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Kannessa olevan Raudun vaakunan selitys:
Kannakselaispitäjä Raudun vaakuna on merkitty Suomen Heraldisen Seuran rekisteriin numerolla 275.
Heraldinen vaakunaselitys: Hopeakilpi, jonka alakentän muodostaa punainen liekistö ja kultainen
kolmoisvuori.
Asiaperustelut: Raudun kumpuisia - muistoissa kullanhohtoisia, kypsän viljan maita, joita tulenlieskat
rasittivat esitetään Raudun vaakunassa Etelä-Karjalan historiallisin värein, hopea, punainen ja kulta.

Mikkelissä helmikuussa 2004

Viinaralli alkaa. Oletko valmis?
Tarina kertoo, että rautulaiset ovat

osanneet myös viinan salakuljetuk-
sen jo ennen sotia. Talvella, kun
pakkaset paukkuivat, kävivät raja-
miehet vain katsastamassa rajaa ylit-
tävien paperit ja palasivat pikaisesti
koppiinsa. Tuo tilaisuus osattiin hyö-
dyntää siten, että hevosreen perään
oli kiinnitetty narunpäähän viina-
pullo. Kun paperien tarkastus oli teh-
ty, jatkoi reki matkaansa, ja reen pe-
rään pistetty viinapullo tuli jonkin
matkan päässä huomaamattomasti
Suomen puolelle.

Tästä oikeastaan sain ajatuksen
kirjoittaa viinasta ja kuinka ollakaan,
tätä juttua kirjoittaessani tulee kulu-
neeksi 72 vuotta siitä, kun kieltolaki
kumottiin Suomessa. Ajat ovat

lestaan pelkää viinan hinnan laskun
näkyvän lisääntyvinä järjestyshäiri-
öinä, joten eipä kovin lupaavalta
tämä suomalaisten eurooppalaistu-
minen vaikuta.

Värikkään keskustelun alkoholi-
kulttuurista ja viinan haittavaikutuk-
sista veroalennus ainakin sai aikai-
seksi. Ja kuinka ollakaan, keskuste-
lu menee ääripäästä toiseen kuin kuin
pallo tennispelissä. Toinen ääripää
hyökkää ja toinen puolustaa. Me
tavikset eli tavalliset alkoholin käyt-
täjät olemme ottelun keskellä kuin
yleisö konsanaan.

Kypsiksi suomalaisia ei alkoholin
käyttäjinä voida sanoa. Mutta kyllä
minusta “sosiaalitätien” holhoava al-
koholipolitiikka on ollut myös täysin

muuttuneet ja viimeisin huomattava muutos tapahtui
tämän vuoden alussa, kun Suomeen sai ryhtyä tuomaan
satoja litroja alkoholia muista EU-maista.

Kun naapurimaamme Viro vielä liittyy Euroopan unio-
niin toukokuussa, on viinaralli hippeimmillään. Vai onko?
Lähtevätkö bussit eri puolilta Suomea Viroon perä-
kärryjen kanssa, jotta viinanjanoiset matkaajat saavat
tuoda reiluja lasteja?  Tuskin, sillä monien suomalais-
ten riemuksi valtiovarainministeriö päätti alentaa Suo-
mesta ostettavan viinan hintaa, eikä pelkät viinanhaku-
reissut kovin monia jaksa kiinnostaa.

Maaliskuun alussa voimaan tulevat veroalennukset
kohdistuvat suurimmalta osalta väkeviin viinoihin. Vii-
nien hintoihin alennus ei kamalasti vaikuta, mikä on
ainakin minusta harmillista. Itse nautin suuresti, kun
saan maukasta ruokaa muikean viinin siivittämänä.

Kansanterveyslaitoksella on arvioitu, että veroalen
myötä alkoholin kulutus kasvaa noin kolmanneksella ja
viinan suurkuluttajien määrä jopa puolella. Poliisi puo-

hakuteillä. Yhä nuoremmat vetävät viinaa ja humalaha-
kuisesti, siihen eivät kiellot ja verot ole auttaneet, eivät-
kä auta.

Mielenkiintoista on nähdä, miten eri tahot aikovat vii-
nankirouksia vastaan taistella. Vuoden alussa on val-
tion taholta jo aloitettu laaja kampanja alkoholihaittojen
ehkäisemiseksi. Ohjelmassa ovat mukana kunnat, elin-
keinoelämä, järjestöt ja kirkot, ja kunnianhimoisen kam-
panjan tavoite on lasten ja perheiden hyvinvoinnin tur-
vaaminen sekä alkoholin riskikäytön ja siitä aiheutu-
vien haittojen vähentäminen.

Niinpä niin. Miten se laulussa sanottiinkaan: “ei tippa
tapa, ja ämpäriin ei huku.”. Kohtuus kuitenkin on syy-
tä pitää mielessä tässäkin asiassa, sillä joillekin se tippakin
voi olla liikaa.

T.
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Tammikuussa tuli sata vuotta
kuluneeksi Larin Parasken kuolemasta

Muil on turvat muil on armot
muil on turvaset tuvassa
armoset katoksen alla -
Miul on tuulet turvanain
ahavaiset armonain.
Miul on turva turpehessa
armo arkussa leppää
armo kirkon aian alla.

Näinkin oli suuri taitaja Larin Pa-
raske aikoinaan laulanut tuntonsa
esiin. Monta vuotta raihnaisena ja
pitkään vuoteen omana ollut Larin
Paraske siirtyi tuonilmaisiin kolmas
tammikuuta 1904.

Suuren saattojoukon seuraamana
vainaja haudattiin Palkealan hau-
tausmaahan. Äitiänsä hoitanut Pa-
rasken tytär oli saanut avustuksena
Tahvo Peltoselta kirstun laudat.
Musta risti pantiin haudalle. Paraske
oli kauniin ja rikkaan runonlaulan-
taperinteen taitaja ja kotikylänsä ylis-
täjä. Hän kuoli Vaskelassa rutiköy-
hissä oloissa.

Parasken elinaikana Venäjän val-
lan alla elävälle Suomelle haettiin
näyttöä omaksi kansakunnaksi ja

erottumiselle. Paraske oli ilmiömäi-
nen runonlaulaja ja mainio kansan
omantakeisen henkisen kulttuurin
edustaja. Tällaisena hänet poimittiin
silloisen sivistyneen yläluokan soih-

dunkantajien joukkoon kuultavaksi
ja huipputaiteilijoiden maalauksissa
esiintymään. Parasken itsensä elin-
oloista ei paljolti huolta kannettu.

Rahalla taivaan
portille saakka?

Parasken lapsuus Lempaalassa oli
elämistä niukoissa oloissa inkeriläis-
kylälssä. Täysorvoksi 17-vuotiaana
jäänyt Paraske pyrki tietenkin raken-
tamaan elämäänsä vakaammalle
pohjalle. Yksin ei ollut hyvä olla.
Vaskelan kylän Larilan tilan Kaurila
Teppananpoika ja puolta nuorem-
pi Paraske Nikitantytär avioituivat.
Paraskea ryhdyttiin häiden jälkeen
sanomaan Larin Paraskeksi.

Larilan tila kuului hovin maihin
silloisessa Sakkolassa. Siellä kuten
Raudussakin elettiin tuolloin lahjoi-
tusmaakautta Suomen suuriruhti-
naanmaan rajalla. Raja ei sinänsä
mitenkään rajoittanut vapaata liik-

Larin Parasken koti Metsäpirtin Vaskelassa.
Kuva kirjasta Haavio: Viimeiset runonlaulajat

Eero Järnefeltin maalaus Larin Paraskesta vuodelta 1893.
Kuva kirjasta Haavio: Viimeiset runonlaulajat
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kumista inkeriläisalueelle. Ortodok-
seilla oli molemmin puolin rajaa ulot-
tuva Matoksien seurakunta, jonka
kirkko oli Vuoleella. Ortodokseina
Paraske ja Kaurila kuuluivat siten
koko elinaikansa samaan seurakun-
taan. Palkealan seurakunnan perus-
tamisen jälkeen he kuuluivat tähän
seurakuntaan.

Parasken sukujuuret ulottuivat
Vaskelan kylään. Hänen äitinsä Tat-
jana oli kotoisin tästä kylästä ja iso-
äiti Oute Komonen oli perimätie-
don mukaan avioitunut Vaskelaan ol-
tuaan sitä ennen orjana Pietarissa.
Orjat olivat Venäjällä kauppatava-
raa, rahalla ostettavissa omistajil-
taan. Rahan mahti oli aina tunnettu.
Aikoinaan kerrottiin, että rahalla pää-
see Taivaan portille saakka ja siitä-
kin eteenpäin, jos venäläinen on
portilla.

Veromaksut
jäivät hoitamatta

Parasken elämään yhteiskunnan
ja lähialueen taloudelliset muutok-
set toivat enemmän haittaa kuin hel-
potusta: Venäjältä lakkautettiin or-
juus, tullit puomeineen ja maksui-
neen ilmestyivät Lempaalaan ja Pie-
tariin suuntautuneille matkoille, Ki-
viniemen maakannaksen läpi raken-
nettiin Vuoksen vesille väylä. Muu-

toksia nuokin, mutta Parasken ta-
loudelta putosi pohja pois kun mo-
nen lapsen ja aviomiehen kuoleman
jälkeen tapahtui lahjoitusmaakauden
päättyminen.

Perintökirjalla omaksi saatu pieni
Larin tila muodostui ylivoimaiseksi
ylläpidettäväksi. Oma tila piti lunas-
taa vielä omaksi vuotuisin maksuin,
sellaiseksi oli laki laadittu.

Parasken lapsista vain kolme oli
elänyt aikuisikään. Yksi oli poika,
jonka olisi pitänyt suoriutua vuotui-
sista veromaksuista vaan ei suoriu-
tunut.

Karjalan kaset pallaat
saaren saunat lämpiää
tänne kaatuu kapukka
tänne savvuu lankiaapi
hivuksille hiiltäville
tukille tulipaloille.

