irlanti ja Es-
panja. Mutta sitten järki voitti.

Katsoin kartalta junareittejä ja
päätin rakentaa aikataulun ystävi-
en mukaan. Matka Keski-Euroop-
paan on pitkä. Päätin lyhentää sitä
ja lentää Müncheniin. Valmiita
etappeja olivat lopulta Salzburg,
Graz, Praha, Berliini, Uelzen, Köö-
penhamina ja Munkedal.

Kävin ostamassa senioreiden
Interrail-lipun, jolla 22 päivän aika-
na saa matkustaa kymmenenä päi-
vänä junassa, bussissa tai laivassa,
hinta vajaat 300 euroa. Etsin netistä
juna-aikatauluja ja rakensin matka-
suunnitelman, joka aika pitkälle
myös toteutui. No, olosuhteiden mu-
kaan piti pari muutosta tehdä.

Netistä löytyi helposti myös sopi-
via majoituksia. Sen myönnytyksen
tein, etten matkustanut öisin, koska
etapit olivat melko lyhyitä. Yöjunien
aikataulut olivat näillä väleillä epä-
mukavia.

München otti 21.4. vastaan au-
rinkoa tulvillaan ja keväältä tuok-
suen. Olin varannut apartement-
majoituksen, mikä osoittautui hy-
väksi valinnaksi. Saatoin rauhassa
purkaa kirjaprojektissa kertynyttä
stressiä ja sopeutua matkustami-
seen. Piti totutella hiljakseen omaan
tahtiin. Vähän vaeltelua läheisellä
hautausmaalla, Nymphenburgin

Mummo innostui interrailille:
Rataa pitkin Eurooppaa

puistossa ja sen ihanissa pavil-
jongeissa, Pinakothekin taidemuse-
ossa ja Olympia-puistossa. Sitten
alkoi interrail kohti Salzburgia.

Itävalta on keväällä vielä kauniim-
pi kuin talvella, jolloin olen siellä
useamman kerran käynyt. Salzburg
on helmi, joka kauniin katseltavan
lisäksi tarjoaa uskomattomia koke-
muksia. Kuuntelin kirkossa kahden
italialaisen kuoron esittämänä Mo-
zartin Requiemin, ja Mozarteumissa
oppilasnäytteenä Schubertia. Mo-
lemmat elämyksiä, joita en unohda.

Schloss Hellbrunnia jouduin vä-
hän etsiskelemään. Sen puiston
kukkaloiston takaa löytyi jyrkän
mäen päältä pieni kansatieteellinen
museo. Siellä oli yllättäen naa-
mioita. Ystävä kertoi myöhemmin,
että niillä karkotetaan talvea. Tuli
Afrikka mieleen.

Ystäviä tapaamassa
Graz on Itävallan toiseksi suurin
kaupunki, joka vuonna 2003 oli Eu-
roopan kulttuuripääkaupunki. Kou-
luaikainen kirjeenvaihtoystäväni
esitteli kotikaupunkiaan ja myös sen
ympäristöä. Matkan kaunein osuus
oli ehdottomasti Itävalta vuorineen.

Matka jatkui Prahaan tapaamaan
ystäviä ja viettämään syntymä-
päiviä. Kesken juhlan sain viestin,
että Saksan veturinkuljettajat ovat
ryhtymässä lakkoon. Niinpä lähdin
jo seuraavana aamuna lakon edel-
tä kohti Berliiniä.

Berliini ylitti odotukseni. Kaikkial-
la oli esillä toisen maailmansodan
loppumisen 70-vuotisjuhla. Leveät
bulevardit ja Brandenburger Tor,
vaikka täynnä turisteja, olivat vai-
kuttavia. Samoin keskitysleirien
muistomerkki, hallintokeskus ja ve-
näläisten muistomerkki.Illalla kuun-
telin ystävien kanssa pietarilaisen
Tchaikovski-sinfoniaorkesterin esit-

Hautausmaat kertovat paljon
maan ja paikan kulttuurista. Rie-
mastuttava sukuhauta Kööpen-
haminasta: Det var det...

Kööpenhaminassa osui myös sil-
miin Suomisvej.
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tämää Schostakovitschia ja Tschai-
kovskia. Konsertti juhlisti niin ikään
maailmansodan loppumisen merkki-
vuotta.

Veturinkuljettajien lakko pani
miettimään, mitäs nyt. Kävin selvit-
tämässä bussiliikennettä. Se kuulosti
huonolta vaihtoehdolta. Kaupungin
sisäiselle liikenteelle tärkeät S-junat
olivat lakossa. Selvisin busseja vaih-
tamalla rautatieasemalle. Siellä nuo-
ri nainen, kyllästyttyään jonotta-
maan, työnsi poistuessaan kouraani
jonotuslippunsa. Jonkin aikaa kuun-
telin kanssajonottajan selvitystä la-
kon syvimmästä olemuksesta. Sit-
ten tiskillä sain yllätyksekseni os-
taa lipun juuri sinne mihin halusin;
Uelzeniin. Ilmeni, että läntisessä
osassa maata junat kulkivat lähes
normaalisti, mutta sitähän uutisissa
ei kerrottu.

Jälkiä kartoittamassa
Aikoinaan koulun loputtua lähdin
kirjeenvaihtoystäväni Erikan luo
Suderburgiin oppimaan saksaa, mis-
sä koulumenestykseni ei ollut hääp-
pöinen.

Kolme kuukautta sekatavara-
kaupan tiskin takana opettivat käy-
tännön kieltä ja opiskelu jatkui vielä
kolme kuukautta Uelzenissa pii-
kana. Nyt halusin katsastaa paikat,
jos ne vielä löytäisin.

Hiki tuli ennen kuin päädyin
Uelzenissa Pohlmannstrasselle.
Talo oli paikallaan, mutta melko
holtittomassa kunnossa. Suderburg
vaati enemmän jalkatyötä, mutta
myös siellä Franckien tiilitalo oli
entisellään. Olin ajatellut nauttia
oluen viereisessä Gasthausissa,
mutta vanha talo oli purettu eikä uusi
kapakka ollut auki. Ei ollut enää
tuttuja ihmisiäkään.

