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Tuota Eino Leinon sanailun säet-
tä Raudusta joudun usein mietti-
mään. Rautulaiset, heidän jälkeläi-
sensä sekä ystävänsä ainakin ovat.

Tuo edellä mainittu on tänä kesä-
nä jälleen tullut todistettua. Yhä uu-
det ja entiset rautulaiset ovat mat-
kanneet tänäkin kesänä sankoin jou-
koin Rautuun kotipellon pientareel-
le vahvistamaan omaa identiteetti-
ään. Matkustaminen oman tai su-
vun historialliselle paikalle toimii tänä
päivänä ehkä parhaana keinona siir-
tää karjalaista perintöä uusille su-
kupolville.

Bussillisessa matkalaisia ei mo-
nestikaan enää ole mukana monta-
kaan Karjalassa syntynyttä. Silti
bussit ovat täynnä. Sukupolvet vaih-
tuvat, mutta Karjala säilyy. Suhtau-
tuminen karjalaan tai siellä nyt asu-
vaan väestöön on sekin ehkä muut-
tunut.

Karjalaisten juurien ja kulttuurin
säilyminen koetaan tärkeäksi myös
uusien sukupolvien keskuudessa.
Esimerkkinä on se, että esim. Fa-
cebookiin on syntynyt useita karja-
laisia ryhmiä, joita käyttävät nimen-
omaan nuoret.

Karjalan Liiton toiminnanjohtajalta
kysyttiin radiohaastattelussa, kuin-
ka voi olla mahdollista, että vaikka
Karjalan menetyksestä on jo 70
vuotta, silti te jaksatte juhlia? Entä
kuinka on mahdollista, että mukaan

tulee aina uusia jäseniä? Satu Hal-
lenberg vastasi: “Et syy on siinä, ko
meil on aina nii lustii…”

Sanoisin, että me iloitsemme men-
neestä kuitenkin siinä ajassa, jota
nyt elämme. Se mennyt kaikkine
menetyksineen on antanut meille
niin paljon, ettei se voi eikä saa jää-
dä unholaan.

70-vuotisjuhlapuheessaan valtio-
neuvos Riitta Uosukainen rohkaisi
hauskasti kaikkia kaappikarjalaisia
tulemaan ulos kaapista. Sitä roh-
kaisua monet todella tarvitsisivat.
Että rohkaistuisivat tulemaan mu-
kaan karjalaiseen iloon, vaikka oli-
sivat ehkä vain viidesosakarjalaisia.
Karjalaiseen iloon kannattaisi osal-
listua vaik Koivisto Manunkii…

Meidän tehtävänämme on olla
tuottamassa tietoa Karjalasta ja jo-
kaisen meistä on oltava rohkaise-
massa sekä ottamassa mukaan nii-
tä, jotka arastelevat olla karjalaisia.

Männä viikolla Asta-myrsky
pyyhkäisi Raudun yli. Monin paikoin
jälki oli sanoinkuvaamatonta, kuin
Taipale talvisova jäliltä.

Igora-hotellin puisto oli täysin
murskana, ei ainuttakaan puuta pys-
tyssä. Luoja ol parturoinu Puttiini
eukon pihan, tulpaha uusia lautatar-
peita rakentamista varten. Katselin
tuota hävitystä ja aattelin, jot siin se
luoja kosti, mitäs veitte Karjalan.
Varastetulla tavaralla ei taho olla
siunausta.

Kyl ei mikkää uo niiko enne…
Sova jälkee viipurilaismummo meni
kauppaan ja osti sieltä pelin…vilkaisi
peiliin ja totes, jot kyl ne peilitkii ol
enne Viipurissa sorjempii.
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Pitäjäjuhlilla muisteltiin viime sotien
viihdytyskiertueita

Rautulaisten pitäjäjuhlat vietettiin
elokuun ensimmäisenä viikonvaih-
teena helteisessä Mikkelissä muis-
tellen viime sotien aseveli-iltoja, rin-
tamakiertueita ja viihdyttäjiä.

Jaakko Salonojan luotsaamas-
sa Asemiesilta -ohjelmassa esiintyi-
vät hänen itsenä lisäksi espoolainen
lauluyhtye Kanttiinin Lotat säestä-
jänään hanuristi Seppo Miettinen
sekä humoristi-hanuristit Seppo
Soittila ja Matti Leppähaara.

Salonoja kertoi, että Aseveli-illat
alkoivat jo Talvisodan aikana ja jat-
kuivat isompina Jatkosodassa. Mes-

Kanttiinin Lotat ja hanuristi Seppo Miettinen johdattelivat  kahville kutsutut Katri Komin, “Miss Rau-
dun”, eli Kaarina Pekkasen ja Markku Paksun sekä pitäjäjuhlien yleisön sota-ajan laulujen pariin.

Seppo Soittilan ja Matti Leppähaaran esittämät rallit ja hervottomat tarinat saivat juhlayleisössä ilon
pintaan. Naurunremahdukset olivat makeita.

Kuuluttaja Jaakko Salonoja. Tuomiorovasti Simo S. Salo.

sutalolla, Yleisradiolla ja kansallis-
teatterissa pidetyt illat YLE radioi

ja lähetti suorina eetteriin. Aseveli-
iltoihin sekä rintamakiertueille osal-
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listui suurin osa Suomen taiteilijois-
ta. Rintamateattereitakin sodan ai-
kana toimi jopa kuusi kappaletta.

Uudelleen iltamatoiminta viritettiin
2002, jolloin veteraaneille ja lotille
ryhdyttiin pitämään asemiesiltoja.
Mikaelissa Rautulaisten pitäjäjuhlas-
sa nähty ohjelma oli jatko-osa niille.

Espoolainen lauluyhtye Kanttiinin
Lotat johdatti kuulijat säestäjänsä
hanuristi Seppo Miettisen kanssa
sota-ajan viihdemusiikin pariin. Hei-
dän musiikkipotpurissaan kuultiin
monia tuttuja sävelmiä, muun mu-
assa Rantakoivun  alla, Metsäkuk-
kia ja Luoksein jää.

Huumoripitoinen, kevyt ensimmäi-
nen puoliaika päättyi humoristi-ha-
nuristien Seppo Soittilan ja Matti
Leppähaaran sanailuun ja ralleihin.
Ne kirvoittivat monet makeat nau-
rut katsomossa.

Kirkkoherra Risto Nieminen
saarnasi maaseurakunnan kir-
kossa.

Kauko Olkkonen, Pekka Intke ja Tuomas Rastas
laskivat seppeleen sankarivainajien muistomer-
kille.

Juuret Raudun Räiskylässä. Juhlilla tapasivat
Aino Hintsa, o.s. Mörsky, Pieksämäeltä, Raili
Salmi, o.s. Mörsky, Mikkelistä ja Reino Mörsky
Kirkkonummelta.

Päiväjuhlan väliajalla oli aikaa myös kuulumis-
ten vaihtoon.

Raudun seurakunnan ehtoolliskalusto oli esillä
maaseurakunnan kirkossa.

Kahvitauon jälkeen vakavoiduttiin
muistelemaan sotaa. Kanttiinin Lot-
tien vaikuttava puhe- ja musiikkinu-
mero herkisti yleisön kyyneliin.
Kynttilät syttyivät niin veteraaneil-
le, lotille, sodan ajan lapsille, sanka-
rivainajille kuin evakoillekin.

Ohjelman päätteeksi Salonoja
muisteli Yrjö Jylhän merkitystä so-
dan tuntojen tulkkina ja tuomioro-
vasti Simo S. Salo tulkitsi Jylhän ru-
noja.

Pitäjäjuhlien jumalanpalvelukses-
sa Mikkelin maaseurakunnan kir-
kossa saarnasi kirkkoherra Risto
Nieminen.

Ortodoksisen liturgian Ylienkeli
Mikaelin kirkossa toimitti isä Rau-
no Pietarinen.

Jumalanpalvelusten jälkeen las-
kettiin seppeleet Sankarivainajien ja

Karjalaan jääneiden muistomerkeil-
le.
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Mikkelin Varuskuntakerholla vie-
tetyn Muistojen illan teemana oli
myös ohjelmallinen sota-ajan muis-
telo.  Rautulaisjuurinen Marko
Lyyra esitti puolituntisen monologin
Marokon kauhusta ja illan musiik-
kiantiin kuului sota-ajan lauluja.

Lyyra on jatkamassa Marokon
kauhu -projektiaan.

- Ottaisin mielelläni vastaan kaik-
kia Marokon Kauhuun liittyvää
muistitietoa, samoin kuin tarinoita
talvi- ja jatkosodasta yleensäkin.
Niitä voi laittaa minulle sähköpos-
tilla tai kirjeitse. Osoitteeni on Van-
ha Mikkelintie 45, 76150 Pieksämä-
ki, puhelin 040 5097242 ja s-posti:
marko.lyyra@vr.fi.

Lappeenrantalainen Mirja Vils-
ka oli saapunut sisarensa Hilkka
Korhosen kanssa juhlille ensim-
mäistä kertaa ystävien houkuttele-
mana.

Saksalanharjulla lapsuutensa viet-
tänyt Vilska tapasi juhlissa lapsuu-
desta tutun Ahti Hännisen. Ahti sai
häneltä naurun saattelemana an-
teeksi lapsuuden kolttosensa.

Lyyran veljesten Markon (laulu),
Markun (kitara) ja Matin (basso)
sekä hanuristi Matti Tuomelan ja
rumpali Petri Mannisen muodos-
tama orkesterin tahtiin Muistojen ilta
päätettiin tanssien. Kaikkein tiiviim-
min parketilla viihtyivät 85-vuotias
Veikko Koukonen vaimonsa Ei-
lan kanssa. Jäppilässä asuvan Vei-
kon juuret ovat Huhdissa.

Energiaa ja vauhtia riitti myös il-
lan nuorimmilla osanottajilla, neljä-
vuotiailla Koppasen kaksosilla Valt-
terilla ja Roosalla.

Marko Lyyran monologi Marokon kauhusta syn-
tyi pikavauhtia Rautulaisten juhlaa varten.

Mirja Vilska juuret ovat Mäk-
rällä.

 Markku, Marko ja Matti Lyyra sekä Matti Tuo-
mela ja Petri Manninen soittivat orkesterissa.

Illan emäntä Aija Lyytikäinen.

Eila ja Veikko Koukonen näytti-
vät nuoremmille mallia, kuinka
jalka helteessä nousee.

Vakkilan pojalla Toivo Kupari-
sella oli lustia Muistojen illas-
sa.

Teksti ja kuvat:
Seija Lipsanen
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Karjalan Liiton 70-vuotisjuh-
lavuosi huipentui viikonloppu-
na Helsingissä vietettyihin Kar-
jalaisiin Laulujuhliin.