En itse issoin maita
mait en velloin vierettele
itkööt miun issoin pellot
ison nurmet nurkuttaat.

Kun polo pojaks ois luotu
vesi ei toinen viikatetta
miun nimikkoniityllein
lois ei toinen luotintaan
miun perintöpellollein.

Kansanrunojen tallentajistakaan ei
ollut elannon antajiksi. Paraskelle

järjestettiin näytösluontoiset matkat
Helsinkiin ja Porvoossa hän oleili pi-
tempäänkin. Näitä paikkakuntie hän
ei tuntenut omikseen. Aikoinaan oli
Pietari ollut hänelle vain asiointi-
paikka.

Oma maa omenankukka
vieras maa veripunainen.
Parempi on omilla mailla
maata saunan kiukuvalla
kuin on maalla vierahalla
maata villavuotehessa.

Evakkomatkaa tehneet karjalaiset
yhtynevät tuohon käsitykseen “vie-
raasta maasta”. Veripunainen vieras
maa on edelleen tämänkin päivän
todellisuutta. Suuret joukot ihmisiä
eivät pääse onnellisesti omille mail-
le juoksemaan suurta suota myöten.

Parempi on omilla mailla
juosta suurta suota myöten
kuin on maalla vierahalla
käyvä kivikattuu

Parasken muistoa
kunnioittaen

Palkealan hautausmaalla pidettiin
6. elokuuta 1911 Paraskelle hanki-
tun muistokiven paljastustilaisuus
Etelä-Karjalan Nuorisoseuran toimi-
essa juhlatilaisuuden järjestäjänä.
Tässä tilaisuudessa näytteenä Paras-
ken vaalimaa kulttuuriperinnettä
esitti isäni isoäiti Maria Hänninen
runonlaulantaa äänellä itkien.

Muistokivi hävisi sodan melskeis-
sä. Parasken tarkka hautapaikka ja
alkuperäisen muistokiven sijainti on
nytkin tunnistamatta. Uusi muistoki-
vi on pystytetty Palkealan hautaus-
maan maantien puoleiseen reunaan.

Helsingin keskustassa on edus-
kuntatalon ja kansallismuseon luo-
na kadun toisella puolella vaatima-
ton Larin Paraskea esittävä näköis-
patsas. Toivottavasti patsas saa olla
paikoillaan muistuttamassa Parasken
“oman kotimaan” kuulumisesta
Suomeen.

Ahti Hänninen
Larin Parasken kuolinmökki. Piirtänyt Toivo Talvi.

Kuva kirjasta Haavio: Viimeiset runonlaulajat
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Larin Paraskea muistettiin
monin kukkasin Porvoossa

Porvoossa osoitettiin kunnioitus-
ta runonlaulaja Larin Paraskelle tä-
män kuoleman 100-vuotispäivänä.
Allekirjoittanut sytytti muistokiven
luo ulkotulet jotka sammuivat aika-
naan, mutta sydämissämme palaa
liekki.

Kukkalaitteita muistokivelle toivat
Porvoon Kansalaisopiston oppilas-
kunnan edustajat ja erityisopettaja
Lilli Aunela, jonka kukkakimppu
oli valkoinen lilja ja rukiintähkä. Se
aivan kuin symbolisoi Parasken elä-
mää “Poimisin heljät hiekat”.

Irma Salmikosken kauniissa
kukkavihkossa oli Inkerin kansallis-
värit sininen, punainen ja keltainen.
“Orjankukkana kohosit itkevässä
Inkerissä, sävel sielussa Sinulla kul-
takukka jumalien.”. Reijo Litma-
nen edusti puolestaan Larin Paras-
ken sukulaisia: “Sukulaiset alene-
vassa polvessa muistavat ja kunni-
oittavat sinua nyt ja aina. Näin us-
koo tyttäresi Tatjan pojanpojanpoi-
ka”.

Myös kirjailija Christer Kihlman
vaimoineen kunnioitti läsnäolollaan
tilaisuutta, jonka päätteeksi juotiin
kahvit Ravintola Wanhassa Laa-
mannissa 1700-luvun miljöössä.

Airi Rastas

Reijo Litmanen laskemassa
sukulaisten tervehdystä Larin

Parasken muistomerkille.

Rautulaisten lehti
etsii toimittajaa
Totta se on. Rautulaisten lehti

palkkaa osa-aikaisen toimittajan.
Toimittajan tehtäviin kuuluu juttu-
jen kirjoittaminen ja saapuneiden
juttujen muokkaus, valokuvaus ja
lehden taittotyö täysin painoval-
miiksi.

Vaatimuksena tehtävään on
karjalaishenkisyys sekä oma tie-
tokone. Toivottavaa on, että toimit-
taja asuisi Mikkelin talousalueella.

Työ alkaa sopimuksen mukaan,
ja hakijan toivotaan sitoutuvan leh-
den tekoon pitemmällä tähtäimel-
lä. Myös palkkaus on sopimuksen
mukaan.

Tarkempia tietoja paikasta an-
taa päätoimittaja Mauri Maisonen
puh. (015) 213 608 tai toimittaja
Jaana Matikainen 040 511 9900.

Jos olet kiinnostunut, lähetä va-
paamuotoinen hakemus osoitteel-
la Rautulaisten lehti, PL 154,
50101 Mikkeli tai sähköpostilla
toimitus@rautulaistenlehti.net.

Viimeisestä evakkoonlähdöstä 60 vuotta

Kalevi Laitsaari muistaa lähdön rytinässä
Petäjärven asema oli 9.-11. kesä-

kuuta 1944 tungokseen asti täynnä
tavaraa ja ihmisiä, kun 16-vuotias
Kalevi Laitsaari kuljetti sinne eläi-
miä ja tavaraa kotoaan. Aikaa kol-
men reissun tekemiseen oli sentään
pari päivää, mutta rauhassa niitäkään
kuormia ei saanut viedä.

Venäläiset maataistelukoneet am-
puivat kranaattejaan siviili-ihmisiä ja
eläimiä parveilevalle asemalle. Ilma-
torjuntaakaan ei ollut, ennen kuin
paikalle saatiin kaksi konekivääriä.
Kolme ihmistä ja yli sata eläintä

kuoli. Suojaa oli haettava ja Kalevi
Laitsaaren maatessa pelto-ojassa
melko lähellä räjähtänyt kranaatti vei
häneltä osittain kuulon loppuiäksi.

Kaksi yötä Laitsaari vietti asemal-
la. Sitten päästiin lastaamaan eläi-
miä ja muuta tavaraa umpitavara-
vaunuihin.

- Maataistelukoneet ilmestyivät
taas päälle ja muistan kun löin mai-
hin vaunun lattialle. Melkoisessa ry-
tinässä oltiin kun kranaattien pauk-
keeseen sekoittui lentokoneita tavoi-
telleiden it-konekiväärien papatus.

Alkukesästä oli Valkeasaaren
suunnalta kuulunut jo enteilevästi
jyrinää.

- Eri räjähdysten ääniä eri erotta-
nut, vaan se sulautui yhdeksi jy-
myksi ikään kuin olisi kiviä kaata-
nut, kun massiivinen ja kova am-
musten ja räjähteiden, tykkien, pans-
sarivaunujen ja lentokoneiden tuli
kantautui korviimme.

- Jälkeenpäin olen ihmetellyt mo-
nesti, kuinka siinä tulessa suomalai-
set sotilaat ovat voimeet säilyttää
järkensä. Ne, jotka sieltä aikanaan
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pois selvisivät ja joita olen tavan-
nut, ovat kuitenkin olleet selväpäisiä
miehiä.

Perhe hajaantui
eri puolille

Jousseilan kylän viljelykset olivat
hedelmällisen Taipaleenjoen ranta-
alueella ja lähellä on aikanaan kutu-
lohisaaliistaan kuulu Tuusinanjoki.
Kalevi Laitsaaren koti oli noin kah-
deksan kilometrin päässä vanhasta
rajasta, josta jatkosodan asemat lie-
nevät olleet parisenkymmentä kilo-
metriä etelään ja itään.

Kun kesän 1944 suurhyökkäys
mursi ensin puolustuksen Valkeasaa-
ressa Kivennavan ja Siiranmäen
suunnalla, ei Jousseilan asukkaille
tullut samanlaista paniikkia kuin tal-
visotaa pakoon lähtiessä. Silloin
matkaan piti suoriutua puolessatoista
tunnissa, vieläpä kirjaimellisesti päi-
den yli käyneen tykkitulen alla.

Kotipitäjän asemalle ei ollut asi-
aa, vaan evakkotie jatkui hevosella
Parikkalaan, josta vasta pääsi ju-
naan. Nyt elettiin lisäksi kesäaikaa.

Kalevi Laitsaaren äiti oli kuollut
syksyllä 1943 vain 40-vuotiaana ja
nuorin lapsista jäi vajaan kahden
kuukauden ikäiseksi. Kylän nuorim-
mat lapset oli jo aiemmin lähetetty
sisä-Suomeen ja Laitsaaren sisaruk-
set olivat päässeet sedän vaimon
kanssa Rantasalmelle. Vuonna 1925
syntynyt vanhin veli oli jo rintamal-
la. Vaikka hän olikin linjassa aika
lähellä, kotona ei kerinnyt käymään.

Kalevi oli kotona kahden isän
kanssa, joka rakenteli sikalaatikoita
ja teki muita valmisteluja. Sitten tuli
määräys ja lehmiä sekä muita eläi-
miä, samoin irtainta alkoi virrata ase-
malle. Rautu oli Suomen maaseutu-
asemista tärkein ja vilkkain ja siksi
vaarallinen paikka.

- Isä, jota sanoimme papaksi tuli
hänkin, ja lähti sitten evakuointiju-
nassa kohti Rantasalmea.