Sitten jatkui matka kohti Kööpen-
haminaa. Juna oli tupaten täynnä ja
jouduin seisomaan käytävällä.
Kuinka ollakaan, katsoin aikataulun
väärin ja hyppäsin junasta ihan kes-
kelle Pohjois-Saksan lakeutta. Siellä
sitten olin tuulten tuiverruksessa
tunnin ennen kuin seuraava juna tuli

ja vei Tanskan rajan tuntumaan.
Myöhään illalla saavuin Kööpen-

haminaan. Minulla oli mielestäni
selvä muistikuva, missä varaamani
huone sijaitsee. Mutta eihän sitä sil-
tä suunnalta löytynyt. Ei auttanut
muu kuin mennä lähimpään hotel-
liin kysymään, mihin oikein olin
matkalla. Nuori mies opasti auliisti
ja kehotti varustautumaan seuraa-
valle matkalle paremmin. Lähties-
säni sain vielä käteeni kaupungin
keskustan karttalehden. Saamieni
ohjeitten mukaan hotelli löytyi hel-
posti.

Kööpenhaminassa tuntui selväs-
ti, että kotiseutu lähestyy. Muodol-
linen ystävällisyys oli poissa ja ih-
miset alkoivat tuntua tutun asialli-
silta. Aamulla kun menin hankki-
maan istumapaikkaa seuraavaan ju-
naan, niin siinä lippua jonottaessani
viereen tupsahti nainen, joka osoitti
penkillä istuvalle, selvästi muualta
muuttaneelle naiselle, tuohtumuk-
sensa varsin tutusti. Luovutin paik-
kani. Odottajia oli paljon ja jonotus-
numerot vaihtuivat hitaasti. Niinpä
Tanskan rautateiden virkamies loh-
dutti jonottajia tarjoamalla suklaa-
namuja. Maistui!

Munkedalissa, Ruotsissa, minua
oli vastassa sotalapsiajan naapurin
tyttö Astrid.  Hän kutsui kylään
myös toisen naapurin Soinin, joka
aikoinaan palasi omasta halustaan
Medböhön käytyään välillä koto-
naan Itä-Suomessa. Tuntui hyvältä
keskustella vanhoista asioista, jot-
ka kolme-neljävuotiaana oli koke-
nut eikä itse niitä juurikaan muista-
nut.

Opetuksia
Olen tyytyväinen, että lähdin mat-
kalle. Koin Euroopan, jossa ei ole
rajoja. Välillä vain kieli ja valuutta
vaihtuvat, mutta kaikki on muutoin
yhtä ja samaa. Passi on turha ka-
pistus, paitsi jossakin hotellin tiskil-
lä sitä kysyttiin.

Kevät on hyvä aika lähteä mat-
kalle. Suomen lyhyttä vihreää aikaa
sai näin jatkettua kuukaudella. Ke-

väällä ei myöskään ole liikkeellä
kovin suurta turistitulvaa. Kun
matkustuspäiviä on rajallinen mää-
rä, reitti kannattaa suunnitella etu-
käteen ja selvittää myös aikataulut.
Jos ei ole etsimässä suuria seikkai-
luja, on viisasta varata myös ma-
joitukset etukäteen ja selvittää vaik-
ka netin kartoista, miten hotellit löy-
tyvät. Siltä varalta, että suunnitel-
mat muuttuvat matkan edetessä,
kannattaa varmistaa, että peruutuk-
sen voi tehdä kustannuksitta.

Näin varttuneempana on viisasta
varata useampia päiviä jokaiseen
kohteeseen, että ehtii katsastaa
kaiken haluamansa.

Tällaisella matkalla minulle tuli
ihan uudenlainen suhde turistina
oloon. Kun lähtee esimerkiksi vii-
koksi johonkin kaupunkiin, haluaa
nähdä mahdollisimman paljon ja
ryntäillä kohteesta toiseen. Nyt
fiilistelin ja nautin keväisistä puista
ja maisemista. Katselin rakennuk-
sia ja ihmisiä. Otin rauhallisesti. Kun
ajattelen kierrosta, niin juuri maise-
mat nousevat päällimmäisiksi ja tie-
tysti ystävien tapaamiset.

Matkatavarat on viisasta miettiä
tarkkaan. Säilytystilat ovat junissa
rajalliset. Minun vetolaukkuni oli
käsimatkatavaroiden kokoa ja lisä-
nä oli pieni reppu. Kannattaa mat-
kustaa kevyesti. Ainahan matkalla
jotakin mukaan kertyy, kuten huna-
jaa Alpeilta ja lapsenlapsille kevyet
tuliaiset Berliinin valokuva-
museosta, niin ja muutama kilo kir-
joja, karttoja ja esitteitä! Onneksi
laukun vetoketju on vankkaa tekoa.

Kannattaa myös miettiä tarkkaan,
mitä vaatteita tarvitsee. Runsaat
kolme viikkoa samassa yöpaidassa
kyllä vähän koetteli, mutta pesulaa-
kaan ei osunut kohdalle.

Lähdenkö uudestaan? Jos jalat ja
pää pysyvät kunnossa, niin saattaa
olla. Yksin matkustava mummo ei
joukosta erotu. Ongelmia ei ollut,
suhtautuminen oli ystävällistä ja
apua sekä neuvoja sai, kun kysyi.

Voisin ehkä ostaa edestakaisen
lennon ja nuuskia seikkailumielellä
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Ilmi (oik.) ja sota-ajan naapurin-
tyttö Astrid Ruotsissa.

tarkemmin vaikkapa vain yhtä maa-
ta. Turistikohteiden ulkopuolella ih-
miset ja maisemat ovat erilaisia, ai-
van kuin täällä meilläkin.

Ilmi Pesonen

Kirjoittajan juuret ovat Raudussa ja
Metsäpirtissä. Ilmi Pesosen, o.s.
Peltonen, äiti oli Helvi Pietinen
Raudun Sirkiänsaaresta. Isänsä
Eino Peltonen toimi Sirkiänsaa-
rella vartiopäällikkönä, hän oli ko-
toisin Metsäpirtin Saaroisista.

Edellisen kerran olemme saaneet
lukea Ilmin matkakertomusta sota-
lapsijuurilleen Ruotsiin Rautulaisten
lehdessä nro 5 / 2013.