Juhlapäivinä oli runsas ohjelmatar-
jonta, jossa pääosassa olivat musiik-
ki ja lapset. Juhlilla mm. ensi esitet-
tiin muusikko Sari Kaasisen tilaus-
työ Ilon Pitoa. Esiintyjinä olivat mm.
Hanna Pakarinen, Jaakko Ryhä-

nen, Sari Kaasinen ja Otawa, Ka-
relia-puhallinorkesteri ja karjalainen
suurkuoro. Lapsia houkuteltiin mo-
nipuolisella ohjelmalla tutustumaan
karjalaisuuteen.

Karjalan Liiton puheenjohtaja
Markku Laukkanen muistutti,
että keskustelu Karjalasta on osa
suomalaista itsetilitystä sodan jälkei-
seen aikaan. Karjalan Liitto toimii
Karjalan kysymyksessä Suomen ul-

kopoliittisen linjan mukaisesti ja niillä
keinoin, mitä sillä kansalaisjärjestö-
nä on.

Juhlille esittämässään valtioneu-
voston tervehdyksessä pääministe-
ri Matti Vanhanen kiitti Karjalan
Liittoa sen tekemästä työstä ja vas-
tuullisesta suhtautumisesta moni-
ääniseen Karjala-keskusteluun.

Valtioneuvos Riitta Uosukainen
totesi juhlapuheessaan, että Venä-

Karjalaiset juhlivat laulaen
Juhlakulkue lähti Senaatintorilta näyttävälle marssille halki Helsingin keskustan.

Kuvat: Seija Lipsanen

Kansallispukuisten karjalaisten kulkue sai run-
saasti huomiota osakseen.

Rautulaisia kulkueessa edustivat mm. Kauko Olk-
konen, Raili Ilvonen ja Markku Paksu.
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jällä ei ole Karjalan kysymystä, jo-
ten keskustelukumppania palautus-
keskustelussa ei ole. Sen sijaan Uo-
sukainen kehotti kaikkia karjalaisia
“juurihoitoon”, etsimään juuriaan ja
nauttimaan karjalaisuudestaan sel-
laisena kuin on. Evakkosukupolvi-
en mahdollisesti kokemaa häpeää ei
seuraavien sukupolvien tarvitse tun-
tea.

Ohjelmassa oli myös karjalanpii-
rakka- ja kyykkäkisailua, maraton,
yhteislaulu- ja kirkkokonsertteja, las-
tentapahtumia ja karjalaisten suku-
jen ja karjalaisten pitäjien esittelyä.
Näyttävä kulkue marssi halki kau-
pungin. Viikonlopun tapahtumat ko-
kosivat yli 20 000 juhlijaa. Juhlien
myötä Karjala ja karjalaisuus sai-
vat paljon uusia ystäviä.

Vuoden 2011 karjalaiset kesäjuh-
lat juhlat vietetään Turussa.

Raudun kylttiä kulkueessa kantoi Rautuseuran Hannu Tuomimaa.Valtioneuvos Riitta Uosukainen.

70-vuotiaan Karjalan Liiton tulevaisuus on lap-
sissa. Heidät oli juhlilla huomioitu monin tavoin. Suurkuoron laulun voimaa.
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Ex-pääministeri puhui KL:n Laulu-
juhlien avajaistilaisuudessa myös
“omiaan” (kirjoitetun tekstin ulkopuo-
lelta) ja ilmaisi olevansa hyvillään sii-
tä, että Karjala-kysymystä tämän
kuluneen 70 v:n aikana on käsitelty
(=vaiettu) KL:n sisäisenä asiana.
Vanhanen: “Jos Karjala-kysymystä
olisi koko ajan käsitelty julkisesti, siitä
olisi ollut seurauksena siirtoväen syr-
jäytyminen muun yhteiskunnan ulko-
puolelle. Se taas olisi aiheuttanut jat-
kuvia kriisitilanteita kuten on käynyt
esim. Balkanilla, jossa aseelliset kon-
fliktit ovat jatkuneet jopa vuosien mit-
taisiksi.”

Kun meitä karjalaisia verrataan
Euroopan kriisipesäkkeiden aiheutta-
jiin, loukkasi se ainakin minun tunto-
jani Karjala-asiassa. Me karjalaiset
emme missään vaiheessa halua olla
härikköjä, emmekä halua minkään

omat asukkaat olisivat vähemmistö-
nä, siitä invaasiopaine Venäjältä pitäisi
kyllä huolen.

Tulkitsinko Vanhasen puhetta oi-
kein?

kysyy
Aarne Pusa

sorttista revanssia, vaan avaisimme
keskustelun Karjala-kysymyksestä
Venäjän kanssa, kuten niin satoja ker-
toja useat tahot ovat esittäneet. Pre-
sidentti Kekkonen piti sitä keskus-
telua kiitettävästi yllä valitettavasti on-
nistumatta, mutta hänen kaudelleen
sattuivat N-Liiton puolelta liian jäy-
kät asenteet. Sen jälkeisenä aikana
otollisia tilaisuuksia olisi kyllä ollut.

Lisäksi Vanhasen mukaan meidän
ei tarvitse palautusasiassa hätäillä, sil-
lä kansainvälinen kehitys johtaa sii-
hen, että maitten väliset rajat hämär-
tyvät. Vapaa liikkuvuus ja sen suo-
mat mahdollisuudet tekevät tavallaan
maitten väliset rajat tarpeettomiksi.

Yrittikö Vanhanen tässä sanoa, että
vapaa liikkuvuus poistaa Karjala-ky-
symyksen? Me tiedämme kaikki, mitä
tapahtuu, jos itäraja aukeaa vapaalle
liikkumiselle. Pian Suomessa maan

LUKIJALTA
Tulkitsinko oikein?

Kuva: Seija Lipsanen
Matti Vanhanen puhumassa
Karjalaisilla laulujuhlilla.

Asta-myrsky riehui Raudussa
Heinäkuun lopun Asta-myrsky

riepotteli Itä-Suomen lisäksi myös
Rautua. Viikonlopuksi sinne mat-
kanneita kotiseuturetkeläisiä kohtasi
lohduton näky. Tikatsun hautaus-
maalla ja Hotelli Igorassa tuho oli
täydellinen. Myrsky oli repinyt Ti-

katsun vanhat isot koivut ja Igoran
pihapiirin järeät kuuset juurineen irti
maasta. Osa kuusista oli kaatunut
hotellin päälle.

Vehmaisissa talo oli jäänyt puiden
alle ja tien vierellä kasvanut vanha
näre oli pirstoutunut säpäleiksi. Teitä

oli tukossa niille kaatuneiden puiden
takia. Alla kaksi kuvaa Tikatsun
hautausmaalta ja viereisellä sivulla
muualta Raudusta. Kuvat toimituk-
seen lähetti matkalla ollut Heikki
Malkamäki.

     Seija Lipsanen
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Yllä ja vieressä Asta-myrskyn
myllerrystä Hotelli Igorassa.
Sen pihapiirin vanhoista kuu-
sista on jäljellä vain muistot.

Vehmaisissa myrskyn jäljet
näyttivät tältä. (kaksi vieressä
olevaa kuvaa).

Alarivissä myrskyn tuhoja Rau-
dunkylässä, Palkealassa ja kir-
konkylässä.
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1.Meidän kaikkien mummo, se Kyyrän Maria,
ei löytynyt Savosta hänelle paria,
kun aviomies Mikko jäi Raudun multiin
ja muu suku evakkona tänne tultiin.

2. Oli heille tullut lahjoja Herran
yhtä vaille täyden tusinan verran.
Heissä kaikissa huolta ja askarta riitti.
Heitä toruiko äiti vai auliisti kiitti?

3. Kolme lasta jo nuorena tiensä päähän kulki
Raudun kirkkomaa heidät syliinsä sulki.
Sodan julmuudet jäivät näkemättä heiltä,
myös valoisammat puolet elämän teiltä.

4. Kaatui sodassa sedät, Toivo ja Pentti,
eikä auttanut, vaikka henkensä heitti.
Jäi rajan taa viljaisat peltomaat,
männikkömetsät ja marjaisat haat.

5. Hilda lapsista oli vanhimmainen
olikin kerrassaan topakka nainen.
Kodin laittoivat Simon kanssa Valkeamäkeen,
eikä hätä tullut milloinkaan käteen,

6. kun Simo polki postia pontevasti
ja täti hoiti huushollin mallikkaasti.
Murheen päivistäkin selvittiin,
kun yhdessä oikein yritettiin.

7. Orjasaaresta Lyydi löysi rinnalle Vilhon,
he toisensa merkitsi kiiltävin kihloin.
Perhe silloin päätettiin perustaa.
Ja lapsia, niitäkin tulla saa.

8. Viisi lasta heille oli sopiva määrä
äiti heille keittiössä einestä hääräs,
kun isä VR:ää palveli,
ja ohessa maatakin viljeli.

9. Lempi-täti on haudattu Virtasalmen multiin.
Kolme lasta jäi, miten toimehen tultiin?
Ida-täti heistä huolta kantoi
äidin puuttuvaa rakkautta heille antoi,

10. vaikka itsellä viisi lasta ruokittavana.
Sydän hellä ja kaikille neuvova sana,
saattoi kaikki nämä lapset maailmaan
ja sen ihmeitä tutkimaan.

11. Isä, ainut poika jäljellä sisarusparven
selvis sodan jaloista sirpaleineen.
Mummo mukana kulki, mihin perheensä muutti,
aina mummolassa kaikenlaista vipinää riitti.

12. Viimeisenä syntyi kaksoset nää,
oli tapaninpäivä ja talvinen sää.
Lahja syntyi navetan hämärään,
Vilho putkahti eteisen lämpimään.

13. Sanoi Mikko Marille: Tytön saat pitää,
mutta tuossa pojassa vain heikko henki itää.
Tunsi käyvänsä kohti tuonelan tietä
kanssa Vilhon, ei koskaan palata sieltä.

14. Paljon serkukset meillä viettivät aikaa,
pihalla leikittiin ja naurut raikaa.
Vaikka ahdasta oli, sopu sijaa antoi,
kun äiti lattialle yöksi patjoja kantoi.

15. Kaks´kymmentäkolme oli serkkuja meitä,
nyt kukin meistä vaeltaa omia teitä.
On jotkut jo päättäneet maisen matkan,
sinä ja minä täällä vielä taivalta jatkan.

16. Kotiseuturetkeltä Vepsasta kerran
tuli valkovuokon juuria mukaan sen verran,
että Raudusta ne keväisin muistuttaa:
Ei suvun kotikylää koskaan unhoittaa saa.

Laila Nykänen

Kyyrän suvun serkusten tapaaminen 29.5.2010
Ritvan luona Heimarissa
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Jo perinteiseksi käynyt Hännikäis-
ten sukuun kuuluvien ja niin sanot-
tujen tartuntasukulaisten matka
suuntautui kesäkuun puolivälissä
Rautuun, Miettilään ja Räiskälään.