- Mie jäin vielä hevosen kanssa.
Viimeisen kuorman myötä kävin it-
sekin asemalle odottelemaan jatkoa,

Kalevi Laitsaari kertoo.
- Tuli tietoa, että Elisenvaarassa

asema oli joutunut hyökkäyksen
kohteeksi. Kerrottiin siellä olleen
asemapäällikön jonkinlainen ryssän
kätyri, joka kokosi vaunuja asema-
pihalle yhteen paikkaan vahinkojen
maksimoimiseksi ja antoi sitten mie-
lestään otollisena aikana viholliselle
merkin “nyt hyökätkää”.

- Olinkin jonkin aikaa epätietoi-
suudessa kuinka papan oli käynyt,
mutta sain tietää, että se juna oli
kerinnyt mennä Elisenvaarasta vain
vähän aikaa ennen pommitusta.

yksittäistä hevosajoneuvoa.
- Myös on jäänyt mieleeni järisyt-

tävänä rippikoulun päättänyt eh-
toolliseni kesällä 1944. Kun kirkkoa
ei ollut, meitä oli isossa kartanossa
parikymmentä rippilasta, jotka kuun-
telimme lentokoneiden pommittavan
läheistä asemaa, Raudun asemaa.

Rantasalmelle Laitsaari majoittui
Osikonmäen Pesolanmäkeen kirkon
ja aseman puolivälissä. Hyvölän toki
suuressa sekä lapsettoman pariskun-
nan isännöimässä talossa riitti tar-
peeksi vilskettä talonväen ja 45 eva-
kon huushollatessa yhdellä hellalla.

- Riitoja ei kuitenkaan ollut. Te-
hokkaan oloinen emäntä jakoi keitto-
vuoroja ja meno oli yllättävänkin so-
puisaa, ihmettelee Kalevi Laitsaari
vielä 60 vuotta myöhemmin.

- Meitäkin oli viisi lasta ja pappa,
jonka harteilla oli ruuan valmistus.
Pyykinpesu tapahtui siten, että en-
sin pesi vähän varttuneempi 11-vuo-
tias siskoni, sitten pesin mie ja sen
jälkeen yhdessä huuhteltiin molem-
pien pyykit. Millaista jälki oli, sitä
en pysty muistamaan, mutta riittä-
vän puhdasta lie tullut niissä olois-
sa.

Mielessä ei
katkeruutta

Talvi- ja jatkosotien välisenä rau-
hanaikana toukokuusta 1942 lähti-
en Laitsaaren perhe olikin viljellyt
maata kotikylässään. Sotilaita kulki
ja kävivät auttamassa töissäkin. Ko-
neapuakin saatiin. 8,5 tonnia paina-
van vetopelin perässä käänsi muhe-
vaa maata peräti viisisiipinen aura.
Koko maassa vallitsevaa kovaa elin-
tarvikepulaa oli pyrkimys helpottaa.

- En osannut vielä toisella kym-
menellä olevana poikasena kovin
paljon ajatella maailman tilanteita
laajemmin, enkä etukäteen pelätä
mahdollista uutta sotaa. Ajattelin, et-
tä eletään rauhassa ja viljellään maa-
ta.

- Kaikissa asuntopaikoissamme,
missä olimme evakkoina, suhtautu-

Evakkomatka
taittui hevosella

Sitten alettiin väkeä kiirehtimään,
että se pääsisi Kiviniemestä yli, kos-
ka tämän Taipale-Vuoksen kapean
ylityspaikan maantie- ja rautatiesillat
olivat alueella luonnollisesti viholli-
sen tuhoamishalujen kärkisijalla.

- Lähdimme kohti sisä-Suomea
kolmen hevosen matkueena. Toiset
jäivät välille niin, että loppumatkan
muutaman vuorokauden kestäneestä
evakkoretkestä Rantasalmelle tai-
valsin yksin. Välillä piti etsiytyä suo-
jaan tulelta. Venäläiskoneista saatet-
tiin silloin ampua surutta jopa yhtä

Kalevi Laitsaari
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minen ja vastaanotto oli asiallista,
jopa ystävällistä. Talvisodan jälkei-
sellä evakkotiellä ortodoksista uskoa
tunnustavia pyrittiin tosin sisämaan
koulussa “ryssittelemään”.

- Mielessäni ei ole minkäänlaista
katkeruutta. Jos tuosta on jotakin
jäänyt sisimpään, ehkä jonkinlaista
arkuutta. En halua olla mielelläni
esillä, vaan pysyn mieluummin taka-
alalla.

Myös ortodoksinen usko on anta-
nut Laitsaarelle paljon elämäneväitä.

Uusi asuinpaikka
Mäntyharjulle

Rantasalmella Laitsaarten elämä
lähti aika mukavasti käyntiin. Kale-
vi jatkoi koulunkäyntiään Savonlin-
nan lyseossa, jossa oli sekä tyttöjä
että poikia, ja myös toisia ortodok-
seja. Vakituisemman asuinpaikan
löydyttyä perheelle viimein syksyllä
1947, siirryttiin kylmälle tilalle Män-
tyharjulle. Siellä oli rakennuksia vain
pari ränsistynyttä latoa metsittyneen
pellon reunassa.

- Asunnon olisimme saaneet vii-
den kilometrin päästä. Se oli isän
mielestä liian kaukana käydä raken-
tamassa ja raivaamassa tilaa. Moni-
taitoinen pappa alkoi heti kaataa
puita palstalta ja kuukauden päästä
oli pystyssä asunto karjalle ja asun-
to ihmisille. Eihän ne kummoisia ol-

leet, mutta katto pään päällä joka
tapauksessa.

Vanhin veli oli jo tuonut miniän
taloon ja hänestä sukiutuikin uuden
tilan isäntä, joka lopetti viljelyksen
vuonna 1986. Yhteiskunnan murros-
ta kuvaa, että tilan pellot on nyt
metsitetty.

Myös Kalevi Laitsaaren paikka
löytyi Etelä-Savosta. Kauppaopiston
jälkeen hän työskenteli muutamia
vuosia liikeyrityksissä, mutta sittem-
min aukesi vikamiesura verohallin-
nossa, muun muassa verojohtajana
ja viimeksi toimistopäällikkönä Mik-
kelissä vuodesta 1961 eläkkeelle
pääsyyn vuonna 1991.

Kotikylä päässyt
metsittymään

- Kun talvisodan jälkeen koko
Jousseilan kylä oli rakennusten puo-
lesta jokseenkin tallessa, niin jatko-
sodan jälkeen ensi kertaa paikalle
päästyämme oli kotitilaamme suo-
rastaan vaikeata löytää. Melko pian
taistojen tauottua rakennukset oli
kuulemma viety noin kilometrin pää-
hän pienen kolhoosinavetan ympä-
rille.

Maisemaa muuttaa rajusti myös
se, että Taipaleenjoen ennestään pai-
koin jopa nelimetrinen, jyrkkä ran-
tatörmä on viistetty raskailla koneil-
la noin 45 asteen kulmaan.

- Tiesimme kuitenkin veljen kans-
sa, että paikkeilla ollaan ja mieles-
tämme pystyimme paikallistamaan
karjakeittiön kivijalan kulman.

Laitsaari sanoo, että kyllähän Kar-
jalan Suomeen liittämisestä tulee
kuluja, mutta enemmän siitä Suo-
melle hyötyä on.

- Ovathan esimerkiksi metsävarat
mittavat ja viljelysmaakin tuottaa,
jos pellot saadaan tehokkaaseen
käyttöön. Palautuksella olisi edulli-
nen vaikutus työllisyyteen, uskoo
Laitsaari.

- Suomalaisten hoidossa kannas ja
muutkin luovutetut alueet olisivat
parinkymmenen vuoden päästä kun-
nossa, jossa niitä kelpaisi esitellä
kenelle tahansa.

Hänen mukaansa nuoremmasta
polvesta löytyy varmasti paluumuut-
tajia.

- Eihän meidän ikäluokan ihmisis-
tä monikaan lähtisi enää maalle Kar-
jalaan. Mutta viipuriin olisimme me-
kin valmiita muuttamaan, onhan se
vaimoni Railin synnyinkaupunki,
sanoo Laitsaari.

Jukka Ahonen

(Juttu on osa juttusarjaa,  jossa
muistellaan viimeistä evakkoon-

lähtöä.  Samaan teemaan kytkeytyy
myös Rautulaisten kesäjuhlat

5.-6.6.2004  Mikkelissä.)

Rautulaisten kesäjuhlat Mikkelissä
kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna

eli 5.-6.6.2004
evakkoonlähdön

muistotilaisuuden
merkeissä.
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”Hei, Chilestä heilin minä löysin!”
Pauli Onttosen juuret johta-

vat Karjalaan. Hänen isänsä
tulee Raudusta, Korleen kyläs-
tä ja äiti Suojärveltä. Paulin
vaimon Alician ollessa kotoisin
Chilestä, ei voi kun todeta per-
heen sisäisen kulttuurikoktailin
olevan hyvällä mallilla. Pauli ja
Alicia ovat olleet nyt jo viiti-
sentoista vuotta naimisissa ja
lempi leiskuu yhä.

Vihreän talon oven auetessa koh-
taan hymyilevät kasvot, jotka toi-
vottavat minut tervetulleeksi. Olo-
huoneesta kurkistaa useita uteliaita
silmäpareja. Olen saapunut Ontto-
sten kotitaloon, jossa riittää säpinää
ja pilkahduksia eri kulttuureista.

Alkuperältään chileläinen Alicia
Onttonen tuli Paulin mukana Suo-
meen noin viisitoista vuotta sitten.
Pariskunta tapasi toisensa Israelissa
Alician ollessa lähetystyössä ja Pau-
lin palvellessa rauhanturvajoukoissa.

Kun kysyn Alicialta, millainen hei-
dän ensikohtaamisensa oli, tämä al-
kaa hihittelemään itsekseen.

- Pauli oli humalassa silloin. Olim-
me molemmat olleet ravintolassa, ja
aluksi minua ärsytti hänen humala-
tilansa. Kuitenkin myöhemmin ta-
pasimme uudestaan ja tutustuimme
toisiimme, Alicia muistelee.