Rauta-Säätiö myöntää
apurahoja valmistuneille Rautu-juurisille nuorille

eli tutkinnon suorittaneita rautulaisjuurisia
on päätetty tukea edelleen.

Hakuun ovat oikeutettuja  1.12.2014 -30.11.2015
valmistuneet. Hakemukset tulee olla perillä

viimeistään 3.12.2015.
Hakemuksesta tulee ilmetä selvitys

rautulaisjuurisuudesta ja esivanhemman henkilötiedot.
Hakemuksiin pitää liittää mukaan virkatodistus

sekä kopio tutkintotodistuksesta.

Lisätiedot:  Rauta-Säätiö c/o Ilkka Pietiäinen
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Rauta-Säätiö
myöntää apurahoja

Tutustumismatka Inkeriin
27.-30.08.2015

Suvannon seudun pitäjäyhteisöt järjestää matkan
Pohjois-Inkeriin, Rautuun ja Metsäpirttiin 27.-30.8.2015

Majoitus:
27.-29.8. Terijoki, Spa Hotell Aquamarin
29.-30.8. Rautu, laskettelukeskus Igora.

Matkan hinta:
395 e (mikäli lähtijöitä on vähintään 30 henkilöä)
Hintaan sisältyy matkat, puolihoito, majoitus 2 hh sekä
ryhmäviisumi. Omasta viisumista hyvitetään 60 euroa.

Reitti: Tampere – Helsinki – Hamina - Vaalimaa.

Ohjelmaa:
Matkalla tutustutaan Pietarin pohjoispuolella
oleviin inkeriläisalueisiin sekä kansallisrunoilijamme
Larin Parasken historiaan ja kotiseutuun.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut:  Pirkko Hyytiä,
pirkko.hyytia@metsapirtti.net ja  puh. 050 544 2854.

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
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Rautu jatkosodassa
Moskovan pakkorauhassa 1940
Suomelta pakko-otettiin mm. Kar-
jalan kannas. Tämä tietenkin aihe-
utti syvää katkeruutta suomalaisten
ja etenkin karjalaisten sydämissä.
Kaikki odottivat sitä aikaa, että
ryövätty Karjala saadaan takaisin.
Vuonna 1941 se tuli mahdolliseksi,
kun suomalaiset joukot hyökkäsivät
Karjalan kannakselle.

A. Hyökkäysvaihe
II Armeijakunnan (kenraaliluut-
nantti Laatikainen) hyökkäys alkoi
31.7.1941 klo 12.30. Tällöin II AK:n
keskialueella 15 D (eversti Hersalo)
joutui tiukkoihin taisteluihin edetes-
sään kohti Hiitolaa.

15. D muodostui seuraavista jouk-
ko-osastoista:

Komentaja eversti N. Hersalo
Esikuntapäällikkö majuri E. Kukko-

nen
JR 15 Eversti E. Virkki
JR 36 Everstiluutnantti H. Raikkala
JR 57 Everstiluutnantti Y. Valkama
Kev.Os 16 Majuri S. Häkkinen
KTR 12 everstiluutnantti T. Haaki
Divisioona oli koottu Satakunnan

miehistä. 15. D vaikutti koko sodan
ajan Karjalan kannaksella.

Karjalan työlaitos saatiin vallattua
elokuun alkuun mennessä, mutta
tappiot olivat suuret, yhteensä 217
miestä kaatuneina, haavoittuneina ja
kadonneina. Samoihin aikoihin saa-
tiin vallattua Kurkijoen kauppala ja
Kilpolansaari Pohjois-Laatokalla.

Elokuun loppuun mennessä 15. D
oli vallannut Käkisalmen ja edelleen
Räisälän, Käkisalmen ja Konevit-
san. Elokuun lopussa 15. D aloitti
siirtymisen ylimenoalueelle Ora-
vanniemeen ja aloitti hyökkäyksen
kaakkoon Raudun Raasulin suun-
taan ylittäen Vuoksen. Näin saatiin
Rautu vallatuksi ja vanha val-
takunnan raja saavutettiin 2.9. men-
nessä. Suomalaiset pysäyttivät hyök-
käyksensä linjalle: Rajajoen suu-
Valkeasaari-Ohta-Lempaalanjärven
pohjoispää-Tappari.

B. Asemasotavaihe
2.9.1941 - 10.6.1944
Kannaksen vallattuihin kuntiin pe-
rustettiin kuntaesikunnat, joita joh-
tivat entiset kunnan miehet. Ensim-
mäisenä tehtävänä oli selvittää ra-
kennuskannan tuhoamisaste. Selvi-
tystyö paljasti, että 90 prosentin tu-
houtumisasteen kuntia olivat Hein-
joki, Metsäpirtti, Kuolemajärvi, Kä-
kisalmi, Muolaa, Rautu ja Viipuri.
Vuoden loppuun mennessä palasi
noin 70 000 karjalaista koteihinsa tai
niiden raunioille. Kaikkiaan kotiin-
sa palasi jatkosodan aikana noin
280 000 ihmistä, mikä vastaa noin
67 prosenttia sotaa edeltäneen ajan
väkiluvusta.

Tilanne Raudussa
Kunnanvaltuuston kokouksessa
Pieksämäellä elokuun 15. päivänä
järjestettiin kotiin muuttoa. Kunnan
hoitokunnan puheenjohtajaksi tuli
Matti Pulakka, varapuheenjohta-
jaksi Joos Sipponen sekä jäseniksi
Tuomas Kähäri ja varajäseniksi
Tuomas Pietinen, Jalmari Peh-
konen ja Jalmari Pietiäinen.

Palautetun alueen hallinnosta vas-
tasi päämajan sotilashallinto-osas-
to, johtajana aluksi toimi eversti Ara-
juuri ja keväästä 1942 lähtien evers-
ti Koskimies. Siviilien vaikutus kas-
voi koko ajan, mutta vastuu oli
sotilasviranomaisilla.