Osallistujia oli taas bussilastillinen
eli yli neljäkymmentä henkeä. Osal-
listujia oli jopa viidennessä polves-
sa. Ilahduttavaa on se, että myös
nuoriso on edelleen kiinnostunut läh-
temään tutustumaan esi-isiensä ko-
tikunnaista. Paikkakunnalla synty-
neitä ryhmässä on yhä harvenevis-
sa riveissä. Idea on kuitenkin ollut
siinä, että muutamat matkaan osal-
listuneet muistavat yhä paikkoja ja
paikannimiä. Joku on vielä osannut
kertoa vaikkapa talojen sijainnista,
vaikka edes raunioita ei enää pys-
tyisi hahmottamaan. Myös sota-ajan
kartoista on saatu apua kun on yri-
tetty löytää vanhoja asuinsijoja.
Nykyisin apua tarjoaa myös netti,
josta voi etsiä paikkoja koordinaat-
tien avulla.

Hännikäisten kanssa naimisiin

menneet herrahenkilöt ovat olleet
innolla mukana useilla reissuilla ja
painattivat tämänkertaisen matkan
kunniaksi T-paidat, joiden selkäpuo-
len teksti, KARJALAN VÄVYT
kertoikin osuvasti heidän suhtautu-
misestaan asiaan. Retkestä on vuo-

sien saatossa muodostunut sukuko-
kous pienoiskoossa. Serkusten, hei-
dän puolisoidensa ja sukuun kuulu-
vien lasten iloinen kesäjuhla.

Päivi Karppi

Kesäretki Karjalaan
Hännikäisten sukua kesän 2010 Raudun matkalla.

T-paita kertoo osuvasti näiden herrojen suhteen Karjalaan.
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Loposen sukuseura teki jäl-
leen suositun ja mukavaksi ha-
vaitun kesämatkan Karjalaan
Rautuun 18.–20. kesäkuuta.
Matkan tarkoituksena oli pait-
si vierailla sukuseuran juurilla
Notkolassa Raudun Kaskaalan
kylässä myös tutustua van-
haan Valamoon.

Matkalle lähdimme 18. kesäkuu-
ta aamulla tutun kuljettajan sekä
matkanjärjestäjän johdolla. Odotta-
vaisin tunnelmin saavuimme Venä-
jän puolelle Karjalaan ja suunnistim-
me suoraan Sortavalan satamaan
vanhaan Valamoon vievään kanto-
siipialukseen. Kantosiipialuksessa
rohkeimmat tutustuivat Laatokan
mahtaviin maisemiin aluksen kan-
nelta.

Valamoa lähestyttäessä upeat
vedestä nousevat pystysuorat kal-
lioseinämät ja niiden päällä olevat
lukuisat skiitat sekä rukoushuoneet
toivottivat meidät matkalaiset terve-
tulleiksi.

Valamossa meitä oli vastaanotta-
massa oppaamme Jelena, joka joh-
datteli joukkomme läpi huumaavasti
tuoksuvaa sireenikujaa Kristuksen
Kirkastuksen kirkon kultaisten iko-
nostaasien ja ortodoksisten maala-
usten luo. Miesten keskuudessa
naurunpyrähdyksiä aiheutti Lopo-
sen naisväen pukeutuminen vaale-
anpunaisiin kietaisuhameisiin ja hui-
veihin vanhaan kirkkoon mentäes-
sä. Luostarisaarella pääsimme tu-
tustumaan vehreisiin ja värikkäisiin
puutarhoihin sekä kokemaan Vala-
mon saaren erittäin lämpimän, mutta
pehmeän ilmaston.

Valamon vierailun sekä Sortava-
lan seurahuoneen valokuvaamisen
jälkeen siirryimme ravintola Piipun
Pihaan lounastamaan. Matka en-
simmäisen majoituspaikkaamme
Käkisalmeen sujui linja-autolla mu-
kavan muhkuraisissa tunnelmissa
maisemia ihastellessa. Yövyimme
puolustusvoimien parantolassa, Sa-
nitoriossa, joka oli aiemmin toiminut
sekä vankilana että mielisairaalana.
Majapaikassamme pystyi koke-
maan todella aitoa karjalaista tun-
nelmaa.

Heti lauantaiaamun valjetessa
ajoimme Käkisalmesta Rautuun.
Matkalla nautittujen suomalaisten
kahvien ja venäläisten keksien kult-
tuuriyhdistelmän jälkeen oli Raudus-
sa edessä ostosten tekemistä pai-
kallisissa liikkeissä ja elintarvike-
markkinoilla.

Nautiskellaan Notkolasta

Loposen sukuseuran matkalaiset Valamossa.
Kuvat: Seppo Ramstedt
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Vanhan Raudun ulkoasua ja kaa-
voitusta hahmoteltiin karttojen avulla
ja esimerkiksi vanha apteekki löysi
paikkansa lukuisten mielipiteiden ja
keskustelujen jälkeen. Raudusta
hankimme vielä viimeiset tykötar-
vikkeet Loposen sukuseuran koti-
seutulounasta varten.

Raudun keskustasta ajoimme vain
lyhyen matkan päässä olevaan en-
tiseen Kaskaalan kylään, jossa Lo-
posen sukuseuran juuret eli Lopos-
ten sisarusten kotipaikka Notkola
sijaitsi.

Notkolaan matkaa taitettiin kävel-
len, osa vanhaa metsätietä ampiais-
ten kera ja osa peltoa pitkin hieman
oikeasta reitistä toisinaan sivuun
poiketen. Vaikka paikka oli päässyt
kahden vuoden vierailutauon aika-
na rämettymään, löytyi etsimämme
lähde eli Notkolan pihapiirin keskus-
ta alkuperäisten asukkaiden johdol-
la vaivattomasti. Kokosimme Rau-
dusta hankkimallemme vahakan-
gasliinalle tunnelmallisen metsälou-
naan ja kohotimme maljat vanhalle
kotipaikalle.

Karjalaisen laulun aikana useat
silmäkulmat kostuivat muistellessa
lapsuutta ja nuoruutta Notkolassa
tai aiempia vierailuja sukuseuran
kotipaikalla. Lounaan yhteydessä
iloiset tarinat Notkolasta olivat kaik-
kien huulilla.

Loposen sukuseurassa on 12 si-
saruksesta jäljellä vielä kolme, joi-
den kanssa Notkolaan saapuminen
ja sieltä jälleen poislähteminen yh-
dessä oli minulle ikuisesti mieleen-
painuva, koko matkan vaikuttavin
hetki. Vaikka tunnelma lähteeltä
poistuttaessa oli haikea, lupasimme
yhdessä, että tänne tullaan vielä
uudelleen ja paikan löytymisestä pi-
detään jatkossakin huolta.

Notkolan vierailun ja lounaan jäl-
keen kävimme Metsäpirtillä Laato-
kan rannassa. Osa sukuseuralaisista
innostui jopa uimaan hyisen kylmäs-
sä vedessä. Laatokalta ajoimme
Kiviniemeen, jossa hotelli Losovs-
kaja toimi toisen yön majapaikka-

namme.
Kiviniemeen saapuessamme huo-

masimme vanhalta sillalta käsin ih-
misiä, jotka olivat laskemassa Vuok-
sea kumiveneillä. Loposen sisua
sydämissämme päätimme kokeilla,
miltä Vuoksen valloittaminen tuntuu,
ja ennakkoluulottomasti 11 sukuseu-
ran tarkoin valittua edustajaa taittoi
kumiveneellä Kiviniemen sillan ali
raivokkaan, kuohuisen ja lopulta
hyvin märän melontamatkan onnis-
tuneesti.

Sunnuntaiaamuna suuntasimme
kohti Viipuria, jossa lounastimme
Pyöreässä tornissa sekä tutustuim-
me torin ja kauppahallin matkamuis-
totarjontaan. Viipurista jatkoimme
laukut täynnä maatuskoita, pellava-
liinoja, kelloja ja luutia Svetogorskin
kautta jälleen Suomeen. Matka on-
nistui erittäin hyvin ja odotusten
mukaisesti.

Seuraavakin matka on jo suunnit-
teilla, mutta kohde ja ajankohta säi-
lykööt vielä salaisuutena. Kiitoksia

Valamon Kristuksen Kirkastuksen kirkko.

Loposet valloittamassa Vuoksea.
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Talvisodan seurauksena apteek-
kinsa menettäneille perustettiin uu-
sia apteekkeja 20. kesäkuuta 1940
ja osa apteekkareista sijoitettiin 18.
heinäkuuta 1940 haettavana olleisiin
apteekkeihin. Kirjassa kuvataan luo-
vutetun alueen kaikkien apteekkien
vaiheet perustamisesta niiden toi-
minnan päättymiseen.

Lukuunottamatta Viipurin I ap-
teekkia ei luovutetun alueen aptee-
keista ole aikaisemmin julkaistu his-
toriikkia. Pitäjien historioissakin ap-
teekit on eräitä poikkeuksia lukuun
ottamatta sivuutettu hyvin lyhyillä
maininnoilla. Tästä johtuen on nyt
julkaistun kirjan merkitys jälkipolville
erityisen suuri.

Kirjan loppupuolella on matrikke-
li, johon on koottu kaikkien luovute-
tun alueen apteekkareiden saatavis-
sa olleet tiedot, suurin osa valoku-
van kera.

Kirjan kuvitus perustuu pääosin
aikaisemmin julkaisemattomaan
kuva-aineistoon. Se on saatu koot-
tua mm. pitäjäseurojen suurenmoi-
sella avulla.

Kirjan tekijä apteekkineuvos

Menetetyt apteekit - luovutetun alueen
lääkehuolto keskiajalta vuoteen 1945

Marcus Olli toimii apteekkarina
Alajärvellä. Hän on mm. luennoi-
nut farmasian historiaa Itä-Suomen
yliopistossa usean vuoden ajan, on
Académie Internationale d’Histoire
de la Pharmacie ainoa suomalainen
jäsen. Lisäksi hän on julkaissut lu-
kuisia farmasian ja apteekkien his-
toriaa käsitteleviä kirjoituksia ja kir-
joja ja on tunnustettu farmasian his-

torian asiantuntija.

Kirjassa on 491 sivua ja noin
120 kuvaa apteekeista. Sen oh-
jehinta kirjakaupoissa on 39
euroa. Mikäli kirjaa ei ole kirja-
kaupassa, se voi tilata sen Kir-
javälityksestä.

Apteekkineuvos Marcus Ollin kirjoittamassa kirjassa kerrotaan
myös Raudun apteekista.

erittäin paljon kaikille 27:lle matkal-
la mukana olleelle ja erityiskiitos
Loposen sisarusten kolmelle sinnik-
käälle ja uskolliselle matkalaiselle
siitä, että jaksoitte jälleen kerran joh-
dattaa meidät rakkaalle kotipaikal-
lenne omiin lapsuudenmuistelmiin-
ne.

Maija Kiiski

Matkaa Notkolaan taitettiin
joko pellon poikki tai vanhaa
metsätietä pitkin.