Muutaman kuukauden kuluttua
heidän tapaamisestaan Alicia lähti
Paulin mukaan Suomeen.

Elämän aloittaminen alusta Suo-
messa ei ollut Alicialle kovin help-
poa.

- Kun tulin Suomeen, en tiennyt
koko maasta mitään. Muutimme
Paulin kanssa Suonenjoelle, missä
ihmettelin suomalaista elämäntyyliä.
Kommunikointi oli vaikeaa, sillä en
osannut yhtään suomenkieltä, eivät-
kä ihmiset puhuneet juurikaan eng-
lantia. Tunsin, että minun oli pakko
oppia suomea.

Nyt Alicia puhuu suomea sujuvas-

ti. Kielen harjoittelu oli tuntunut alus-
sa vaikealta, mutta vuosien harjoi-
tuksen ja kovan työn jälkeen puhe

Paulin äiti, Irma Onttonen
mukana juhlahumussa Paulin ja

Alician hääpäivänä.

Pauli ja Alicia tyttärineen, Kati (vas.), Pilar, Viviana ja Anita (oik.).

alkoi luistaa.

Chileläisyys ajaa
karjalaisuuden ohi

Onttosten kotona vallitsee vahvas-
ti chileläinen kulttuuri. Alicia kertoo
tekevänsä muun muassa chileläistä
ruokaa ja televisiosta näkyy espan-
jan kielinen, chileläinen kanava.

Karjalaisia perinteitä ei Onttosten
perheessä liiemmin vaalita. Pauli
kertoo, ettei itse niitä ole kotona kos-
kaan oikein oppinutkaan.

Muutamien vierailukertojen lisäksi
Onttoset asuivat Chilessä pari vuot-
ta, vuosina 95-97. Paulin mukaan
Chile oli miellyttävä elinympäristö;
lämmin ilmasto sopi hänelle vallan
mainiosti. Alicia kuitenkin koki ym-
päristön liian vaaralliseksi lapsille.

Alician kotikylä Chilessä on nimel-
tään Parral. Alicia kehaisee, että sa-
maisesta kylästä on lähtöisin myös
kirjallisuuden Nobel-palkinnon voit-
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taja Pablo Neruda.
- Minun kotikyläni on pieni paik-

ka. Saman kokoinen kuin Mikkeli.

Syksyisin tulee
ikävä Chileen

Alicia kertoo ikävöivänsä takaisin
Chileen erityisesti syksyisin, sillä hän
ei ole vieläkään tottunut pitkään ja
synkkään Suomen talveen, jolloin
tulee helposti masentunut olo. Chi-
lessä keskilämpötila tammi-, helmi-
kuussa on noin 38-40 astetta.

- En haluaisi asua Chilessä pysy-
västi, mutta siellä käyminen on to-
della kivaa erityisesti syksyisin ja
talvisin pimeään aikaan, Alicia sa-
noo ja katsahtaa ulos ikkunasta pi-
meälle etupihalle.

Kesäisin Suomessa Alicia kertoo
viettävänsä kaiken mahdollisen ai-
kansa rannalla perheen kanssa.

Neljä vaaleaa
päivänsädettä

Alicialla ja Paulilla on neljä lasta,
jotka kaikki ovat tyttöjä. Kotona rai-
kaa kielimyrsky, sillä Anita, Kati,
Viviana ja Pilar puhuvat suomen
lisäksi espanjaa. Alicia puhuu lapsil-
leen espanjaa, Pauli taas suomea.
Tosin myös Pauli on omaksunut es-
panjan kielen vuosien myötä.

Tytöt ovat perineet isänsä vaale-
an ulkomuodon, eikä heistä ulkoi-
sesti havaitse chileläistä perimää.

- Asuessamme Chilessä pari vuot-
ta minusta tuntui turvattomalta, sil-
lä tytöt poikkesivat vaalean ihonsa
ja hiustensa vuoksi paikallisista. Hei-
tä luultiin turisteiksi, joille elo siellä
on huomattavasti vaarallisempaa,
kertoo Alicia.

Ida Hakola
Kuvat Onttosten

perhealbumista

Toimitathan juttuvinkkisi
toimitukseen joko soittaen

tai sähköpostilla

Talven mäkileikeissä kuultua:

Siul o nenässäis leksu
Maisemat ovat Raudussa vaihte-

levia ja kauniita. On mäkiä, notkoja,
harjanteita ja palteita. Ne antoivat
aikoinaan loistavat edellytykset nuo-
rison talvisille harrastuksille; hiih-
dolle ja mäenlaskulle ja kyllä niitä
harrastettiinkin ympäri pitäjää. Lä-
heltä löytyi aina sopiva mäki, jossa
voi kokeilla kuntoaan ja näyttää tai-
tojaan kavereilleen.

Joskus sattui asiaan kuuluvia pik-
ku haavereita, kuten kaatumisia ja
suksien katkeamisia. Mutta ei se tah-
tia haitannut! Olihan hauskaa ja
saatiinhan olla raittiissa ulkoilmassa
ja kaupan päällisiksi tuli vielä pu-
naiset posket ja reipas mieli.

Mäkeen menivät talvella kaikki
ketkä kynnelle kykenivät, niin pojat
ko tytötkin ja kellä vielä oli sukset
ehjinä. Vaikka sukset olivat kotite-
koiset ja koivusta tehdyt tavalliset
murtomaasukset nahkamäystimillä
varustettuina, eivät ne kuitenkaan
kestäneet ihan kaikkia rinnepiruet-
teja.

Jotkut utalat pojat rakensivat
luonnonmäkiin havuista ja lumesta
hyppyreitä. Nämä kun yön yli ko-
vettuivat niin seuraavana päivänä oli
mukava kokeilla kuntoa ja taitoa ku-
ka pisimälle lensi kaatumatta. Ra-
juksi kilpailuksi se poikien kesken
tietysti ennenpitkään meni. Kun hy-
pättiin reilusti yli turvallisen k-pis-
teen niin haavereitahan siinä sattui.
Sen jälkeen lähdettiin turhia kiireh-
timättä pelonsekaisin tuntein suksen
kärki kainalossa kotia kohden. Se
tiesi taas vanhemmilta nuhteita ja
ohjeita. Seuraavana päivänä oli sit-
ten turvauduttava pellitettyyn tai va-
rasukseen.

Katkenneen suksen korjaamiseen
tarvittiin ohutta peltiä ja pieniä nau-
loja ja niillä sitten liitettiin katken-
nut kärkiosa takaisin paikalleen. Jos-
kus liitos kesti pitempäänkin, mutta

usein suksen kärki alkoi hyvinkin
pian katsella kaihoisasti isäntäänsä
suoraan silmiin.

Mäkikotkia ja
pieniä laskijoita

Myös Mustamäen jyrkissä pal-
teissa olevista leksuista eli hyppy-
reistä hypättiin mäkeä, nekin kun
kuuluivat talviviikkojen tapahtuma-
paikkoihin. Eräässä poikien keske-
nään järjestämässä mäkikilpailuissa
hypyt näyttivät menevän vaarallisen
pitkälle yli k-pisteen.

Paikalle osunut aikuinen mies kat-
seli hetken touhua ja moitti sitten
jyryn ominaisuudessa poikia hyppy-
jen pituuksista ja ehdotti pojille lähtö-
lavan alentamista. Kilpailijat eivät
hyväksyneet jyryn vaatimusta, vaan
esittivät haisevan vastalauseen: ”Sie
et ukko tiije mittäe, ko siul o nenäs-
säis Mustamäen leksu”. Miehellä

näytti olevan nenässä ilmeinen hyp-
pyrimäen kohouma. Varoituksista ja
vastalauseista huolimatta lähtölavaa
ei laskettu eikä kilpailua keskeytet-
ty, vaan mäkikilpailu vietiin suunni-
telmien mukaisesti loppuun saakka
ja lopullinen järjestys selvisi aika-
naan.

Pienempiä laskettelijoita varten oli
tätini kodin luona lähellä rataa las-
kettelurinne, Kulppa, joka oli mal-
janmuotoinen painanne. Sinne kii-
rehdittiin heti koulun päätyttyä, kun
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oli ensin syödä hotkaistu vähän vä-
lipalaa. Kulpassa oli turvallista ja
mukava laskea mäkeä paitsi suksil-
la myös kelkoilla. Kun yhdeltä reu-
nalta laski, niin vauhtia riitti vielä
vastakkaiseen mäkeen ja sieltä voi
jatkaa edelleen laskemista. Kyllä
siellä kylän lapsilla moni arki-ilta ja
sunnuntai vierähtikin. Monesti pak-
kasi pimeä päälle ennenkuin maltet-
tiin kotiin lähteä.

Kaikki huipentui
laskiaiseen

Ei ne talviset harrastukset Raudus-
sakaan pelkkää mäenlaskua olleet.
Kyllä siellä hiihdettiin kuten suures-
sa maailmassa myös murtomaata.
Suojeluskunnan ja lottien toimesta
järjestettiin sekä pojille että tytöille
omia hiihtokilpailuja. Vaikka ne jär-
jestettiin Tahko Pihkalan henges-
sä ”hitaasti kiiruhtamiskilpailuna”,
niin niissä kamppailtiin voitosta ham-
paat irvessä ihan kuten suuremmis-
sakin kisoissa. Kynttilää tai voidetta,
kellä sitä oli, suksen pohjaan ja sit-
ten vaan puukepit sauvomaan ja ki-
pittämään jot hammeen helmat le-
patti.

Talviset ilakoinnit huipentuivat
usein laskiaistiistaihin. Lapset ja
nuoret ottivat kelkat, sukset ja ke-
vyet reet mukaan ja menivät laske-
maan läheiseen mäkeä. Kuka kaatu-
matta kykeni liukumaan pisimmälle
oli voittaja ja sai seuraavana kesänä
pisimmät pellavat. Laskettaessa huu-
dettiin muun muassa:” Lipo lipo lii-
naa, kasva pitkii pellavoi, meijä akoil
aivinoi, kylä akoil tappuroi”.