Väestön muutto Rautuun alkoi

15 Divisioonan ensimmäiset taistelut elokuun alussa 1941.
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1942 puolella. Muuttoluvan sai noin
kolmannes entisestä väestöstä ja
joiden sijoittuminen tuotti vaikeuk-
sia raunioituneeseen Rautuun. Mut-
ta ikävä oli rautulaisilla niin kova,
että mitkään vastoinkäymiset eivät
haitanneet paluumuuttajia.

Myös muutama kauppaliike aloitti
toimintansa; Raudun osuuskauppa,
Raudun talouskauppa, Ala-Vuoksen
osuusliike ja yksityiskauppiaista
mainittakoon Juho Hännikäinen
ja Taavi Sipponen.

Koulutoiminta kehittyi Raudussa
väestön lisääntyessä, mm. Kirkon-
kylässä, Suvenmäellä ja Palkealas-
sa.

Kotiin paluun rinnalla kaikki muu
oli toisarvoista, kodin tuhoutuminen,
asumisen vaikeudet tilapäisissä olo-
suhteissa, huoltovaikeudet ja muut
pulmat. Oltiin ylpeitä voitaessa
muuttaa takaisin Karjalaan ja ole-
tettiin evakkoajan päättyneeksi.

Etenemien vanhalle rajalle.

Seuraavassa majoitustilanne
Raudussa elokuussa 1942
Asukkaita 1.8.42 969
Palannut 71
Yhteensä 1040
Ilman asuntoa 1.8.42 174
Ilman asuntoa 15.8.42 318

Paluumuutto lisääntyi jatkuvasti
keväällä 1942, mutta rajakyliin lu-
pia ei saatu. Kuitenkin tilanne vuo-

Hilja Kiiski paistamassa leipää
raunioilla. Tällainen odotti
paluumuuttajia Raudussa, mutta
ikävä oli niin kova, että mikään
ei haitannut.
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den 1942 loppuun mennessä alkoi
kirkastua. Kun vielä lisäksi armeija
auttoi paluumuuttajia, antaen mm.
hevosia ja auttaen rakennustöissä.

Paine palata välittömästi etene-
vien joukkojen perässä oli karjalais-
ten keskuudessa suuri. Tärkeimpä-
nä syynä oli päästä aloittamaan
maataloustyöt heti koko alueella.

Palautetun Karjalan 280 000 pel-
tohehtaaria odottivat kyntäjiään.
Vuoden loppuun mennessä oli Kar-
jalassa noin 75 000 siviiliä. Vuoden
1942 lopussa oli Karjalaan muutta-
nut 235 000 siviiliä. Paluumuutto
1942-1944 oli yhteiskunnallinen vält-
tämättömyys, koska maan elintar-
viketilanne vaati jokaisen peltoheh-
taarin viljelemistä. Tässä suhtees-
sa Karjalan maatalouden nopea el-
vyttäminen oli tarpeen.

Kesäkuun 9.-10. päivänä 1944 ti-
lanne muuttui myös rautulaisten suh-
teen hyvin äkisti.

III AK:n joukkojen ryhmitys 9.6.1944.

C. Vetäytyminen Raudusta
14.6.1944
Raudun puolustuksesta tulivat vas-
taamaan 15. D (kenraalimajuri Her-
salo) ja 19. Pr (eversti Maskula).

III AK:n rintama, joka ulottui
Lappalaisenmäestä Laatokkaan, oli
jaettu kahteen lohkoon, oikealla 15.
D ja vasemmalla 19. Pr, välirajan
ollessa Sirkiänsaaren itäpuolitse ete-
lään. Valkeasaaren läpimurtoa ei-
vät suomalaiset saaneet tukituksi,
vaan se laajeni Neuvostoarmeijan
rynnistyksessä. Sen sijaan Kiven-
navalla Siiranmäellä puolustus kes-
ti jatkuvat hyökkäykset.

Kunnanhoitolautakunta piti koko-
ustaan vielä kesäkuun 10. päivänä
Maatalousseurojen kirjelmän joh-
dosta. Rautulaiset eivät vielä hät-
kähtäneet, vaikka tilanne heikkeni
erityisesti Valkeasaaren lohkolla.

Uusi evakkotaival alkoi kuitenkin
kesäkuun puolivälissä ja lähtö tapah-
tui kovalla kiireellä. Puutetta oli
kuljetusvälineistä sekä rautatie-
kalustosta. Rautatiekuljetukset ta-
pahtuivat suureksi osaksi Sakkolan
Petäjäjärven aseman kautta. Kat-
keraa tämä Golgatan tie oli rautulai-
sille, kun koti piti jättää kovalla kii-
reellä.

19. Pr joutui vetäytymään 14.6.
1944 osin uudelle puolustuslinjalle,
joka oli talvisodan kuulu taistelu-
paikka Taipale (Metsäpirtti).

15. D taisteli Raudussa VT-linjalla
Vepsän-Kärsämäen molemmin puo-
lin ja Palkealan tien tuntumassa.
Raskaimmat taistelut käytiin Raa-
sulissa, mutta yleistilanteen huonon-
tuessa joukot joutuivat vetäytymään
16-17.6. Vuoksen-Suvannon vesis-
tön pohjoispuolelle.

Näin jälleen kerran Rautu otettiin
väkisin pois Suomelta, mutta muis-
toja ei saatu vedetyksi pois näiltä
karjalaisilta evakoilta.

Pekka Hovilainen
12.12.2014

Lähteet:
Jatkosodan historia osa 4
Raudun historiatoimikunta:
Raudun historia
Eros Jäske:
Rautu ja rautulaiset III.
Järventaus:
Suomi sodassa
Rautala:
Karjalan kannaksen
takasin valtaus kesällä 1941.
Koskimaa:
Veitsen terällä, vetäytyminen
Länsi-kannakselta

”Paluumuutto 1942-1944 oli yhteiskunnallinen
välttämättömyys, koska maan elintarviketilanne

vaati jokaisen peltohehtaarin viljelemistä”
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Lottia Kannaksella 18. jakso
Olimme jo perin juurin kyllästyneet
ainaiseen muuttamiseen, vaikka tie-
simme, ettei jääminenkään olisi tur-
vallista. Me elämänhaluiset lotat
emme vielä halunneet erota tästä
elämästä, saati sitten tulla invali-
deiksi. Ei siis auttanut muu kuin hei-
lauttaa reppu selkään, siepata filtti
kainaloon ja seurata pataljoonaa
uuteen turvapaikkaan.