Kuva: Seppo Ramstedt
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Rautulaisten lehdessä on
vuosien mittaan ollut kerto-
muksia Raudusta Jatkosodan
ajoilta. Niin mielenkiintoisia
kuin nuo kertomukset ovatkin,
niistä ei välity kokonaiskuvaa
Raudun takaisinvaltaamisen
sotilaallisesta puolesta kesällä
1941 eikä siitä, kuinka Rautu
jälleen kesällä 1944 menetet-
tiin.

Allekirjoittanut on pyrkinyt paik-
kaamaan tuota aukkoa kirjoituksel-
la, jossa pelkistetysti kuvataan noi-
ta tapahtumia vaivaamatta lukijaa
liikaa sotilastermeillä. Monia yksi-
tyiskohtia on jätetty pois, jotta ta-
pahtumien päälinjat hahmottuisivat
myös sodan laajempaa taustaa vas-
ten. Jatkosotaahan ei käyty yksin
Raudun vuoksi.

Kirjoituksen operaatioita koskevat
tiedot perustuvat Sotatieteen laitok-
sen julkaisemaan Jatkosodan histo-
rian osiin 2 ja 4. Sotilasorganisaati-
oita tuntemattomille voi olla apua
lopussa olevista määritelmistä.

Alku-
asetelma

Jatkosota ei alkanut kuten Talvi-
sota: yllättäen ja heti pitkin rintamaa.
Kuten tunnettua, Saksa hyökkäsi
22. kesäkuuta 1941 Neuvostoliittoon
ja samalla Hitler julisti myös suo-
malaisten taistelevan Saksan rinnal-
la. Se oli yllätys laajoille kansalais-
piireille, mutta tapahtunut mikä ta-
pahtunut.

Venäläiset alkoivat tuona päivä-
nä suorittaa hajanaisia ilmahyökkä-
yksiä Suomen alueelle. Näitä suu-
remmat pommitukset he aloittivat
kolmen päivän kuluttua 25. kesä-

kuuta. Suomen hallitus julisti maan
sotatilaan.

Laajamittaiset sotatoimet eivät
alkaneet vielä silloinkaan. Ylipääl-
likkö oli päättänyt, että sodan ensi-
sijainen tavoite, Talvisodassa mene-
tettyjen alueiden takaisinvaltaus,
aloitetaan ensin Laatokan pohjois-
puolelta. Tätä varten perustettiin
Karjalan Armeija, joka käsitti VI ja
VII Armeijakunnat. Käskyn mu-
kaan joukkojen piti olla taisteluval-
miina 3. heinäkuuta 1941 illalla.
Hyökkäys lähti käyntiin erinäisten
vaiheiden jälkeen 10. heinäkuuta.
Tuulosjoki saavutettiin 24. heinäkuu-
ta. ja Syväri Lotinanpellon kohdalla
7. syyskuuta 1941. Petroskoi val-
lattiin lokakuun 1. päivänä. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että eteneminen
olisi ollut helppoa.

Kohti
Rautua

Vaikka kansalaisten suurimmat
odotukset alueiden takaisin saami-
seksi keskittyivät Kannakselle, sen
takaisinvaltaukseen ryhdyttiin vas-
ta Karjalan Armeijan edettyä Laa-
tokan pohjoispuolella Tuulosjoelle.
Käytännön valmisteluja oli tehty pit-
kään, sillä näin laajaan operaatioon
ei voida ryhtyä hetkessä. Kannak-
sen vastaiselle rajalle oli keskitetty
kolme armeijakuntaa: II Armeija-
kunta Simpeleen, Parikkalan ja Pu-
tikon seuduille, V Armeijakunta
Lappeenrannan seudulle ja IV Ar-
meijakunta Luumäen Kivijärven ja
Suomenlahden väliselle alueelle.
Hieman myöhemmin V Armeija-
kunta yhdistettiin IV Armeijakun-
taan.

Kannaksen takaisinvaltaus aloi-
tettiin Itä-Kannakselta II Armeija-
kunnan voimin. Armeijakunnan ko-

mentajana oli tässä vaiheessa ken-
raaliluutnantti Taavetti “Pappa”
Laatikainen. Sen 31. heinäkuuta
1941 aloittaman hyökkäyksen kär-
ki suuntautui Hiitolan kautta kohti
Laatokan rantaa tarkoituksena kat-
kaista vihollisen maahuoltoyhteydet
Sortavalaan. Aluksi vihollisen vas-
tarinta oli sitkeää, mutta muutami-
en päivien kuluttua havaittiin vasta-
rinnan heikkeneminen ja reservien
ehtyminen.

Ylipäällikkö muodosti 8. elokuuta
eräistä muista yksiköistä II Armei-
jakunnan vasemmalle puolelle uu-
den I Armeijakunnan, jonka tehtä-
väksi tuli tuhota Lahdenpohjan ja
Sortavalan välille saarretut vihollis-
joukot. Komentajaksi määrättiin
Einar Mäkinen, tässä vaiheessa
sotilasarvoltaan vielä eversti. Lah-
denpohja vallattiin 8. elokuuta, Sor-
tavala 15. elokuuta ja Käkisalmi 21.
elokuuta. Oltiin jo Laatokan rannal-
la. Välttyäkseen joutumasta saar-
roksiin vihollinen ryhtyi vetäyty-
mään kohti Taipaleen kannasta (Su-
vannon ja Laatokan välinen kan-
nas). Kiviniemi ja Sakkola otettiin
haltuun samoin 21. elokuuta. Taipa-
leenjoki saavutettiin 23. elokuuta il-
tapäivällä. Tässä on huomattava,
että edellä kuvatuilla alueilla eteni
samanaikaisesti joukkoja useilta
suunnilta. Siksi mainitut päivämää-
rät vaikuttavat liian lennokkailta, jos
ne kuvittelee saman joukko-osaston
etenemisuraksi. Lisäksi ylipäällikkö
oli järjestellyt 23. elokuuta johtosuh-
teita I ja II Armeijakuntien välillä
mm. siten, että 10. ja 15. Divisioo-
nat tulivat I Armeijakunnan alaisik-
si ja armeijakunnan painopiste-
aluetta oli siirretty lännemmäksi.
Vuoksen vesistölinjan pohjoisranta
oli nyt suomalaisten hallussa.

Juuri ennen siirtojärjestelyjä II

Raudun takaisinvaltaus ja
menetys Jatkosodassa
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Armeijakunta oli antanut alaisilleen
10. ja 15. Divisioonille käskyn val-
mistautua Taipaleenjoen ylitykseen,
mutta tästä luovuttiin joukkojen vä-
syneisyyden vuoksi ja siksi, että vi-
hollisen havaittiin pureutuneen tii-
viisti joen itärannalle. 10. ja 15. di-
visioonille määrättiin uusina tehtä-
vinä Vuoksen ylitys lännempänä
Vuosalmen ja Oravaniemen kohdil-
ta.

Hyökkäys jatkui ja 30. elokuuta.
Keski-Kannaksen suunnalla etene-
vä II Armeijakunta oli katkaissut
Kivennavalta Rautuun johtavan
maantien ja oli odotettavissa, että
vihollinen alkaisi irrottautua Vuok-
si-Suvanto linjalta ja vetäytyä ete-
lään. I Armeijakunnan tarkoitukse-
na puolestaan oli saarrostaa Rau-
dun alueella oleva vihollinen ennen
kuin se ehtisi turvaan vanhan rajan
taakse.

Raudun
takaisinvaltaus

I Armeijakunnan 10. Divisioonan

pääosa ylitti Vuoksen Vuosalmen
kohdalta ja suuntasi etenemisensä
Vuoksen eteläpuolella itään Orava-
niemen suuntaan. Kun Oravaniemi
oli saavutettu, divisioona jatkoi vi-
hollisen takaa-ajoa etelään Valkjär-
ven suuntaan ja saavutti vanhan
valtakunnanrajan ns. Lipolan mut-
kassa Vepsan kylän tienoilla 1. syys-
kuuta 1941. Rajan toisella puolella
oli Pohjois-Inkeriin kuuluva Kirjasa-
lon kylä.

Saman armeijakunnan 15. Divisi-
oona ylitti Vuoksen Oravaniemen ja
Kiviniemen kohdalta, kun vihollisen
oli todettu vetäytyneen täältä. Divi-
sioonan Kevyt Osasto 16 jatkoi Ki-
viniemestä itään Riiskan suuntaan.
Hieman etelämpänä 15. Divisioo-
nan oikean sivustan yksiköt eteni-
vät elokuun viimeisenä päivänä
kaakkoon Maanselän ja Liippuan
suunnissa. Vaikka vihollinen teki
vastarintaa, otettiin myös Raudun
kirkonkylän seudut haltuun seuraa-
vana päivänä 1. syyskuuta. Pääosa
neuvostojoukoista oli ehtinyt vetäy-
tyä etelään.

Saavutettuaan Riiskan edellä mai-
nittu Kevyt Osasto 16 kääntyi tääl-
tä etelään. Palkealan kohdilla se sai
seurakseen Raudun kirkonkylän
seudulta tulleen 15. Divisioonan Jal-
kaväkirykmentti 15:n, jonka johdol-
la molemmat etenivät Huhdin kaut-
ta vanhaa rajaa kohti Sirkiänsaarel-
le. Täältä vihollinen työnnettiin yh-
teenoton jälkeen rajan taakse 2.
syyskuuta.

Saarrostusuhkan alaiseksi joutu-
neen vihollisen lähdettyä vetäyty-
mään myös Taipaleen kannakselta
joen ylitti 15. Divisioonan Jalkavä-
kirykmentti 36. Se saavutti elokuun
viimeisen päivän iltana Metsäpirtin
kylämaaston ja vielä samana iltana
sen 1. pataljoona eteni Korleelle.

Pelkistetysti voi sanoa, että eversti
Niilo Hersalon komentama 15.
Divisioona suoritti Raudun takaisin-
valtauksen. Se tapahtui muutamas-
sa päivässä syyskuun alkuun men-
nessä useista eri suunnista tapah-
tuneilla etenemisillä. Joukot eivät
pysähtyneet ennen kuin tehtävä oli
suoritettu. Vihollinen luopui aluees-

Raudun takaisinvaltauksen reitit elo-syyskuun vaihteessa 1941. Jatkosodan historia, osa 2.
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ta ilman suuria taisteluita ilmeisesti
siksi, ettei sillä ollut voimia pitää
aluetta ja myös siksi, ettei Raudulla
ollut sille ratkaisevaa merkitystä
sodankäynnin kannalta. Saarroksiin
jääminenkin uhkasi.

Mainittakoon tässä, että Länsi-
Kannaksen valtaus ja eteneminen
kohti Viipuria aloitettiin IV Armei-
jakunnan voimin vasta 22. elokuuta
1941. Karjalan lukko Viipuri vallat-
tiin elokuun 29. päivänä ja kaupun-
gin valtausparaati oli 1. syyskuuta,
mutta se on jo eri juttu.