Laskiaisen kunniaksi laskettiin
myös ihan oikealla kirkkoreellä eli
soahkareellä. Lapsia reki täyteen ja
isot pojat ja tytöt vauhtia antaman
ja jalaksille ohjailemaan. Kun kir-
kolla, Määttäsen mäeltä laski täy-
dellä reellä Savikkolaan päin niin
mentiin pitkälle ja kovaa. Samoin
Kulpan luona, Liiralasta päin, pit-
kässä myötäleessä vauhti vain kiih-
tyi loppua kohden ja lopuksi syök-

syttiin kovaa vauhtia syvänteen poh-
jalle. Kyllä silloin riemu raikui ja ilo
oli ylimmillään.

Luistimetkin
tehtiin itse

Illan tullen mentiin myös napa-
kelkkaa pyörittämään. Se oli pysty-
paaluun navan ympäri pyörivään
pitkään salkoon kiinnitetty kelkka,
joka vauhdikkaasti kiersi ympyrä-
rataansa salkoa joukolla työnnet-
täessä. Tavallisesti oltiin yhdessä kel-
kan kyydissä ja nautittiin vauhdista.
Toisinaan kilpailtiin, kuka kauiten
pysyi kelkassa. Häviäjät alkoivat
huutaa ja pyytää päästä pois, kun
kovaa pyöritettiin. Viimeksi kelk-

kaan jäänyt oli voittaja. Maa pyöri
vielä silmissä pitkään, kun noustiin
kelkasta pois ja lähdettiin hoippuen
kävelemään. Myös muulloin pyhä-
iltoina oli kelkat ahkerassa käytös-
sä.

Jäälläkin oli omat ilonsa. Kivet
lentivät kakkaroina ja liukuivat pit-
källe pitkin syksyn ensijäätä. Jään
vahvistuessa alettiin etsiä luistimia.
Ei löytynyt hokkareita eikä ostoluis-
timia. Pajassa taottiin luistinraudat,
jotka kinnitettiin raudan piikeillä
koivulankuista tai haloista tehtyihin
puuosiin. Kenkä kiinnitettiin siihen
nahasta tehdyin lenkein ja tukevin
naruin. Yksinkertaisimmat oli sahan-
teräluistimet. Mutta kyllä näilläkin
pääsi hyvin eteenpäin pelikirkailla
syksyn jäillä. Vauhtia ja riemua
piisasi.

Reino Pekkanen

Lähde kanssain leikkimään

Podetko pulaa lapsille sopivasta ohjelmistosta? Haluaisitko oppia pe-
rinneleikkejä, laululeikkejä, lapsille sopivia tansseja ja loruja? Paljon
toivottu leikkikurssi pidetään lauantaina 6. maaliskuuta klo 10-16 Kar-
jalatalolla (os. Käpylänkuja 1, Helsinki).

Kurssin kouluttajana toimii  lastentarhanopettaja ja kansantanssi-
ohjaaja Mari Järvenpää säestäjineen. Marilla on annettavana aimo an-
nos erilaista ohjelmistoa, joten kukaan ei taatusti lähde tältä kurssilta
tyhjin käsin kotiin.
Kurssin hinta on 50-60 euroa riippuen siitä, missä vaiheessa sille il-
moittautuu. Hinta sisältää opetuksen, kurssimateriaalin, lounaan ja kah-
vin. Lisätietoja saat Karjalaiseta Nuorisoliitto ry:stä,
puh. (09) 7288 4630, 7288 4619 tai sähköpostilla osoitteesta
toimisto@karjalainennuorisoliitto.fi. Kannattaa kurkistaa myös nettisivut
joiden osoite on: www.karjalainennuorisoliitto.fi
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Rautuseuran puheenjohtajan palsta

Mennyt vuosi 2003 on ol-
lut menestyksekäs ja toimin-
tarikas seuran toiminnan kan-
nalta. Useita uusia jäseniä on
liittynyt joukkoomme, ja tä-
hän on vaikuttanut hyvin on-
nistuneet Raudun kotiseutu-
matkat ja Kihujuhlat, sekä
kesäretki Tarttoon.

Tarinailloissamme on ollut
osallistujia keskimäärin 35

henkilöä. Varsinaista ohjelmaa ei illoissamme ole ollut,
mutta usein ohjelmaa on kertynyt jokaiselle illalle. Ko-
koonnumme edelleen viisi kertaa kevätkaudella ja neljä
kertaa syyskaudella, kuukauden ensimmäisenä keski-
viikkona.

Anoimme viime vuonna opetusministeriöltä apurahaa
muistomerkki- ja hautausmaa -projektiin kolmen vuo-
den toteuttamisjaksolle. Rahaa myönnetään meille vuo-
sittain erianomuksella. Aloitimme viime vuonna työm-
me kartoittamalla tarvittavat työt ja sovimme nykyisen
Sosnovin kunnan ja kaupungin johdon kanssa kuinka
asiassa etenemme. Suunnittelimme ja määritimme koh-
teiden tarpeet, sekä laskimme materiaalien määrän, jotka
sitten käännettiin venäjäksi. Ongelmia ei ole tähän men-
nessä varsinaisesti ollut, vain joitain pieniä materiaalisia
eroavaisuuksia.

Kaatopaikka oli hävitetty

Uudessa tapaamisessa Sosnovon kunnanjohdon ja
rakennusjaoston kanssa jätimme heille tarvittavat pii-
rustukset rakenteiden elementeistä. He lupasivat toimit-
taa ne Sosnovossa oleville yrityksille tarjousten laati-
mista ja jättämistä varten.

Samalla kerralla neuvottelimme, miten he auttaisivat
työmme edistymistä. Saimmekin sovittua, että Sosnovon
kunta auttaa meitä maansiirtotöissä veloituksetta. Saim-
me myös lupauksen kunnanjohtaja Sokolovilta, että
Palkealaan johtavan tien laidalta hävitettäisiin sinne
kerytyneet kaatopaikkajätteet.

Kului runsaat kaksi viikkoa seuraavaan tapaamiseen,
ja kuinka ollakkaan “kaatopaikka oli hävinnyt”. Tien
varteen oli vedetty lanka-aita ja siihen oli kiinnitetty
isoja peltisiä kylttejä, joissa roskaaminen ja jätteiden
kaataminen kiellettiin sakotuksen uhalla.

Samanlaisesta yhteistyöstä kertoo myös se, kun vali-
timme, että etenkin keväisin kyseinen tie on kuin kyn-
nöspelto eikä siitä pääse muuten kulkemaan kuin trak-

torilla, että eikö sitä saisi lanattua, tai tehtyä sille jotain,
niin jo seuraavalla viikolla se oli lanattu. Se ei paljon
autanut, sillä tien varsilla ei ole ojitusta lainkaan ja aina
jommalta kummalta puolelta juoksee vesi virtanaan tiel-
le. Voimme ehkä jotenkin auttaa tien parantamisessa,
saadessamme maansiirtoapua. Vedoten, että tie on py-
hiinvaellustie rautulaisille, heidän käydessään katsomassa
Larin Paraskeen muistomerkkiä ja kirkon paikkaa, sekä
kotikyläänsä.

Lähivuosien tavoitteita

Saadessamme tilillemme tämän vuoden määrärahan
voimme jatkaa projektia seuraavasti: vertailemme jäte-
tyt tarjoukset ja valitsemme elementtien toimittajat, so-
vimme aikatauluista niiden rakentamisesta ja paikalleen
asentamisista, suoritamme tarvittavat maansiirto- ja
raivaustyöt yhdessä Sosnovon rakennusjaoston kans-
sa.

Vuoden 2005 tavoitteina on muistomerkkien ja hau-
tausmaiden viimeistelytyöt ja kunnostukset, sekä nii-
den viralliset juhlalliset vihkiäiset Kihujuhlien yhteydes-
sä, yhdessä rautulaisten ja sosnovolaisten kanssa.

Kotiseutumatkat
myös nuorille

On erittäin hyvä asia, että kotiseutumatkailu on edel-
leenkin hyvin vilkasta. Olemme havainneet seuramme
puitteissa tehdyistä matkoista, että jokaisella matkalla
on ollut ensikertalaisia Raudussa kävijöitä ja että muka-
na on toisen ja kolmannenkin polven rautulaisia. Olem-
me pyrkineet tekemään matkamme niin, että aivan lä-
hiajankohdalla ei olisi muita karjalaisia tapahtumia. Näin
olemme saaneet joukkoomme nuoria lähtijöitä.

Toivonkin, että kun nuoret saavat koulunsa päätök-
seen, valmistuvat tai muuten ansaitsevat vanhempien-
sa, kummiensa tai isovanhempiensa muistamisen, he
palkittaisiin esimerkiksi lahjoittamalla kotiseutumatka
vanhempiensa ja tai isovanhempiensa kotiseudulle. Vaik-
ka matkat ovat jatkuvasti olleet hinnoiltaan nousuvoit-
toisia, ovat ne mielestäni kuitenkin olleet monelle nuo-
relle asekel, jopa pysyvä sellainen, isovanhempien juuril-
le ja meiden tapauksessa rautulaisille juurille. Näin rau-
tulaisuus vaihvistuu ja karjalaisuus saa uusia ulottuvuuk-
sia.

Purnauksen paikka

Tänä kuluvana vuonna on taas pitäjäseuramme kesä-
juhlat, nyt jo kesäkuussa, kuten lehdestäkin huomaat-
te. Nuo juhlat ovat juuri sellaiset, että en toivoisi ke-
nenkään matkanjärjestäjän valmistelevan kotiseutu- tai
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koulupiiritapaamisia tuona aikana,
vaan lähtisimme yhtenä miehenä ja
naisena kesäjuhlillemme ja ottaisim-
me mukaamme myös ne halukkaat
nuoret.