Tiesimme kyllä, ettei uusikaan
paikka takaisi täyttä turvaa. Kuo-
lema voisi tavoittaa missä vain ja
milloin vain ja sitä sekunnin kym-
menesosaa me halusimme siirtää
muuttamalla jatkuvasti. Uusi maja-
paikka valoi mieleemme uutta toi-
voa ja antoi hermoillemme hetken
levon. Näin olisimme tehneet aina-
kin kaiken, mikä tehtävissä olisi.

Tämänkertainen ja samalla vii-
meinen paikkamme yhdessä patal-
joonan kanssa oli Lyykylä. Toi-
voimme saavamme edes hetken
rauhan alituiselta ilmavaaralta. Hil-
jaisuutta jatkuisi siihen asti, kunnes
olinpaikkamme taas keksittäisiin.
Meidän lottien puolesta siis kaikki
tuntui olevan kunnossa. Esikunnassa
sen sijaan jokin tuntui olevan pahasti
vialla. Tunsimme selvästi jännityk-
sen ja levottomuuden, jonka syitä
saatoimme vain arvailla.

Lähettien käynnit esikunnassa
tihenivät entisestään. Katseista
saattoi jo lukea pelkoa. Komenta-
jan pöydälle oli ilmestynyt kuva vai-
mosta ja pojasta, mikä sekin kertoi
jotakin. Koti ja omaiset olivat mei-
dän kaikkien mielessä yötä päivää,
siitä ei kuitenkaan puhuttu. Kukaan
ei halunnut maalata kauhukuvia, jot-
ka hetkessä olisivat voineet muut-
tua todellisuudeksi.

Yritimme toteuttaa sanontaa ”niin
kauan on toivoa kuin on elämää”.
Suremaan ehtisi sitten, kun suru
osuisi kohdalle. Tällaisena aikana
sitä riittäisi jokaiselle. Kuvittelimme,
että suru olisi jotain pientä kaukana

tulevaisuudessa ja samalla yritim-
me lykätä pelkoammekin. Sitä ei
kuitenkaan voinut valita, ei suurem-
paa eikä pienempää eikä liioin siir-
tää tuonnemmaksi. Se oli otettava
vastaan sellaisena kuin se tuli.

Eräänä yönä kauhukuvat sitten
muuttuivat todeksi. Mukana seura-
si myös suru, joka ei tullut käymään,
vaan asumaan, kasvamaan ja pai-
sumaan, kunnes se viimein ylitti
kestokykymme ja miltei järkemme-
kin. Summan hirvittävät läpimurto-
yritykset olivat alkaneet. Joukko-
osastomme joutui taisteluun Sum-
maan ja Taipaleenjoelle. Esikunta
seurasi tietysti mukana, tosin vähän
taaempana juoksuhautojen takana,
mutta kuitenkin niin lähellä, ettei
meitä lottia kelpuutettu mukaan.

Armoa ei annettu eikä pyydetty
puolin eikä toisin. Suuren taistelun
jäljet ovat aina kammottavat. So-
dassa eivät kärsi ainoastaan taiste-
levat osapuolet – kaatuneet, vam-
mautuneet ja heidän omaisensa –
vaan koko luonto kuolee tai haavoit-
tuu. Vielä vuosikymmenten jälkeen
siellä oli nähtävissä merkit sodan
raakuuksista ja ihmisen julmuuk-
sista.

Nyt jäimme Rauhan kanssa kah-
den autioon kylään. Tuskin naapu-
rikylissäkään oli siviilejä, joten tur-
vaa olisi turha lähteä hakemaan.
Desantit voisivat kohdata meidät
missä vain, joten olinpaikallamme ei
ollut merkitystä. Ilmavaaran uhates-
sa sen sijaan oli syytä vaihtaa paik-
kaa välttyäkseen lentokoneiden
toistuvilta tervehdyskäynneiltä.

Pysyttelemällä samassa kylässä
säilytimme yhteyden joukkoihin.

Kauemmaksi suuntautuvissa
muutoissa oli autonkuljettaja Mart-
tinen mukana. Hänen saapuessaan
yritimme udella kuulumisia. Uutiset
olivat aina pelkästään hyviä. Kaik-
ki tiedustelemamme voivat hänen
mukaansa mainiosti, vaikka olisivat

jo maanneet kotipitäjänsä mullassa.
Rintamallakin oli pärjätty hyvin, mitä
nyt välillä vähän jyrisi. Marttinen
osasi säilyttää sotasalaisuudet ja
vielä rauhoittaakin meitä.

Nyt pystyimme tekemään työ-
tämme ja antamaan välillä jopa huu-
morin kukkia. Kun piti päättää uu-
desta majoituksesta, menimme tien-
risteykseen reppuinemme ja peittoi-
nemme ja heitimme hattua. Maja-
paikkaa lähdimme etsimään sieltä,
mihin lippa osoitti. Joukkojen majoi-
tuksen määräsi jo ennalta tehty
majoitustiedustelu, mutta me lotat
emme tiedusteluja kaivanneet.

Aina uuteen paikkaan päästyäm-
me aloitimme työt uudella innolla.
Lentokoneet eivät vain tuntuneet
suovan hetkenkään rauhaa. Ne
kaartelivat päällämme kuin Tuone-
lan korppikotkat luullen kai kysees-
sä olevan suuremmankin joukon
kuin kaksi vaivaista lottaa. Hermo-
ja ne raatelivat, kun eivät päässeet
ruumiitten kimppuun.