Asema-
sotavaihe

Ei ole kovin yleisesti tunnettua,
missä rintamalinja kulki Raudun tie-
noilla ja muuallakin Kannaksella
asemasotavaiheessa. Se oli Raudun
kaakkoisnurkasta lähtien noin 10-15
kilometriä, paikoin jopa parisenkym-
mentä kilometriä vanhaa rajaa kau-
empana.  Vanhan rajan länteen
työntyvää lahdeketta Raudun ete-
läpuolella oli oikaistu Sirkiänsaaren
tienoilta lounaaseen Inkerinmaan

Lempaalanjärvelle ja sieltä edelleen
Terijoen itäosaan. Sirkiänsaarelta
koilliseen rintamalinja kulki Korleen
eteläpuolitse ja Metsäpirtin vanhan
rajan tuntumassa Tappariin Laato-
kalle. Tällä kohtaa rajalla oli suuri
ja vesirämeinen Lumisuo. Rintama-
linja muodostui tiedustelun ja tais-
telukosketusten perusteella niille
kohdin, joissa vihollisella todettiin
olevan jo ennen sotia rakennettu
puolustuslinja. Myös poliittisesti kat-
sottiin, ettei tätä linjaa ollut tarkoi-
tuksenmukaista ylittää.

Asemasodan aikana kaikki Kan-
naksella olevat joukot alistettiin IV
Armeijakunnalle, jonka komentajak-
si tuli kenraaliluutnantti Harald
Öhqvist. Tätä suurta sotatoimiryh-
mittymää ryhdyttiin kutsumaan Kan-
naksen Ryhmäksi. Tänä aikana
Raudun seudun puolustuksesta vas-
tasi Kannaksen Ryhmään kuuluva
15. divisioona komentajanaan edel-
leen Niilo Hersalo, kesällä 1942
kenraalimajuriksi ylennettynä. Divi-
sioonan lohko ulottui Lempaalanjär-
ven pohjoispäästä Sirkiänsaaren
kaakkoispuolelle ja sieltä Lumisuon

kautta Laatokan rantaan Metsäpir-
tissä. Sodan kestäessä joukko-osas-
toissa ja niiden sijoitteluissa tapah-
tui luonnollisesti muutoksia.

Taistelutoiminta asemasodan ai-
kana oli Karjalan Kannaksella ja
myös Raudussa verraten vähäistä.
Pääasiassa käytiin partiokahakoita
ja torjuttiin joskus laajamittaisiakin
vanginsieppausyrityksiä. Näissä
ammuttiin puolin ja toisin tykistö- ja
kranaatinheitintulta. Muillakin hyök-
käyksillä oli rajallinen tavoite, esim.
yksittäisen tukikohdan valtaaminen.
Valmiustilaa pidettiin yllä ja pionee-
rijoukot kunnostivat ja valvoivat so-
tatoimille tärkeitä teitä. Raudussa
sijaitsi Kilpasillan sotilaslentokenttä,
josta on ollut artikkeli tämän lehden
numerossa 3/2010. Lentokenttä
kuului Ilmavoimien organisaatioon.

Rautuun palanneiden asukkaiden
elämästä on kerrottu monissa yhte-
yksissä, joten tässä ei sitä enemmälti
kosketella. Kertauksen vuoksi voi-
taneen vain todeta, että noin kol-
mannes väestöstä sai muuttoluvan
takaisin Rautuun. Halukkaita oli
paljon enemmän. Kun vain noin 15
prosenttia rakennuksista oli säilynyt
edes jollakin tavalla, oli asuntokur-
juus selviö. Kerrotaan asutun mm.
sotilaiden jättämissä maakorsuissa
ja leivänpaistoa tiedetään tapahtu-
neen palaneiden talojen pystyyn jää-
neissä uuni-savupiippuyhdistelmis-
sä. Sellainen luomuelämä tuskin
onnistuisi päivääkään sitä nykyisin
vaativilta. Ensimmäiseksi piti kuiten-
kin saada pellot kasvamaan ja vas-
ta sitten voitiin kiinnittää huomiota
asumuksiin. Tässä tulivat sotilaat-
kin apuun pystyttäen useita aseve-
litaloja heikossa tilanteessa oleville.
Muutamat kauppaliikkeet aloittivat
toimintansa. Usko paremmasta tu-
levaisuudesta antoi voimaa. Kunnan
hallinto oli järjestetty tilapäisluontoi-
sesti. Juoksevien asioiden hoidosta
vastasi sotilashallinnon alainen kun-
nanesikunta, jonka vastine normaa-
lioloissa on lähinnä kunnanhallitus.
Toiminta laajeni vähitellen kohti rau-

Rintamalinja asemasodan aikana. Linja kulki Inkerinmaalla kart-
taan summittain piirretyn Lempaalanjärven pohjoisosan poikki.
Tekstissä mainittu Lipolan mutka oli Raudun, Valkjärven ja Kiven-
navan kuntien yhtymäkohdassa.
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hanajan monipuolisempaa toimintaa.
Kunnes kaikki romahti kesällä

1944.

Lähtö
Raudusta

Maaliskuussa 1944 Kannaksen
joukkoja organisoitiin uudelleen.
Kannaksen Ryhmä lakkautettiin ja
tilalle tuli IV Armeijakunta komen-
tajanaan kenraaliluutnantti Taavetti
Laatikainen ja III Armeijakunta ko-
mentajanaan Talvisodan sankari,
kenraaliluutnantti Hjalmar Siilas-
vuo. Viimeksi mainittu sai vastuul-
leen itäisen Kannaksen eli myös
Raudun seudun. III Armeijakunnan
rintamavastuussa oli sen 15. Divi-
sioona tykistöineen välillä Lappalai-
senmäki-Sirkiänsaari ja 19. Prikaa-
ti välillä Sirkiänsaari-Laatokka. Li-
säksi oli reservijoukkoja taaempa-
na. Ryhmitystä ja tykistöä ei voi
sanoa noissa oloissa erityisen hei-
koksi jos ei vahvaksikaan. Riippuu
siitä, mihin vertaa.

Venäläiset keskittivät keväällä
1944 suuren voimaryhmittymän ete-
läiselle Kannakselle ja aloittivat jo
pidemmän aikaan ounastellun suur-
hyökkäyksensä 9. kesäkuuta 1944
Valkeasaaren suunnalla. Seuraavan
päivän puoliväliin mennessä he sai-
vat laajan murtuman suomalaisten
asemiin. Kun havaittiin, ettei vasta-
hyökkäyksellä ole onnistumisen
mahdollisuutta, Länsi-Kannaksen
joukoille (IV Armeijakunta) annet-
tiin 10. kesäkuuta käsky vetäytyä
taaempaan Vammelsuu-Taipale
(VT) -linjaan. Se murtui Kuuterse-
lässä jo 14. kesäkuuta. VT -linja
kulki Raudussa lounaasta koilliseen
Vepsan-Liippuan-Porkun-Raajun
tasalla. Raudussa sen varustelu oli
heikko eikä vahva muuallakaan.

Itäisen kannaksen tilanne säilyi
suhteellisen rauhallisena pari päivää
suurhyökkäyksen alettua. Vihollinen
ampui tykistöllään häirintää ja teki
harhautushyökkäyksiä. Ylipäällikkö
käski aluksi III Armeijakunnan pi-

tää asemansa. Ilmeisesti taustalla oli
toive vastahyökkäyksestä. Nämä
toiveet murenivat IV Armeijakun-
nan vetäytyessä nopeasti lännessä.
III Armeijakunnan oikeaan sivus-
taan Lempaalanjärven kohdille al-
koi jäädä kasvava aukko. Vaikka
sitä pyrittiin omin voimin varmista-
maan, oli ilmeinen vaara, että hyök-
kääjä pääsisi iskemään III Armei-
jakunnan sivustaan. Sitä se myös
innokkaasti yritti. III Armeijakunnan
vetäytyminen päälinjasta VT -lin-
jaan aloitettiin yöllä 14.-15. kesä-
kuuta 1944.

Tapahtumat etenivät hyvin nope-
asti ja tarvittiin radikaaleja otteita.
Ylipäällikkö määräsi 14. kesäkuuta
Kannaksen kaikkien joukkojen ko-
mentajaksi kenraaliluutnantti Karl
Lennart Oeschin. ja oikeutti 15.
kesäkuuta Kannaksen joukot siirty-
mään sitkeitä viivytystaisteluita käy-
den Vuoksen pohjoisrantaa noudat-
televaan Viipuri-Kuparsaari-Taipale
(VKT) asemaan, jonne keskitettiin
lisää puolustusjoukkoja muilta rinta-
milta.

Tilanne huononi nopeasti ja 16.ke-

säkuuta kello 21.00 Kannaksen
joukkojen komentaja Oesch antoi
käskyn aloittaa vetäytymisen heti
VKT-linjaan. Tätä käskyä noudat-
taen III Armeijakunnan komentaja
piti käskynjaon 45 minuuttia myö-
hemmin omille alaisilleen ja vielä
samana iltana 15. Divisioonan ko-
mentaja Hersalo määräsi divisioo-
nan vetäytymään siten, että vihol-
lista tuli viivyttää kahdessa asemas-
sa. Toinen näistä oli Orjansaari-
Kuolemanlaakso-Kirkonkylä-
Haukkala-Riiska ja toinen asema
oikealta sivultaan hieman taaempa-
na linjalla Saijankylä-Mäkrä-Leini-
kylänjärvi-Haukkala-Riiska. Kan-
nattaa huomata, että käskyt meni-
vät läpi heti eikä asioita jääty vat-
vomaan siviilimaailman tapaan.
Myös tuhannet miehet ja kalusto
saatiin liikkeelle välittömästi.

Vetäytyminen aloitettiin siten, että
15. Divisioonan Jalkaväkirykmentti
57 vetäytyi Raasulin-Maaselän
kautta ja Jalkaväkirykmentti 15
Huhdin-Pitkäjärven ja Palkealan
kautta jälkijoukkojen jäädessä vii-
vyttämään vihollista. Venäläiset seu-

Viimeiset vetäytymisreitit Raudusta 17.8.1941 tilanteen mukaisesti.
Jatkosodan historia, osa 4.
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rasivat tiiviisti suomalaisten kinte-
reillä pyrkien saarrostamaan. Viivy-
tysjoukot aiheuttivat viholliselle tap-
pioita Huhdin ja Aliskan maastois-
sa. Palkealassa se pysäytettiin jok-
sikin aikaa. Metsäpirtin kautta ve-
täytyvä 19. Prikaati kävi viivytys-

taisteluja Sirkiänsaarella ja Korleella
ennen siirtymistään Taipaleenjoen
yli. Prikaatin oikea sivusta viivytti
tasolla Haukkala-Riiska ennen siir-
tymistään VKT-linjaan Vuoksen
taakse. VT-linjasta enempää kuin
tilapäisistä viivytysasemista ei ha-
luttu pitää kiinni millä hinnalla tahan-
sa, vaan sodanjohto halusi saada
joukot taistelukykyisinä VTK-lin-
jaan.