Viimeisten kahden vuoden välein
olleiden Kihujuhlien yleisömenestys
ei ole ollut odotusten mukainen joh-
tuen siitä, että kahden puolen juhlia
on ollut monenlaisia kotiseutu- ja
koulupiiritapahtumien matkoja. Vii-
me vuonna tietooni on tullut kah-
deksan erillistä matkaa.

En purnaa siksi, etteikö näitä mat-
koja voi tehdä. Päin vastoin, ne ovat
yhteisen asiamme kannalta erittäin
tärkeitä. Purnaan siksi, että moni-
kaan ei tule ehkä ajatelleeksi, kuin-
ka valtava juhliin uhrattu työ on jär-
jestäjille, niin täällä kotisuomessa,
puhumattakaan juhlien järjestämi-
sestä Venäjällä.

Sinne ei mennäkään vain ja järjes-
tetä juhlia vaikka olisi kuinka ystä-

välliset välit Sosnovon johtoportaan
kanssa. Siellä on eri jaostonsa, jot-
ka ovat tätänykyä itsenäisiä ja vas-
taavat heillä olevilla valtuuksilla jos-
ko heille sopii luovuttaa esimerkiksi
tilat käyttöön ja saammeko tilat juh-
lakunnossa käyttöömme. Toistaisek-
si olemme saaneet kulttuuritalon il-
maiseksi käyttöömme, kun olemme
vieneet joitain pieniä tavaralahjoja.
Joskus olemme keränneet kolehdin
esimerkiksi kulttuuritalon nuorten
esitysvaatetuksen hankintaan tai
avustukseksi. Lisäksi pitää sopia lip-
pujen käytöstä, joukkomarssista
muistomerkeille, ohjelmista ja niin
edelleen.

Kotiseutu- ja koulupiirimatkojen
vetäjät, emmekö voisi sopia, että
Kihujuhlat ovat myös sellainen ta-
pahtuma, että sinne menemme jou-
kolla ja samalla voimme tehdä sen
koulupiiritapahtuman tai kotiseutu-
matkan? Moni ajattelee tietysti ma-

joitusta, kuljetuksia, aikatauluja ja
niin edelleen. Raudusta noin 50 ki-
lometrin säteellä löytyy majoitusta
ja laadullistakin sellaista. Markus
Lehtipuun Karjalan matkat -kirja
antaa oivan avun, jos majoitusta tar-
vitsee.

Pyrimme tiedottamaan hyvissä
ajoin Kihujuhlista ja matkareiteistä,
sekä majoituksista Rautulaisten Leh-
dessä. Kun haluatte tehdä pienryh-
missä matkoja, toivoisin todellakin,
että ajankohdat täsmäisivät niin, että
tapaisimme seuraavilla Kihuilla suu-
rella joukolla. On valitettavaa, jos
joudumme järjestäjinä luopumaan
hyvin alkaneesta Kihujuhlaperin-
teestä.

Toiminnallista, rautaista
rautulaista vuotta

Osmo Valkonen

Markun matkassa
Rautuun kesällä 2004 seu-

raavasti:

14.-16.5. ja  23.-25.7.
 (majoitus Kiviniemessä)

Tiedustelut Markulta
puh. 040 523 9645

Kotiseutumatka Rautuun
11.-13.6.2004

Yöpyminen puolihoidolla
GREEN VILLAGE -LOMAKY-

LÄSSÄ*

Lauantaipäivä varattu
kotikylissä olemiseen.

Ennakkoilmoittautumiset
15.3.2004 mennessä Mauri
Maisoselle  puh. (015) 213

608.

 Tarkempi matkaohjelma
hintatietoineen Rautulaisten

lehden
huhtikuun numerossa.

* Green Village on uusi,
vuonna 2002 valmistunut

majoituspaikka Kannaksella,
n. 5 km Kiviniemestä).

Kotiseuturetki Sirkiän-
saareen 11-13.6.2004

Lähtö Jyväskylästä tai
Pieksämäeltä eniten

ilmoittautuneiden mukaan.

Ohjelmassa mm. yöpymi-
nen Valk-järvellä, retkeilyä

“kotikylässä”
ja käynti Laatokan rannalla.

Hinta: n.190 euroa
sis. kuljetukset, ryhmä-

viisumin, ma-joituksen 2-hlö/
huone ja puolihoidon.

Ilmoittautumiset:
Ilmi Pesonen puh. (09) 694
6309, 040 730 6166 tai s-
posti:
ilmi.pesonen@welho.com
tai Rauni Karjalainen puh.
(015) 661 254 tai 0400 715
200.

MATKOJA RAUTUUN

Kylpylämatka Viroon

Virkistäydy Viimsin
kylpylässä 21.-25.3.2004

Kuljetukset Mikkelistä,
täysihoidolla, kaksi hoitoa

päivässä
Tiedustelut Markulta
puh. 040 523 9645
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Pietarin arkistojen avautuminen
antaa uutta tietoa Raudun historiasta

Pietarin arkistojen avautuminen
on antanut aivan uudenlaista tietoa.
Professori Jussi T. Lappalainen on
hyödyntänyt sitä taidolla oheisessa
esityksessään kun Raudun taistelus-
ta oli 85 vuotta. Selkeä sanottava
valottaa nyt myös punaisten osuut-
ta, sisältä käsin.

Vuonna 1918 Raudun alueella ei
taisteltu ensimmäistä kertaa. 14.7.
1656 siellä käytiin Kaarle X Kus-
taan sodan yksi huomattavimmista
kenttätaisteluista, joka oli vielä siitä
erikoinen, että eversti Kritoffer
Burmeisterin taisteluosaston enem-
mistö oli pikakoulutettua joukkoa,
talonpoikaisia nostomiehiä ja Viipu-
rin lukiolaisia. Vastapuolella oli Päh-
kinänlinnan piirityksestä edennyt Si-
la Potjomkinin johtama joukko ve-
näläistä säännöllistä sotaväkeä.

Niin suuri voitto kuin aiemmin on
pyritty kuvaamaan, tuo taistelu ei
ollut. Taktisesti siinä saavutettiin lä-
hinnä tasapeli, ja molempien oli tais-
telujen jälkeen pakko keskeyttää
operaationsa ja palata lähtöasemiin-
sa. Myöhemmin Suomen ylipäälli-
köksi tullut sotamarsalkka Gustaf
Adolf Lewenhaupt piti päätukikoh-
taansa Mäkrässä, jossa hän loppu-
syksyllä 1656 kuolikin.

Sepitettyjä
raportteja

Myös vuonna 1918 taisteilijoiden
pääosa oli kaikkea muuta kuin va-
kinaista sotaväkeä - nyt oli näin mo-
lemmilla puolilla. Tälläkin kertaa Ve-
näjältä yritettiin Suomeen, ja tällä-
kin kertaa Mäkrä oli pitkään Suo-
men puolustajien yksi tukikohta.
Mutta siihen yhtäläisyydet loppu-
vatkin. Vuoden 1918 Rautu on vasin
erikoinen tapahtumasarja.

Ensin on huomautettava lähdeon-

gelmasta. Molemmilla osapuolilla oli
taistelujen aikana sen verran kiiret-
tä, että arkistot paljolti jäivät muo-
dostumatta. Valkoisten puolella
muun muassa sepitettiin jälkikäteen
helmi- ja maaliskuun taitteen kahi-
noista runsasta kahta viikkoa kos-
kenut raportti, joka selvästi sekoit-
taa päivämääriä. Punaisten puolella
taas esikuntarakennusten räjähdys
tuhosi niitäkin todennäköisesti vähiä
papereita, joita oli tehty.

Vuoden 1918 taisteluille on luon-
teenomaista ensinnäkin hidas rinta-
manmuodostus ja toiseksi se, että
päärintamat syntyivät rautateiden
poikki. Tiet eivät talvella auraamatto-
mina olleet suurelle joukolle help-
poja etenemisteitä. Rautatie sen si-
jaan oli, ja siksi vuoden 1918 sota
oli molemmin puolin suurelta osalta
“junasotaa”, joukot kuljetettiin ju-
nalla lähes tulikosketukseen, jonka
jälkeen vasta levittäydyttiin. Vesistö
olivat Raudun taistelujen loppuun
asti jäässä.

Helmikuussa
hyökättiin

Kuten monella muullakin suunnal-
la myös Raudussa valkoiset ehtivät
ensin. Heidän partionsa räjäyttivät
jo 25. tammikuuta Kiviniemen sil-
lan ja työnsivät varmistusosastonsa
Rautuun, josta noin 85-miehinen
osasto eteni vielä rautatietä pitkin
Raasulin kylään. Miksi punaiset ei-
vät heti ryhtyneet vastatoimenpitei-
siin? Siksi, ettei ollut suunnitelmaa,
ei ollut miehiä riittävästi rintama-
tehtävissä eikä ollut aseita riittäväs-
ti. Lisäksi toiminta Raudun suuntaan
olisi edellyttänyt hyökkäystä Venä-
jän puolelta, mihin punaiset alun
hyvin voimakkaassa optimistissaan
eivät katsoneet olevan aihetta.

Oliko punaisten lähtö Rautua vas-
taan lopulta suomalaisten vai venä-
läisten aloitetta. On muistettavaa, et-
tä punaisten ylipäällikön Eero Haa-
palaisen antama yleisohje oli, että
kaikkialla piti olla 20. helmikuuta al-
kaen hyökätä “vihollisen lakaisemi-
seksi pohjoiseen” ja että punaisten
yleisesikunnan päällikkö August
Wesley oli jo 16. helmikuuta kiin-
nittänyt Raudun suuntaan huomio-
ta.

Tähänastisella lähteistöllä näyttäisi
siltä, että asiassa olivat aktiivisia
Raudun punaiset ratatyöläiset ja Pie-
tarin suomalaiset. Pietarin Suomen
aseman komissaarina Johannes A.
Palmu eli Juho Palmu sai jo helmi-
kuun alkupuolella tehtäväkseen jär-
jestää Rautuun apujoukon. Hän
pyysi ja sai Raivolan ja Terijoen
suunnalla toimineelta sittemmin
surullisenkin kuuluisaksi tulleelta
“kenraali” Heikki Kaljuselta 60
miestä ja sai näistä sekä Raudun ja
Raasulin miehistä sekä Peitarin suo-
malaisista noin 250-260 miehen vah-
vuisen osaston kokoon.