Meillä ei ollut mitään tiedotusvä-
lineitä eikä niitä ollut taloissakaan.
Joskus poikkeustapauksessa löytyi
pattereilla toimiva rätisevä laatikko,
jota radioksi kutsuttiin. Sanomaleh-
tiä ei autioihin kyliin kannettu.
Kenttäposti, jos sellainen kylässä
sattui olemaan, oli ainoa yhdys-
siteemme maailmaan. Kaikista sota-
toimista oli tehtävä päätelmät ään-
ten perusteella eikä se näin läheltä
ollut vaikeatakaan. Pojillamme kuu-
lui olevan taistelussa tiukat paikat.
Kun vielä tiesimme, kuinka pieni
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Vakkilan tytöt juhlivat
Eipä arvannut Elvi Nikolaintytär Intke o.s. Jäske
vielä juhlivansa Helsingissä 95-vuotissyntymä-
päiviään istuessaan evakkoreessä Antinpäivän
aamuna 1939 matkalla kohti tuntematonta. Esikoi-
nen Pertti syntyi 10.12.1939, joten voin vain ar-
vailla, miltä hänestä tuntui tuolloin istuessaan yh-
dessä vanhempiensa, sisartensa ja muiden kylä-
läisten kanssa tuossa kuusi kilometriä pitkässä
rekiletkassa matkalla kohti tuntematonta.

Samalla evakkomatkalla on myös äitini Ritva
Paavontytär Rantala o.s. Intke, Elvin sisarentytär
ja kummityttö, joka syntyi muutamaa kuukautta

armeijamme ja ammusvarastomme
olivat vastustajaan nähden, paniikin
siemen oli kylvetty mieleemme.

Sodan äänet eivät osoittaneet mi-
tään laantumisen merkkejä. Ne kuu-
luivat päinvastoin entisestään kiih-
tyvän. Tilanne alkoi tuntua toivot-
tomalta, mitä se olikin. Taas oli aika
Marttisen saapua meitä noutamaan.
Tällä kertaa ei saapunutkaan iloi-
nen ja huoleton isänmaan puolusta-
ja, vaan vakava mies, jonka katse
oli poissaolevaa. Edessä olisi muut-
to, mutta mihin?

Komentaja oli kai antanut mää-
räyksen, joten emme siis voineet
muuta kuin kerätä vähäiset tava-

myöhemmin kuin serkkunsa.
Monien mutkain kautta on elämä heitä kuljet-

tanut Savon kautta nykyiseen kotikaupunkiinsa
Helsinkiin. Loppu hyvin, kaikki hyvin.

Joimme lähipiirin kanssa Elvin 95-vuotis-
syntymäpäiväkahvit maaliskuussa hänen koto-
naan Ruoholahdessa ja äidin 75-vuotispäiviä juh-
limme perheen kanssa toukokuun auringosta naut-
tien mökillämme Nukarissa.

Toivon heille ja meille kaikille lisää yhteisiä on-
nenhetkiä suloisia!

Outi Taunontytär Ahponen

ramme ja valmistautua lähtöön.
Koko nuori järkemme soti tätä
muuttoa vastaan. Maailma tuntui
mustaakin mustemmalta. Toi-
voimme hartaasti, ettemme olisi
syntyneetkään tähän maailmaan.
Reppu tuntui yli-inhimillisen pai-
navalta eivätkä jalat tahtoneet mil-
lään totella omistajaansa.

Jatkuu…

Meeri Huuhka
(Schadewitz)

Kirjoitus on julkaistu aiemmin
numerossa 4/1988

Tilaa
RAUTULAISTEN

LEHTI
omaksi tai
lahjaksi!

Hinta vain 27
euroa / vuosikerta
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Isämme ja ukkimme

Toivo Johannes
KUPARINEN
s. 12.06.1933 Rautu
k. 18.03.2015 Mikkeli

Kaivaten
Jukka
Seija ja Vesa
     Anni ja Tomi
Pekka
     Janita
Tuija ja Tapio
Esa ja Marjo
     Simo, Jere, Niko, Joni ja Miro
sukulaiset ja ystävät

Järven rantoja laineet huuhtelee,
puut hiljaa kuiskii ja kuuntelee.
Ei saavu soutaja venheelleen,
ei lähde vesille verkoilleen.

Toivo on siunattu läheisten ja ystävien läsnä ollessa.
Kiitämme osanotosta.

Valto Jantusen muistolle
Isäni Valto Jantunen nukkui pois Pieksämäellä 26.
5.2015. Hän syntyi Matti ja Aino Jantusen van-
himpana lapsena 29.8.1931 Raudun Orjansaaren
kylässä.

Talvisodan evakkotaipaleen ja lyhyeksi jääneen
Kannakselle paluun jälkeen perhe asettui Hauki-
vuorelle, josta isäni muutti jo 14-vuotiaana Piek-
sämäelle ja aloitti työt Pieksämäen Rauta Oy:ssä.
Ura kehittyi juoksupojasta myyjäksi ja myymälä-
päälliköksi. Vuoden 1968 alusta hän toimi, nyt
Rautasavo Oy:n nimellä toimineen yrityksen,
paikallisjohtajana. Eläkkeelle Valto jäi 1993 Sa-
von Rauta Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä.

Vuonna 1955 Valto meni naimisiin Louko-
lammelta kotoisin olevan Elvi Kaipaisen kanssa,
ja 1957 oli minun syntymävuoteni. Äidin kuolema
vuonna 2008 oli isälle hyvin vaikea paikka. Van-
hempani viettivät hyvin paljon aikaa keskenään,
he olivat töissä samassa yrityksessä ja vapaa-ai-
kakin kului suurelta osin yhdessä kesämökillä.

Kotiseudullaan Raudussa isä kävi kymmenkun-
ta kertaa. Ensimmäisen matkan sinne hän teki jo
vuonna 1983 yhdessä Pauli Jantusen ja Tauno
Damskin kanssa. Tuolloin Rautuun ei virallisesti
päässyt, vaan matka piti tehdä salaa Leningradis-
ta käsin.

Isäni oli hyväntahtoinen, perhettään ja sukuaan
rakastava ihminen. Päällimmäisenä minulla on
muistoissani hänen ilahtunut hymynsä, joka hänen
kasvoilleen tuli aina tavatessamme.

Lämmöllä ja kiitollisuudella isää muistaen

Ilkka Jantunen

Pentti Loponen täytti 80 vuotta 13. maaliskuuta
2015 Savonlinnassa. Hän on syntynyt Raudussa
Vehmaisten kylässä Hilma ja Toivo Loposen
kahdeksanlapsisen perheen vanhimpana.

80-vuotiasta isää, pappaa ja isopappaa onnitte-
levat Kari ja Maarit, Ville perheineen ja Niko sekä
Sirpa, Juha, Enni ja Elina.