Taistelut Raudusta olivat ohi 18.
kesäkuuta 1944 ja se menetettiin
viholliselle yhtä nopeasti kuin mitä
se oli vajaa kolme vuotta aikaisem-
min vallattu takaisin. Viimeiset tais-
telut käytiin tuon päivän aamuna
Leinikylän järven maastossa, josta
siellä olleet joukot siirtyivät Kivinie-
men kautta edellä mainittuun VKT-
linjaan. Siinä linjassa käytiin koko
sodan ratkaisevat torjuntataistelut ja

Ylipäällikkö:
Koko armeijan komentaja Mik-

kelissä sijainneessa päämajassa.
Sekä Talvi- että Jatkosodassa
marsalkka Mannerheim.

Armeijakunta (AK):
2-3 divisioonasta, eri aselajien

erillispataljoonista, tykistöpatteris-
toista, ja lukuisista erikoisyksiköis-
tä koostuva laajan rintamanosan
sotatoimiryhmittymä. Komentaja-
na yleensä kenraaliluutnantti.

Divisioona (D tai Div):
Prikaatia suurempi sotatoimiyh-

tymä, jonka kirjavahvuus oli n. 15
000 miestä, mutta käytännössä
vähemmän. Ytimen muodosti
yleensä 3 jalkaväkirykmenttiä.
Lisäksi siihen kuului kenttätykis-
töpatteristoja, pioneeri- ja viesti-
pataljoonat, muiden aselajien
komppanioita sekä huoltomuo-
dostelmat. Tämän johdosta D

viestiyksiköistä. Rykmentillä ei ol-
lut omaa tykistöä. Rykmentin vah-
vuus oli 2 500 – 3 500 miestä. Ko-
mentajana yleensä everstiluut-
nantti tai eversti.

Pataljoona (P):
Pataljoonan rungon muodostivat

3-4 komppaniaa. Lisäksi siihen
kuului panssarintorjunta-, kranaa-
tinheitin- ja viestiyksiköt (yleensä
joukkueen vahvuisina) sekä patal-
joonan vaatimat huoltoyksiköt.
Pataljoonan vahvuus vaihteli 800
miehen molemmin puolin. Ko-
mentajana oli kapteeni tai majuri.

Kevyt Osasto (Kev.Os.):
Yleensä noin pataljoonan suu-

ruinen tai pienempi nopealiikkei-
nen, tilapäisluontoinen yksikkö.
Komentajan sotilasarvo vaihteli
tilanteen mukaan, mutta oli useim-
miten kapteeni tai majuri.

kykeni erittäin laajoihin itsenäisiin
operaatioihin. Komentajana yleen-
sä kenraalimajuri. Suomella oli Jat-
kosodassa 16 divisioonaa ja sodan
loppupuolella lisäksi Panssaridivisi-
oona.

Prikaati (Pr):
Divisioonaan pienempi, mutta ryk-

menttiä suurempi sotatoimiyhtymä,
joka kykenee itsenäisesti suoritta-
maan verrattain laajan sotatoimen.
Prikaatiin kuului yleensä 3 pataljoo-
naa, kevyttä tykistöä, panssarintor-
juntayksiköitä, pioneeri-  ja viesti-
joukkoja sekä huoltomuodostelmia
. Vahvuus 3 000 – 7 000 miestä.
Komentajana yleisimmin eversti.
Prikaati oli divisioonaa liikkuvampi.

Rykmentti (R):
Jalkaväkirykmentti koostui yleen-

sä kolmesta jalkaväkipataljoonasta,
kranaatinheitin- ja panssarintorjun-
takomppaniasta sekä huolto- ja

Kirjoituksessa esiintyvää käsitteistöä Jatkosodan ajalta:

tämän kirjoittajan käsityksen mu-
kaan näillä taisteluilla lyötiin viimei-
nen niitti jo vuonna 1918 alkanee-
seen Suomen itsenäisyystaisteluun.
Mutta se ei kuulu enää Raudun alu-
een Jatkosotaan. Muutamia suoma-
laisia kaukopartioita liikkui Raudus-
sa vielä ennen sodan loppua, mutta
sekin on jo eri juttu.

Yhteenvetona voisi todeta, että
Raudussa ei käyty suurisuuntaisia
taisteluja verrattuna Kannaksen
painopistealueen seutuihin. Raudun
kohtalo ratkesi paljolti Länsi-Kan-
naksen tapahtumien seurauksena
niin sodan alussa kuin lopussakin.
Kuitenkin traagisuutta tuli riittämiin
sekä kunnan että sen asukkaiden-
kin osaksi.

Veikko Vaikkinen
Kerava

Veikko Vaikkinen
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Vuodesta 1938 lähtien maailman
poliittinen tilanne kärjistyi uhkaavasti
ja Suomessakin katsottiin tarpeelli-
seksi lujittaa omia puolustusmahdol-
lisuuksia. Karjalan Kannaksella teh-
tiin linnoitustöitä ja rakennettiin
panssariesteitä, vaikka uskottiin ja
toivottiin rauhan rajoillamme säily-
vän.

Naapuriimme syntynyt Neuvosto-
liitto esitti loppukesällä 1939 Suo-
melle aluevaatimuksia, joihin halli-
tuksemme ei katsonut voivansa
suostua. Varotoimenpiteenä vaihtui-
vat linnoitustyöt reservin ylimääräi-
siksi kertausharjoituksiksi lokakuun
alussa. Raudun miehet saivat kut-
sun 6. lokakuuta 1939 ja seuraava-
na päivänä alkoivat käskyn saaneet
saapua palvelukseen ja heistä muo-
dostettiin mm. rajakomppanioita,
joiden tehtävänä oli rajan vartiointi
ja ensimmäisenä ottaa vastaan vi-
hollisen hyökkäys. Tilanteen kiris-
tyessä oli rajakylien evakuointi aloi-
tettu 10. lokakuuta 1939.

Aamulla 30. marraskuuta 1939
vihollistykistön laukaukset ilmoittivat
sodan alkaneen ja Rautu oli jälleen
taistelutantereena. Saamansa teh-
tävän mukaisesti suorittivat raja-
komppaniat viivytystaistelua ja sy-
tyttivät perääntyessään rakennuk-
set palamaan. Rautulaiset kodit pa-
loivat pimeässä syysyössä.

Ankarien torjuntataisteluiden seu-
rauksena venäläisten etenemistä
pystyttiin hidastamaan ja joulukuun
lopulla Neuvostoliitto joutui totea-
maan, että Suomi ei ole lyötävissä
muutamassa viikossa, niin kuin oli
odotettu. Tästä johtuen vihollinen
keskitti Kannakselle huomattavan,
miesvoimaltaan ja aseistukseltaan
ylivoimaisen armeijan, joka helmi-
kuun alussa aloitti suurhyökkäyk-
sen. Suomalaisten oli ylivoiman
edessä peräydyttävä linjalle Viipuri

– Taipale, mutta näihin asemiin ve-
näläisten hyökkäys saatiin pysäytet-
tyä. Viipuria ei talvisodassa taiste-
luissa menetetty. Niinpä 13. maa-
liskuuta 1940 solmitun välirauhan
ehtojen tultua tietoon, oli tyrmistys
hirvittävä Kannaksen asukkaille ja
muille suomalaisille, kun selvisi alue-
luovutusten suuruus. Menetetty alue
oli moninkertainen verrattuna siihen,

mikä taisteluissa oli menetetty.
Rajalinja noudatti likimain Pietari

Suuren aikaista rajaa. Karjalan kan-
salla oli edessä pitkä evakkotaival
ja asettuminen uusille asuinsijoille.
Rautulaiset, joiden kotipitäjä oli tu-
houtunut jo sodan ensimmäisinä
päivinä, sijoitettiin pääasiassa Sa-
voon, Mikkelin ja Pieksämäen alu-
eille. Talvisodan jälkeen annettu

Lyhyt katsaus Raudun historiaan
Osa 5. Katkera loppu

Rajavartioita Korleella 1939.
Kuva: Entinen Rautu

Asuinkorsu Suurporkulla.
Kuva: Entinen Rautu
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pika-asutuslaki aloitti siirtoväen py-
syvämmän asettumisen niille alueil-
le, jonne heidät oli määrätty siirty-
mään.

Talvisodan jälkeinen rauha koet-
tiin erittäin epäoikeudenmukaiseksi
ja se kylvi seuraavan sodan sieme-
nen. Tilanteen muututtua Euroopas-
sa Saksan hyökättyä Neuvostoliit-
toon alkoi sota uudelleen Suomen-
kin rajoilla. Menetetyt alueet halut-
tiin Saksan tuella vallata takaisin ja
elokuun lopulla vuonna 1941 Kar-
jalan Kannaksella oli saavutettu
vanha rajalinja ja tänne ylipäällikkö
Mannerheim pysäytti hyökkäyk-
sen ja alkoi pitkä asemasodan kau-
si. Laatokan itäpuolella suomalaiset
etenivät aina Syvärille ja Ääniselle
asti.

Hyvin nopeasti hyökkäyksen jäl-
keen alkoivat karjalaiset, rautulaiset
mukaan lukien, palata kotiseuduil-
leen, pääosin kuitenkin vuoden 1942
puolella. Noin kolmannes entisistä
asukkaista sai luvan muuttaa enti-
sille asuinsijoilleen. Asettuminen
sodan runtelemalle seudulle oli han-
kalaa, sillä esimerkiksi Raudussa
vain 15 prosenttia rakennuksista oli

edes jotenkin säilynyt sodan hävi-
tyksiltä. Ensin oli kuitenkin saatava
pellot kuntoon ja vilja kylvettyä, vas-
ta sitten voitiin ajatella asuntojen
rakentamista.

Lähes kaikki kuntalaisten asiat
hoidettiin aluksi sotilashallinnon alai-
sina, mutta vähitellen ne siirtyivät
perustetun kunnanhoitokunnan vas-
tuulle. Jäseninä tässä luottamuseli-
messä olivat Matti Pulakka, Joo-
seppi Sipponen, Tuomas Kähä-
ri, Tuomas Pietiäinen, Jalmari
Pehkonen ja Jalmari Pietiäinen.

Hoitokunnan työ oli moninaista,
muun muassa koulutoimi oli saata-
va alkuun ja kansahuolto hoitamaan
ihmisten jokapäiväisiä tarpeita. Uu-
sia asumuksia alettiin rakentaa tu-
houtuneiden tilalle ja yritteliäs elä-
mä alkoi jälleen viritä hävitettyyn
pitäjään. Jälleenrakentamisessa an-
toivat merkittävää apua sotilaat ra-
kentamalla asevelitaloja etupäässä
suurperheisille ja vähävaraisille.