Palmu sai Pietarista asiantuntijak-
seen luutnantti M.V. Prigorovskin
sekä avukseen venäläisten miehit-
tämät muutamat tykit ja kuusi ko-
nekivääriä. Eteneminen alkoi 20.
helmikuuta eli juuri Haapalaisen
yleisohjeen päivänä: juna pääsi es-
teittä Raasulin asemalla, joka oli
Venäjän puolella, ja 21. helmikuuta
punaisten ylivoima työnsi valkoisen
varmistuksen Raasulin kylästä pois.
23. helmikuuta punaiset jatkoivat,
Palmu rataa pitkin ja Prigorovski
maantietä pitkin mutta myös sivus-
toilta saarrostaen.

Valkoisten partio jätti Maanselän
Prigorovskin tuliylivoiman vuoksi, ja
pian paniikki tarttui Raudun aseman
puolustajiin, jotka vetäytyivät kii-
reesti Raudun kirkolle ja Mäkrään
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päin, hätäisimmät Kivinie-
meen asti. Tämä oli aivan
tyypillinen ilmiö vuoden
1918 kouluttamattomille
joukoille.

Johto jäi hyvin
hajanaiseksi

Tyypillistä oli sekin, että
punaiset eivät heti käyttäneet
menetystä hyväkseen ja jat-
kaneet takaa-ajoa. Kivinie-
men nopea valtaaminen oli-
si voinut avata heille tien val-
koisten Antreanrintaman se-
lustaan. Mutta punaiset jäi-
vät odottamaan vahvistuk-
sia Pietarista. Niinpä valkoi-
set saivat aikaa ryhmittyä uu-
delleen puolustukseen hevo-
senkenkään, joka kaarsi
Raudun kirkonkylästä Lei-
nikkälään, Mäkrään ja edel-
leen Orjansaareen. Palmu taas ru-
pesi linnoittautumaan asemanseu-
dulle keskeneräisiin rakennuksiin ja
irtotiilistä tehtyihin varustuksiin.

Raudun asema ja sen länsipuoli oli-
vat tuolloin metsäistä maastoa, kir-
konkylään, Leinikkälään ja Raasuliin
päin taas oli laajoja aukeita, joita val-
koisten asemista saattoi hallita tu-
lella. Valkoisten määrä nousi helmi-
kuun lopussa noin 500 mieheen, joil-
la oli pari konekivääriä käytössään.

Viimeistään tässä vaiheessa Pie-
tarin venäläinen sotilasjohto huoles-
tui Raudusta: 70 kilometrin päähän
vallankumouksen pääkaupungista oli
syntynyt valkoisten tukikohta. Hel-
mikuun lopussa Palmu sai avukseen
600 Siestarjoen punakaartilaista, jot-
ka luultavasti olivat Pietarin sotilas-
piirin päällikön kenraali Jeremejevin
lähettämiä.

Venäläinen tutkimus väittää, että
tässä vaiheessa olisi muodostettu so-
tatoimien johtoon yhteinen esikun-
ta, jossa piti olla kaksi suomalaista,
ei Palmua, sekä viisi venäläistä. Kui-
tenkaan niistä venäläisistä, jotka mai-
nitaan, yksikään ei esiinny suoma-

laisessa ensikäden lähteistössä Rau-
dun suunnalla, ja suomalaisistakin
koko punaisten sotaanlähdön yksi
pääkätilöistä Jukka Rahja oli vielä
toipilaana joko Pietarissa tai Viipu-
rissa.

Näyttää siltä, että johto jäi hyvin
hajanaiseksi: esikunta oli punaisten
käytännön mukainen, “päällikkö-
kunta”, joista kukin komensi omaa
porukkaansa, eikä siis varsinainen
suunnitteleva ja toimeenpaneva ko-
mentajan apuväline, ja se päällikkö-
kuntakin vaihteli aina suunnalla toi-
mineiden joukkojen mukaan.

Asioihin sekaantui vielä “koko
Karjalan rintaman ylipäälliköksi” it-
sensä nimittänyt Heikki Kaljunen.
Hän tuli paikalle 27.2., lähetti Pal-
mun Viipuriin ja Pietariin apua ha-
kemaan, mutta pani Raudussa ol-
leet noin tuhat miestä illalla hyök-
käämään Rautua ja Leinikkälää vas-
taan. Avomaastoa oli mahdotonta
ylittää tuiskunnutta luotisadetta vas-
taan, ja helmikuun viimeisenkin päi-
vän yritykset päättyivät, kun venä-
läiset ensin perääntyivät. Samanlai-
sina kahakat jatkuivat maaliskuun 2.

päivänä: Raudussa olleet
suomalaiset syyttivät venäläi-
siä myöhemmin taisteluha-
luttomuudesta.

Pidätetty Palmu
poistui Raudusta

Suomalaisia punaisia oli
Raudussa pysyvästi noin 350
miestä, venäläisiä joukkoja
sen sijaan tuli ja meni jatku-
vasti. Maaliskuun 8. päivänä
venäläisiä oli peräti lähes puo-
litoistatuhatta, mutta nyt on-
gelmaksi tuli se, miten ne
suhtautuisivat maaliskuun 3.
päivänä solmittuun Brest-Li-
tovskin rauhaan, jossa Sak-
sa pakotti venäläiset lähte-
mään Suomesta. Palmu oli
palannut johtoon. Rauhasta
kuultuaan hän kiireesti lähti
Pietariin hakemaan aseistus-

ta ennen kuin apu loppuisi. Taas
Kaljunen sekaantui asioihin ja pidä-
tytti Palmun, joka tämän jälkeen
enää ei esiinny Raudussa.

Ennen maaliskuun puoliväliä pu-
naisessa Raudussa vallitsi kertakaik-
kinen hämmennys: 12.3. venäläiset
lähtivät, ja Viipurin piiriesikunta jou-
tui käännyttämään sinne Pietarin
suomalaisia punakaartilaisia, sitten
sinne tuli uusia venäläisiä ja mah-
dollisesti vielä helsinkiläisiä, niin että
vahvuus pysyi noin 750-1000 mie-
hen välillä. Näillä oli merkittävästi
aseistusta, kuusi tykkiä ja peräti 28
konekivääriä. Valkoisilla oli samaan-
aikaan noin 650 miestä, yksi tykki
ja neljä konekivääriä.

Punaisten puolen johtokin oli näi-
nä päivinä pahasti sekaisin. Sotatoi-
mia näyttää johtaneen luutnantti Pri-
gorovski, sen sijaan “esikunta” vaih-
teli, kun komppaniat erottelivat ja
nimittelivät sen jäseniä. Kun maalis-
kuun 15. päivän hyökkäysyrityk-
sestä ei tullut entistä valmiimpaa,
taistelut muuttuivat lähinnä punais-
ten tykkituleksi.

Maaliskuun loppupuolella Raudun
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tilanne alkoi nopeasti muuttua. Val-
koisten uudeksi komentajaksi tullut
ratsumestari G. Elfvengren suunnit-
teli Raudun punaisten lyömistä kat-
kaisemalla näiden Pietari-yhteyden
siltojen tuhoamisella Inkerin puolel-
la, Raasulin valtaamisella ja punais-
ten työntämisellä Rautuun. Tähän
hänellä oli käytössään kuusi komp-
paniaa.

Haalittuja
sekaosastoja

Myös punaisten puolella tapahtui.
Jeremejevillä oli nyt entistä aktiivi-
sempi ote. Pietarin sotilaspiirin 10.3.
suunnitelmissa puolustus aiottiin si-
joittaa Pargalaan, 15 kilometrin eli
epätoivoisen lyhyen matkan päähän
Pietarista. Mutta tietysti Jeremeje-
ville oli sitä edullisempaa, mitä kau-
empana Pargalasta etulinja oli. Rautu
sai sen vuoksi kuun lopussa elintar-
vikkeita, tykkien määrä nousi aina-
kin 16:een ja konekiväärien 40:een.

Lisäksi Rautuun toimitettiin hen-
kilöstötäydennyksiä. Brest-Litovskin
määräysten kiertämiseksi ne voitiin

selittää “vapaaehtoisiksi”. Mitään
yhtenäisiä joukko-osastoja tai edes
joukkoyksiköitä Raudun suunnalle
ei lähetetty, vaan eri komppanioista
haalittuja sekaosastoja, jopa sellai-
sia, jotka olivat lupautuneet asemi-
en ja siltojen vartiostoiksi, mutta
kauhukseen joutuivatkin Rautuun ja
rupesivat heti pyrkimään pois.

Jonkinlainen Jeremejevin suunni-
telmakin syntyi, mutta sen ajoitus
on epävarma. Vapaussotakirjallisuus
esittää hyökkäyksen aiotuksi ajan-
kohdaksi 26.3., mutta lähteistö pu-
huu paremminkin sen puolesta, että
vasta valkoisten alkanut hyökkäys
pelästytti Jeremejevin laatimaan
oman saarrostussuunnitelmansa, ja
se olisi toteutettu aikaisintaan 29.
maaliskuuta alkaen.

Elfvengerin hyökkäys alkoi aamu-
yöllä 25.3. Partio tuhosi Viisjoen sil-
lan ja Lempaalan aseman, mutta Sa-
hajoen siltaa punaiset vartioivat hy-
vin, ja Raudusta tullut panssarijuna
karkotti Raasuliin yrittäneet. Itse
Raudussa taas valkoiset etenivät kol-
melta taholta kiväärikantaman pää-
hän, mutta eivät tulessa päässeet lä-

hemmäksi eivätkä pystyneet sulke-
maan saartoa radan kohdalla.