SEURAAVAN
RAUTULAISTEN LEHDEN

aineistot toimitukseen
viimeistään 31.7.2015 mennessä!

Lehti nro 4 / 2015 ilmestyy elokuussa

Rautulaisten lehden yhteystiedot:
Marjo Ristilä-Toikka

Rautasemantie 375, 37570 LEMPÄÄLÄ
puh. 040 730 2622

marjo.ristila-toikka@kolumbus.fi
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Muistosanat isälleni Reijo
Aapo Kalevi Nuoralle (1932–2015)

Olin vielä nukkumassa, kun upseeri tuli ilmoitta-
maan, että sota on alkanut. Äitini sanoi, että uu-
nissa tuli, pullataikina nousemassa. Äitini paistoi
joka aamu pullia, joita kylällä majoitetut rintama-
miehet kävivät ostamassa. Upseeri sanoi, että nyt
ne jäävät paistamatta, että lähtö tunnin sisällä.

Minä olin kolmesta lapsesta vanhin. Meillä oli
onneksi kelkka, jota äiti työnsi, minä vanhimpana
vedin sitä narusta. Meillä oli kolme majoitettuna,
sotilaat auttoivat lähdön valmistelussa. Kun läh-
dettiin kohti Petäjärveä, ensimmäinen hälytys tuli.
Mäkrän urheilukentän kohdalla kolme konetta tuli
Seppälänjärven suunnalta, ampuivat, onneksi tuli
meni yli tien. En muista, ketä oli matkalla, kun tuli
käsky tieltä pois metsään. Vain selvittiin siitä.

Petäjärvelle päästyään sanoivat, että Nuoran
Aapram eli isäni oli ollut junassa, kasvot lakanal-
la peitetty. Äidille se oli aikamoinen järkytys, sa-
moin meille lapsille. Raimo oli syntynyt -34, sisar
Terttu -36, minä -32 helmikuussa. Isä oli ollut Petä-
järvellä Pursiaisella töissä ennen armeijaan me-
noa. Myöhemmin saatiin kuulla huhuja, että oli
vain haavoittunut kasvoihin. Taisi olla tammikuu
1940, kun isä löysi meidät Suonenjoelta
Vehvilänkylästä Vehviläisestä.

Näin muisteli isäni Reijo tämän vuoden alkupuo-
lella. Seitsemän vuotta ja 9 kuukautta vanhana
koettu evakkoon lähtö Raudun Mäkrän kylästä äiti-
Tyynen (o.s. Paukku) ja sisarusten kanssa säilyi
aina yhtä kirkkaana isäni mielessä. Syyskesällä
1942 perhe, johon kesällä 1941 oli syntynyt Savi-
taipaleella toinen tytär, Ritva, palasi Mäkrälle.Uusi
evakkomatka alkoi 1944 ja vain kerran tämän läh-
dön jälkeen isä palasi kotikylän maisemiin, 1990-
luvun alussa. Uusi koti raivattiin raskaalla työllä
Joroisten Huutokoskelle.

Millainen mies kasvoi lapsesta, jonka huoleton,
pullantuoksuinen lapsuus päättyi sotavuosiin?
Juurtumista Savoon helpotti varmasti se, että isä
ja äiti tapasivat toisensa. Vuonna 1953 solmittu
avioliitto Meerin kanssa kesti yli 60 vuotta.
Pullantuoksuinen, omin käsin rakennettu kotitalo
Maavedellä on ollut meidän neljän lapsen – Ei-
ran, Erkin, Railin ja minun Arjan – perheen
kiintopiste maailmassa ja sinne ovat aina olleet
tervetulleita vanhempieni kahdeksan lastenlasta ja
15 lastenlastenlasta, nyt Meeri-mummoa lohdutta-
maan ja ilahduttamaan.

Viimeisinä elinviikkoinaan Mikkelin keskus-
sairaalan teho-osastolla isäni jaksoi pitkään pu-
ristaa kättäni vahvalla kädellään. Kun tartuin tuo-
hon isoon käteen, se viesti minulle turvaa, mutta
se kertoi myös siitä kovasta työstä, jonka isäni teki
elämänsä eteen, äitini ja meidän lasten elät-
tämiseksi ja kasvattamiseksi. Hän oli mies, joka
rakensi elämänsä omin käsin. Mies, joka uhrasi
paljon voidakseen huolehtia perheestään.

Sotavuodet keskeyttivät isäni koulunkäynnin,
mutta työtä pelkäämättömälle miehelle löytyi aina
töitä. VR:n Pieksämäen konepajasta tuli isän työ-
uran kiintopiste, josta riitti tarinaa ihan viime päi-
viin saakka. Isäni viimeinen automatka Joroisten
hautausmaalle kulki vaunupajan kautta koti-
pihalle. Vaunupajan ja Maaveden väliä isä oli
taittanut 1950-luvun puolivälistä vuoteen 1991 mitä
moninaisimmin, uhkarohkeinkin keinoin. Työ-
kaverit, joiden kanssa huollettiin autoa ja harras-
tettiin jopa autosuunnistusta, tulivat tutuiksi koko
perheelle.

Perhe, suku ja ystävyyssuhteet ovat hyvän elä-
män rakennusaineita. Raudun Mäkrällä solmitut
ystävyyssuhteet kestivät läpi koko isäni elämän,
samoin armeijassa 1952 syntynyt ystävyys oli syvä
ja vankka. Työelämän jälkeen kotikylän puuhat
pitivät isän vireänä. Naapurit, jotka saattoivat tur-
vata isän apuun, saivat viime vuosina itse tarjota
apua miehelle, jonka oli varmasti vaikea sitä pyy-
tää. Sairaus ja uupuvat voimat saivat voimakkaim-
mankin miehen nöyräksi.

Viimeiseen hengenvetoonsa saakka isä jaksoi
huolehtia äidistäni, jonka harteille oli pikkuhiljaa
kertynyt suuri vastuu hänen hoivastaan ja autta-
misestaan. Nyt se vastuu ja huoli on meillä lähi-
omaisilla. Isän sairaus ja viimeiset viikot antoivat
aikaa totutella ajatukseen elämän rajallisuudes-
ta, mutta vasta isän nukuttua pois olimme totuu-
den edessä.