Koulutoimintakin pääsi alkuun
vuoden 1943 aikana sitä mukaa kun
lapsia palasi kotiseudulleen. Joku-
nen kauppakin uskaltautui aloitta-
maan toimintansa ja muutamat
muutkin yritykset yrittivät toimia se-

kasor to i s i ssa
oloissa.

Uutteran ra-
kentamisen kat-
kaisi kesällä
1944 Neuvosto-
liiton Karjalan

Kannaksella aloittama suurhyökkä-
ys. Vaikka evakuointia oli kaiken-
varalta suunniteltu, eteni venäläis-
ten hyökkäys niin nopeasti, että läh-
tö Raudusta tapahtui kovalla kiireel-
lä. Rajan kansa joutui maantielle kar-
joineen ja vähine tavaroineen ilman
varoitusaikaa. Kuljetuskalustosta oli
huutava puute, joten mukaan voitiin
ottaa vain se mikä itse voitiin kul-
jettaa.

Jälleen kerran kotiseutu oli mene-
tetty viholliselle ja uusi elämä oli aloi-
tettava vieraassa ympäristössä, rau-
tulaiset aloittivat sen pääosin Savos-
sa; Anttolan, Hirvensalmen, Jorois-
ten, Hankivuoren, Ristiinan, Jaalan,
Virtasalmen, Mäntyharjun ja Mik-
kelin seuduilla.

Kiivaiden taisteluiden seuraukse-
na Neuvostoliiton hyökkäys saatiin
pysäytettyä Tali – Ihantola linjalle
ja rauha solmittiin syksyllä 1944 ja
talvisodan raja jäi pääpiirteissään
voimaan.

Sotien ja evakuointien aikana an-
siokkaasti ja pyyteettömästi vapaa-
ehtoista työtä tehneet Raudun suo-
jeluskuntaosasto ja Lotta Svärdin
Raudun osasto lakkautettiin rauhan-
ehtojen mukaisesti. Rautu suoma-
laisena kuntana oli tehnyt tehtävän-
sä evakuoinnin tultua suoritetuksi,
mutta se elää edelleen rautulaisten
ja heidän perillistensä mielissä. Kun-
nioitus monenlaisissa vaikeuksissa
kamppailleita esivanhempia kohtaan
säilyy aina.

Vilho Mentu

Kunnan esikunta v. 1943. Seisomassa: poliisijoh-
taja J. Paksu, työvoimapäällikkö A. Syrjälä ja
metsäasiaintuntija Otto Pekkanen. Istumassa:
Tuomas Kähäri, Ville Pietiäinen, kunnanpäällik-
kö Matti Pulakka, kanslia apul. Helmi Hännikäi-
nen ja rahastonh. J. Sipponen.

Kuva: Entinen Rautu

Rautulaisevakkoja tien päällä.
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Ruotsinmatkalla eväsreppu
onsyytä siirtää selästä kalja-
mahan päälle tai muuten piira-
kat häviävät parempiin suihin.

Ruotsin hirmuhallinto Raudussa
sai rautulaiset lähtemään pois koti-
konnuiltaan karjoineen ja työkalui-
neen.

Rautulaisten lähtö vuonna 1939
tapahtui paljon järjestelmällisemmin
hälytysvalmiuden ollessa suomalais-
ten oman valtion hoidossa ja lähtö-
suuntakin oli vaihtunut idästä kohti
länttä.

Stalin ampui lähtölaukaukset kohti
rautulaisia talonemäntiä, koska Suo-
men puolelta oli kuulunut ammun-
taa rajan pinnassa olleesta navetas-
ta. Nykyisin Venäjän viranomaiset
käyvät tarkastamassa pikkutarkas-
ti kaikki Suomen navetat, koska
Venäjälle toimitetussa voissa on
todettu olevan jäämiä vanhasta ruu-
dista ja lyijystä. Rekkalasteittain
voilähetyksiä pysäytettiin rajalle,
koska ne olivat pakattuina Lapuan
patruunatehtaalta saatuun kierrä-
tyskartonkiin. Suomen ylimpänä tar-
kastusviranomaisena toimiva rautu-
lainen Husu-Kallio on toimittanut
presidentin ukaasin saaneille venä-
läisille laadukkaat, valiolaatua ole-
vat selvitykset.

Ruotsi ja Stalin tuhosivat
minkä rautulaiset rakensivat

Kun rautulaiset naiset, lapset ja
vanhukset poistuivat karjoineen
vuonna 1939, niin Ruotsin suurim-
masta saavutuksesta, Raudun täy-
dellisestä tuhoamisesta kertova
muistomerkki jäi paikoilleen. Suomi
oli pystyttänyt tuon kauniin muisto-
merkin Ruotsin kuninkaan Kaarle
X Kustaan julmasta sotimisesta

Raudussa kesällä 1656. Raudun
sodan seurauksena Käkisalmen lää-
ni tyhjeni miltei kokonaan alkupe-
räistä asukkaistaan, suuntana oli Itä.

Ruotsalaispäälliköt kahmivat
itselleen rautulaisten tulot

Sodissa henkilökohtaisen omai-

suutensa valtavaksi kartuttanut Ja-
kob de la Gardie keräsi Raudusta
kaikki irtisaatavat tulot itselleen,
kunnes vuodesta 1630 alkaen Ruot-
sin valtio otti Käkisalmen linnalää-
nin asukkaiden verotuksen määrä-
ysvaltaansa. Raskas veronmaksu
nousi kaksin verroin ankarammak-
si ja asukkaiden Venäjälle karkaa-

Kesäinen historiamatka Suomenniemeltä
juhlivaan Ruotsiin

- Idän miekka työnsi Raudun suomalaiset väkivalloin pois
kotiseudultaan vuonna 1939.

- Ruotsin kuningas Kustaa III hyökkäsi Savossa maitse ja
Viipurin luona meritse kohti Karjalaa.

- Ruotsalaiset keräsivät perusvaurautensa sotimalla ja ryö-
väämällä kaikkia Itämeren ympäristön valtioita.

- Ruotsin suurvaltakautta kesti noin sata sotaista vuotta
(1600-luku), jona aikana rautulaiset näännytettiin ja tuhot-
tiin.

Ruotsin mahtavimmat suojamuurit turvasivat aikoinaan Gotlannin
kansainvälistä kaupankäyntiä.

Kuvat: Ahti Hänninen

Venäjän ja Ruotsin vihankylvöä
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minen lisäsi kotipaikalle jääneiden
taakkaa, koska he joutuivat suorit-
tamaan mätkyinä karanneiden ve-
rotkin. Seurauksena oli paikalleen
jääneiden karkaaminen karjoineen
ja kimpsuineen suuren ja viljavan
Venäjän maahan.

Käkisalmen linnaläänin maaher-
ra toimitti vuonna 1641 Ruotsin hal-
litukselle tiedon, että täysimittainen
verojen perintä oli mahdotonta ja
Käkisalmen linnoituksen rakenta-
misvelvoitekin lisäsi nälkää näkevän
väestön karkaamista.

Ruotsia hallitsi rikas
hopeisen alttarin lahjoittaja

Ennen Raudun täydellistä tuhoa
Ruotsin ja Venäjän välisenä sotimis-
paikkana 1656, ehti rautulaisten ve-
roilla kerryttää omaisuuttaan silloi-
sen Ruotsin rikkain valtaherra Ad-
ler Salvius. Ruotsin valtio ja val-
tion kirkko saivat lapsettomalta Sal-
viukselta muhkeat lahjoitukset.

Rautulaisten hallitsija Adler Sal-
vius lahjoitti omistamansa kaupun-
kitalon luona olevaan kirkkoon ho-

pealla päällystetyn alttarikokonai-
suuden. Tämän hopeisen alttarin
äärellä avioituivat kuluvana kesänä
Ruotsin prinsessa ja aateliton mies.

Kun Salviukselle annettiin Raudun
hallinta, sai hän samalla kunnian-
osoituksena aatelisarvon ja otti ar-
von merkiksi nimekseen Adler Sal-
vius. Hopeisen alttarin hohdosta on
siten osa rautulaisilta saatua. Tuk-
holman suurkirkkoon Salviuksen
lahjoittama alttari tuli Saksasta, siel-
tä Salvius hankki Ruotsin valtion
kassaan suuren lainankin.

Tänä kesänä Tukholmassa prin-
sessahäitään viettäneet olivat nuo-
ria ja samaa ikäluokkaa. Salvius nai
itseään kolmisenkymmentä vuotta
vanhemman aatelisen lesken, joka
eli vielä kolmekymmentä kymmen-
tä vuotta Adler Salviuksen kuole-
man (v. 1652) jälkeen. Aviopuolison
kuolema ei erottanut leskeä Rau-
dusta nyhdettävistä tuloista.

Nykyiset Ruotsin lait estävät aa-
telissukuun pääsyn, joten naimakau-
poilla ei enää pääse vanhaan tyyliin
rikastumaan ja nauttimaan aatelis-
ton mammonasta.

Keisarinna rakennutti
Suvorovin puolustuslinjat

Ristiinassa olevat Ruotsin linnoi-
tusrakenteiden jäänteet osoittavat
Venäjän ja Ruotsin välisten tukikoh-
tien olleen nokatusten lähimpänä
toisiaan juuri Vuoksen vesistön ää-
rellä, Mikkelin eteläpuolella noin 20
vuotta. Tämän aikakauden jälkeen
Venäjä valtasi Ruotsin aluetta hyö-
käten Vuoksen yläjuoksulle Kuopi-
oon ja Iisalmeen sekä sieltä muinai-
sen Karjalan kautta Vaasaan ja Tor-
nioon. Tätä sotimista kutsutaan nyt
yleisesti Suomen sodaksi, tosin Suo-
mea ei silloin vielä ollut. Suomen-
niemi ja Savitaipale tunnettiin.

Ruotsi pyrki viimeisen kerran ra-
jan taakse jääneeseen Karjalaan
Kustaan sodan nimeä kantavan so-
timisen avulla. Yritys oli turha. Pon-
nistukset kilpistyivät Kymijoen var-

Gotlannin suomalaisuurinen pappi pitää tätä kotikirkkonsa ovea
raollaan kaikille. Myös Visbyssä mellastaville ja suuria setelinip-
puja kadulla polttaville.
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kaallisissa juhlissa. Värälän rauhan
jälkeen linnassa jatkettiin ylellistä
juhlintaa valtakunnallisesta mur-
heesta ja kansalaisten tarpeista vä-
littämättä.

Kuninkaiden murhat eivät kuiten-
kaan ole koskaan poistaneet kan-
salaisten kärsimyksiä. Kustaan so-
dan aikoihin Ranskassa tehty suuri
vallankumous on kuitenkin muutta-
nut eurooppalaisten ajattelua kunin-
gasvallan hyödyllisyydestä. Juhlin-
ta on jäänyt kuninkaiden työksi.

Ruotsin kruunu kiristää edelleen
poliitikkojen päitä, joten he katsovat
savunaamareiden läpi ylikansallisten
rahamafiosojen mellastusta eurova-
luutan kimpussa ja maaomaisuuden
ostoja sekä liiketoiminnan harjoitta-
mista “veroparatiisimuuri” suoja-
naan. Suurin ryövääminen on lail-
lista toimintaa.

Henkilökohtaisesti sain Tukhol-
massa poliisilta kirjallisen, kaksikie-
lisen ja kuvallisen varoituksen prin-
sessahäiden aluspäivänä. Suomen
kieli puuttui tuosta lehtisestä. Ym-
märsin sen varoituksesi taskuvar-
kaista. Oivalsin, että rautulainen voi
vieläkin menettää ruotsalaiselle vii-
meisen karjalanpiirakan eväsrepus-
taan.

Ahti Hänninen

luihin kohti Viipuria. Hyökätessään
Jaalasta kohti Valkealaa kuningas
Kustaa III haavoittui lievästi.

Ruotsin menestyksekkäimmät
Kustaan sodan taistelut käytiin Sa-
vossa. Ristiinasta perääntyvät Ruot-
sin sotajoukot pysäyttivät Porrassal-
mella 13. kesäkuuta 1789 alkanees-
sa taistelussa keisarilliset sotaosas-
tot tilapäisesti.

Rautulaisjuurinen rouva on emän-
nöinyt viimeaikoina Porrassalmen
taistelupaikalle rakennetussa tyylik-
käässä kotitalossaan kauniin vesis-
tön äärellä. Taloa katsellessa tulee
mieleen Terijoen entiset rantahuvi-
lat.

Rantasalmelta kohti Savonlinnaa
tehty hyökkäys oli ruotsalaismenes-
tys. Parkunmäen taistelussa hävin-
neet venäläisjoukot työnnettiin lähel-
le Olavinlinnaa.

Löytyykö kadotettu piirakka
poliisilaitokselta?

Kustaan sodassa marssi elämän
rajan toiselle puolen yli 30 000 soti-
lasta ja kolonnien mukana saapuneet
kulkutaudit lisäsivät suomalaisen
paikallisväestön kuolleisuutta.
Hyökkäyksessä Jaalasta kohti Val-
kealaa vähäisen haavan saanut ku-
ningas Kustaa III murhattiin kunin-

rella sijaitsevassa Värälän kylässä
elokuussa vuonna 1790 solmittuun
Värälän rauhaan.

Heti Värälän rauhan jälkeen Ve-
näjän keisarinna Katariina II antoi
kenraalinsa Aleksander Suvoro-
vin rakennuttaa Vuoksen vesistöön
Ristiinan, Savonlinnan ja Lappeen-
rannan suuntiin tapahtuvan sisäve-
siliikenteen parantamiseksi kanavia
ja sotilastukikohtia. Nämä kanavat
ovat vielä nytkin käytössä. Sulka-
valla on näistä kanavista pohjoisin,
Teletaipaleen kanava. Katariinan
aikaansaamien linnoitusten kivimuu-
reihin voi tutustua luonnonkauniis-
sa ympäristössä Mikkelistä Lap-
peenrantaan johtavan mutkaisen si-
vutien tuntumassa.

Viipurin lahdelta tuli äkki-
lähtö kuningas Kustaa III:lle

Ruotsille tärkeä Itärintaman soti-
lastukikohta Savon prikaati oli Mik-
kelissä. Prikaatin komentajana toi-
mineen von Stedingkin adjutantti
Georg Carl von Döbeln sai san-
karin sädekehän Porrassalmella.
Kuningas Kustaa III oli itse sota-
joukkojensa mukana osallistuen tär-
keäksi katsomiinsa hyökkäyksiin
Vuoksen yläjuoksulla, Savossa ja
Kymijoen varrella sekä meritaiste-

Prinsessahäiden valmistelut toivat hevoset ja po-
liisit Tukholman kaduille 16.6.2010.

Ruotsin poliisi on vaihtanut soutulaivat moottori-
käyttöisiin.
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Satakunnan ammattikorkeakoulun kone- ja tuo-

Valmistuneita

22. heinäkuuta syntyi Helsingissä Inka ja Pauli
Takalalle tyttövauva. Inkan äijä on Raimo Kiuru
ja äiti Tiina, o.s. Kiuru.

tantotekniikan koulutusohjelmasta Porista on 28.
toukokuuta 2010 insinööriksi amk valmistunut Juho
Tomminpoika Anttila, syntynyt 9. joulukuuta 1984
Laviassa. Hänen opinnäytetyönsä oli nimeltään
Suunnitteluautomaatio cad-ohjelmissa. Tällä het-
kellä hän on töissä Raumaster Oy:ssä sovellussuun-
nittelijana kehittäen suurten teräsrunkojen suun-
nitteluautomaattia.

Juho valmistui elektroniikka-asentajaksi Koke-
mäenjokilaakson ammattiopistosta keväällä 2003
ja kirjoitti ylioppilaaksi Kokemäen lukiosta syk-
syllä 2003. Varusmiespalvelunsa jälkeen hän oli
töissä puolustusvoimilla Säkylässä ja Utissa Kou-
volassa. Juhon sotilasarvo on kersantti. Hän asuu
Porissa.

Humanistisen ammattikorkeakoulun Kauniaisten
kampukselta on kulttuurituotannon koulutusohjel-
masta valmistunut 18. kesäkuuta 2010 kulttuuri-
tuottajaksi Annakaisa Tommintytär Anttila, synty-
nyt 1. lokakuuta 1987 Kokemäellä. Hänen opin-
näytetyönsä oli nimeltään “Sponsoroinnilla saa
rahaa” – Elokuvafestivaalin yritysyhteistyö. Tällä
hetkellä Annakaisa on töissä Rakkautta & Anar-
kiaa – Helsinki International Film Festivalin tuo-
tanto- ja staffkoordinaattorina. Annakaisa on kir-
joittanut ylioppilaaksi Kokemäen lukiosta kevääl-
lä 2006. Hän asuu Helsingissä.

Juho ja Annakaisa Anttilan vanhemmat ovat Oili

Syntynyt

Annakaisa ja Juho Anttila

Rauta-Säätiö järjestää

VIRKISTYSPÄIVÄN
syntyperäisille rautulaisille ja heidän puolisoilleen

Tiistaina 12.10.2010 Kartanokylpylä Kaisankodissa,
Bodomintie 37, 52740 Espoo, www.kaisankoti.fi

Päivä alkaa aamukohvilla klo 9.00, sitten liikutetaan kehoa ja mieltä,
lounas ja lounaan jälkeen yhteistä aikaa keskusteluun, rentoutumista,

ja lopuksi kahvit.
Yhteinen osuus päättyy n klo 15.00.

Osallistujamäärä on rajoitettu. Säätiö maksaa virkistyspäivän kahvi-, ruoka- ja
ryhmäliikuntakustannukset.

Osallistujat hoitavat matkakustannukset itse.

Ilmoittutumiset : 23.8. - 27.8.2010 klo 8.00 - 10.00
puh. 0400 250 289 Ilkka Pietiäiselle
tai email ilkka.pietiainen@surffi.fi
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Anna Savinen, o.s. Pohomoff, kuoli 15. kesäkuuta
Kouvolassa. Hän oli syntynyt 16. kesäkuuta 1912
Raudussa.

Jalmari Termonen kuoli 18. toukokuuta Kouvo-
lassa. Hän oli syntynyt 30. toukokuuta1912 Rau-
dussa.

Taimi Sylvi Bragge, o.s. Karhu, kuoli 25. touko-
kuuta Kouvolassa. Hän oli syntynyt 30. elokuuta
1924 Raudussa.

85 vuotta

täytti Taimi Lahti, o.s. Ontronen, Mäntyharjus-
sa. Taimi on syntynyt Raudun Palkealan kylässä.

80-vuotisonnittelut

 äidillemme Annikki Ahtiaiselle, o.s. Sidoroff, syn-
tynyt 29. syyskuuta 1930 Raudun Vehmaisissa. Asuu
Ristiinassa.

Hilpi Korhonen perh. Mikkeli
Hanna Ahtiainen perh. Espoo

71-vuotishääpäivä

Elvi ja Sulo Kiurun 71-vuotishääpäivää vietet-
tiin Joroisten Puistokujalla 11. kesäkuuta.

Rastas-Anttila (o.s. Rastas) ja Tommi Anttila. Oili
on syntynyt vuonna 1958 Suoniemellä ja Tommi
vuonna 1955 Kokemäellä. Oili on töissä Kokemä-
en yhteiskoulussa erityisopetuksen koulunkäynti-
avustajana ja Tommi on maaseutuyrittäjä. He asu-
vat Tommin kotitilalla Kokemäen Sonnilassa.

Oilin vanhemmat ovat Jouko Albert Rastas, s.
1927 Raudun Vehmaisissa ja Tuula Taimi Marjatta
Rastas (o.s. Kärki), s. 1936 Kauvatsalla. He asu-
vat nykyisin Sastamalan Mouhijärven Häijäässä.

Joukon vanhemmat ovat Tuomas Rastas (1895-
1978) ja Hilma Maria Rastas, o.s. Loponen (1896-
1985). Tuomas Rastas oli syntynyt Raudun Palkea-
lassa ja Hilma Raudun Vehmaisissa. Rastaat olivat
vuonna 1939 muuttaneet Vpl. Pyhäjärven Noiter-
maahan, josta lähtivät jo samana vuonna evakko-
matkalle päätyen Suoniemelle Kauniaisten kylään.

Timanttihäät

Orvokki ja Toivo Lindros viettivät timanttihäitään

perhepiirissä 28. toukokuuta Nurmijärvellä. He
menivät naimisiin helluntaina 28. toukokuuta 1950.
Orvokki Lindros on syntynyt 28. maaliskuuta 1927
Raudussa Kaskaalan kylässä. Toivo Lindroos on
vanhaa nurmijärveläistä sukua.

Orvokki ja Toivo Lind-
ros timanttihääkuvassa
ja 60 vuotta aiemmin.

Aleksanteri Palvimo kuoli 15. heinäkuuta Ylä-
maalla. Hän oli syntynyt 31. lokakuuta 1921 Rau-
dussa.
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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerol-
la 275. Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja
kultainen kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulen-
lieskat rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punai-
nen ja kulta.

Kuvasatoa Rautulaisten pitäjäjuhlista 7. - 8.8.2010

Aija Lyytikäisen kattaman pitopöydän antimet maistuivat Muistojen illan osanottajille.

Barbro ja Toivo J. Pietiäinen olivat viihtyneet ke-
sän mökillään Visulahdessa.

Koppasen vilkkaat kaksoset Valtteri ja Roosa.
Heidän isänsä on Ville Koppanen ja isoisänsä
Esko Koppanen.

Tapahtumakalenteri

12.10. virkistyspäivä syntyperäisille rautulaisille
ja heidän puolisoilleen Kartanokylpylä Kaisan-
kodissa Espoossa.

2. - 3.10. Sukututkimuksen jatkokurssi Karjala-
talossa Helsingissä.
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