Jokainen ilta kun havupuu tummuu – se oli aika,
jolloin Tyyne-äiti oli sanonut, milloin isän pitää tul-
la kylältä kotiin – se muistuttaa minua isästä ja
siitä, että jokainen päivä voi olla se viimeinen. Ol-
kaamme siksi tänään kiitollisia siitä, mitä meillä
on ollut. Ihana aviomies, maailman parhain isä ja
isoisä, ystävä, tärkeä ihminen niin monella tapaa.

Aviomies ja elämänkumppani, marjastaja, kul-
kija pihalla, kiikkutuolissa keinuja, auttaja ja
maailman rakkain ihminen, on nyt poissa. Isä, Reijo
on kuitenkin aina läsnä, sydämessä, ajatuksissa
ja kuvina vuosikymmenten varrelta, tarinoina, joita
voimme kertoa eteenpäin ja muistoina, joita voim-
me jakaa toinen toisillemme.

Arja Rantanen, o.s. Nuora



Rautulaisten lehti  3/2015 27

Erkki-veljen muistolle
Erkki Ensio Pekkanen kuoli toukokuun 5. päivä-
nä sairauden uuvuttamana Helsingissä. Hän oli
syntynyt 8.4.1933 Raudun Haapakylässä Heikki
ja Ida o.s. Lallukan neljänneksi vanhimpana lap-
sena.

Erkki vietti lapsuutensa ensimmäiseen evakko-
matkaan saakka Haapakylässä ja sai silloin kipi-
nän rautulaisuuteen ja karjalaisuuteen, joka pa-
loi voimakkaana läpi koko hänen elämänsä. Er-
kin innostus johdatti myös minut mukaan rautu-
laisuuteen. Jo 80-luvulla hän alkoi käydä
Rautuseuran tarinailloissa ja oli myöhemmin usei-
ta vuosia seuran hallituksessa ja tilintarkastajana
ja oli seuran kunniajäsen. Erkki oli aina innokas
lähtemään kihu- ja kotiseutumatkoille Rautuun,
välillä sisarukset yhdessä, välillä Eilan kanssa
kahdestaan ja välillä oli mukana joku tyttäristä
tai lapsenlapsista.

Muistan, kun kuljettiin kotimaisemissa Haapa-
kylässä, hän kertoi tarkkaan, missä kukin oli asu-
nut ja nostalgiset muistot nousivat vahvasti pin-
taan. Kesäisiin tapahtumiin kuuluivat myös Kar-
jalaiset kesäjuhlat ja Pitäjäseuran juhlat. Aktiivi-
suudestaan hän sai Rautuseuran kultaisen ja Kar-
jalan Liiton hopeisen ansiomerkin.

Ensimmäinen evakkomatka suuntautui junalla
Rantasalmen kautta Pieksämäen Kangasselälle,
mistä palattiin vuonna 1942 takaisin Rautuun. Neu-
vostoliiton hyökättyä taas Suomeen oli lähdettävä
toiselle ja lopulliselle evakkomatkalle alkukesäs-
tä 1944, jolloin itsekin olin jo mukana. Tämäkin
evakkomatka tehtiin evakkojunalla Pieksämäelle.
Äidin mukaan asuttiin aluksi toisten nurkissa, kun-
nes saatiin pieni tila Pieksämäen Kangasselältä.
Siellä jäätiin asumaan vanhaan taloon, kunnes vie-
reen nousi uusi koti.

Kun työtä ei ollut tarjolla sillä seudulla, lähdit
18-vuotiaana Ruotsiin. Serkkupoika oli jo töissä
Norrahammarissa ja oli puhunut etukäteen, että
töitä olisi. Jo Pieksämäellä alkanut juoksuharras-
tus jatkui Ruotsissa. Kotiin palasit kutsuntoihin
seuraavana vuonna runsaiden tuliaisten kera.
Mukana oli itsellesi retkipyörä, äidille sähkö-
silitysrauta, kaikki Husqvarna-merkkisiä, ja minul-
le verryttelypuku. Sodanjälkeisessä Suomessa täl-
laisia tavaroita ei edes ollut kaupoissa myytävä-
nä.

Aloitit kilpaurheilun keskipitkillä matkoilla Piek-
sämäen Veikoissa. Olin usein katsomassa ja kan-
nustamassa juoksujasi kentän laidalla. Muistan,
kuinka pysyit kerran Suomen parhaiden juoksi-
joiden vauhdissa mukana. 1950-luvun tilastoissa
kuuluit ratapiikin (25 km) Suomen kärkeen.

Koska Pieksämäellä ei löytynyt sopivaa työtä,
muutit työnperässä 50-luvulla pääkaupunkiseudul-
le. Pääosan työurastasi teit Kansanterveyslai-
toksella. Urheiluseuraksi vaihtui Kenttäurheilijat
-58 kilpaurheilun jatkuessa uudessa seurassa.

Perustit perheen ja hankit Sipoon saaristoon kuu-
luvasta Kuiva Hevosesta mökin ja vietit siellä per-
heen kanssa viikonloput ja kesälomat. Kalastamis-
ta harrastit innokkaasti. Huomasin, kuinka nautit
saarelaisten kanssa juttelemisesta, olithan sosiaa-
linen ja empaattinen ihminen. Myöhemmin vaarina
nautit saaressa olosta lastenlastesi kanssa, täytit
vaarin velvollisuudet täydellisesti. Lastenlapset
olivat sinulle äärimmäisen tärkeitä.

Kevään koittaessa huomasimme, että voimasi al-
koivat vähetä ja askel lyhentyä, mutta emme aa-
vistaneet, että lähtösi tulisi näin nopeasti. Nukahdit
ikiuneen Pakilan hoivakodissa.

Kaipaamaan jäi Eila ja isää ja vaaria tyttäret
Anne ja Virpi sekä lapsenlapset ja lukuisa joukko
ystäviä.

”Ei kauniimmin täältä lähteä vois kuin nukkua,
nukkua hiljaa pois”.

 Veljesi Reino

Tuleeko lehtesi oikealla osoitteella?
Tee Rautulaisten lehden osoitteenmuutos:

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