Seuraavana päivänä valkoisten
partio räjäytti Sahajoen sillan, mut-
ta Raasuli ja Rautu kestivät edelleen
ja vielä maaliskuun kahtena loppu-
päivänä Elfvengrenin hyökkäykset.
Lisäksi punaisten tykkituli tuhosi
valkoisten majapaikkoja sekä Rau-
dun kirkonkylässä että Mäkrässä.

Rautu oli nyt kuitenkin joutunut
pahaan tilanteeseen: yhteys Pietariin
toimi vain niin, että metsien kautta
reillä kuljetettiin aseita ja miehiä
Raasuliin ja siitä junalla Rautuun.

Lopussa hylsyjä
lapioitavaksi asti

Kuinka paljon punaisia ja venä-
läisiä lopputaisteluihin osallistui? Se
on hyvin vaikea laskettava, mutta
näyttää siltä, että Kannaksen ja Pie-
tarin omia suomalaisia punaisia oli
suunnalla kaikkiaan noin 900, saar-
torenkaaseen heistä jäi noin 750.
Venäläisiä suunnalla oli kaikkiaan
noin 2700, joista saartorenkaaseen
jäi korkeintaan 1200, ja loput tuli-
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vat rajaa varmistamaan Inkerin puo-
lelle. Saarroksiin jäi siis alle 2000
miestä, joiden lisäksi oli siviilihenkilö-
itä, naisia ja lapsia.

Elfvengren sai Mannerheimin pää-
majalta avukseen kuusi tykkiä sekä
yhden jääkäripataljoonan, joka 1.4.
siirtyi Maanselästä Raudun eteläpuo-
lelle ja sulki saartorenkaan. Siitä tuli
soikio, joka oli noin kaksi kilomet-
riä pitkä ja kilometrin levyinen.
Raasulista yritti jääkäreiden kimp-
puun heti punaisten omatekoinen
panssarijuna, mutta joutui palaa-
maan, ja kun se illalla yritti uudes-
taan, se ajoi ratakatkokseen ja suis-
tui kiskoilta. Sen miehistö pääsi yön
turvin Raasuliin, mutta juna joutui
valkoisten käsiin. Luutnantti Borovi-
kovin johtamat kome komppaniaa
yrittivät Raasulista vielä Rautuun,
mutta kärsivät konekivääritulessa
pahat tappiot ja vetäytyivät. Se oli
viimeinen avustusyritys Raasulista
päin.

Taisteluissa Prigorovski oli haa-
voittunut ja alikapteeni Pinigin otta-
nut johdon. Lisäksi tykistötulta te-
hokkaasti johtanut kapteeni Naid-

kin, että tilanne oli kestämätön ja
alkoivat valmistella läpimurtoa. Haa-
voittuneita oli 300, heistä puolta oli
mahdoton kuljettaa. Tykkien ja ko-
nekiväärien lukot piilotettiin ja juna-
kalusto ja muu tärkeä tavara räjäy-
tettiin tai sytytettiin tuleen.

Pakokauhu
Raasulissa

Seuraavana aamuna klo 7.30 läpi-
murto alkoi länteen päin. Valkoiset
olivat lepäämässä pieniä vartiostoja
lukuun ottamatta. Suunnalla asemis-
sa olleet noin 50 valkoista jäivät jal-
koihin, ja punaiset pääsivät Haapa-
kylän ja Maanselän tielle ja kään-
tyivät Raasulia kohti. Silloin tuli tul-
ta vastaan Maanselältä. Osa valkoi-
sista kukistui käsikranaatteihin, mut-
ta osa jatkoi tulta, ja punaiset jou-
tuivat pysähtymään avomaastoon.
Siitä jotkut pääsivät Pöllänmäen
metsäistä rinnettä etelään, osa hajo-
si lähsipuolen metsiin ja sieltä tur-
vaan. Jääkäripataljoona sai kuiten-
kin yhä uusia konekiväärejä punais-
ten tielle.

Pääosa miehistöstä ja kuormas-
tosta ruuhkautui tielle valkoisten tu-
leen. Perääntyjät olivat sopineet sur-
maavansa haavoittuneet, etteivät nä-
mä jäisi vihollisen käsiin. Jotkut,
mm. Prigorovski, räjäyttivät itsensä
käsikranaatilla. Ensimmäisenä nosti
valkoisen lipun venäläinen lääkäri,
ja lipun luo alkoivat antautumis-
haluiset kokoontua. Osa kuitenkin
yritti vielä Haapakylän suuntaan, ja
sillä suunnalla taistelu jatkui epätoi-
voisesti klo 15:een saakka.

Perääntymään lähtijöistä noin 400
oli kaatunut, saman verran jäi kaa-
tuneita asemalle. Vangeiksi jäi noin
830 taistelijaa, osa säälittävän huo-
nokuntoisina, ja 280 naista, lasta ja
sairaanhoitajaa. Pakenemaan pääsi
ehkä 400, joista 128 ilmoittautui
Raasulissa. Punaisten johtajista vain
kolme pääsi turvaan. Raasulissa syn-
tyi nyt pakokauhu, joka vei men-
nessään Pietarista rajalle juuri tul-
leet apuvoimatkin, ja valkoiset sai-
vat rauhassa työntää etulinjansa
Raasuliin ja edelleen Sahajoelle.

Raudun raskas tappio oli Karja-
lan punaisille kohtalokas. Enää ei

jorski sai surmansa esi-
kuntatalon räjähdyksessä,
joka luultavasti tapahtui hä-
nen nallittaessaan käsikra-
naatteja. Kun vielä am-
mukset alkoivat vähetä, vä-
heni myös punaisten tyk-
kien tuli.

Illalla 4.4. valkoiset aloit-
tivat aiotun loppurynnäk-
könsä. Joka puolella he
pääsivät punaisten asemiin,
mutta punaiset ampuivat
piiput kuumina. Hylsyjä oli
konekiväärien vieressä la-
pioitavaksi asti. Se oli itäi-
sen rintaman kiivain tais-
telu, jossa noin 1600 mie-
hen vahvuiset valkoiset
kärsivät pahoja tappioita ja
lopulta pimeässä ja toisis-
saan erilleen joutuneina ve-
täytyivät. Prigorovski ja
Pinigin ymmärsivät kuiten-

ollut selustaa mahdollista
uhata valkoisten Vuoksen
eteläpuolella olevia sillanpäi-
tä. Valkoiset sen sijaan saat-
toivat Raudusta käsin siepa-
ta jo 14.2. Lipolan, ja kah-
ta päivää myöhemmin pa-
rantaa asemiaan Valkjärvel-
lä, jolloin hyökkäystie Ki-
vennavalle ja Viipurin-Pie-
tarin radalla lyheni olennai-
sesti. Se tulikin merkitse-
mään punaisten Venäjän-yh-
teyksien nopeaa katkeamis-
ta, kun Mannerheimin
käskemä Viipurin valtaus-
operaatio huhtikuun 20. päi-
vänä alkoi.

Muistio Simo O. Salo
Senioreiden kerho-

mestari 2003
(väliotsikot toimituksen)
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Seniorien kevättapaaminen
tänä vuonna Joroisissa

Rautulaiset sukuseurat kokontuvat
tihentyvän tahtiin siinä kuin kylä-
kuntalaiset ja eri koulupiirit keske-
näistä yhteyttä vaaliman. Näissä
riennoissa vuotuisilla senioritapaa-
misilla on oma itsenäinen laatunsa
ja luonteensa.

Seniorikerho on avoin naisille ja
miehille vailla ikärajoituksia. Rau-
tulaiseksi taustaksi käy kun vanhem-
pien tai isovanhempien kautta on
tuntumaa siihen suuntaan. Myös
puolison sukujuuret puhuvat puoles-
taan. Perinteitä arvostetaan, mutta
tässä päivässä. Katsotaan eteenpäin,
ei peruutuspeiliin. Ollaan sie ja mie,
ja pilkettä silmäkulmassa.

Avoimuus on alun alkaen toteu-
tunut siinä kun kokoontumiset on
hajautettu eri tahoille, nykyrautu-
laisten asuinsijoille: Helsingin liepeille

Karjala-talolle, keskelle Savoa Piek-
sämäelle paikkaan nimeltä Polena,
Hämeenlinnan Linnasalin historial-
lisiin suojiin, ja nyt sitten “joron jäl-
jille” Joroisiin, rautulaisuuden vah-
valle, vieraanvaraiselle ydinalueelle,
kerhomestarina Armas Komi.

Tulee kuluneeksi kuusikymmen-
tä vuotta siitä, kun takaisin vallattu
Rautu oli sillä erää viimeisiä aikoja
jälleen meidän. Kevään korvalla,
huhtikuun alussa, on päivämärä,
joka liittää Raudun nimen keskei-
sesti isänmaan vaiheisiin sen itsenäi-
syyden aamunkoitossa. Vapaustais-
telun ratkaisupäivää seniorit ovat
tahtoneet kunnioittaa valitessaan sen
vuotuisen yhteentulemisen ajankoh-
daksi.

Simo O. Salo

Karjalaiset
kesäjuhlat
Joensuussa

18.-20.6.2004

Juhlien teemaksi on
valittu “Karjalaisuus

elää Karjalassa”.

Kysy kuljetusta  ja
majoitusta juhliin

paikkakuntasi
Karjala-seuralta.

Lisätietoja:
juhlien pääsihteeri

Elli Oinonen-Edeniltä
puh. 050 4058 110

tai  s-posti:
karjalaiset.kesajuhlat@jns.fi

Raudun vapaussodasta kirjoittaminen
toi kakkossijan Ilona Kopakkalalle

Vapaussodan perinneliitto ja P. E.
Svinhuvfudin Muistosäätiö järjesti-
vät Mikkelissä syksyllä lukiolaisille
tarkoitetun historiaseminaarin loka-
kuussa 2003. Seminaariin yhteydes-
sä järjestettiin historia-aiheinen kir-
joituskilpailu, jossa toisen palkinnon
nappasi rautulaisjuurinen Ilona
Kopakkala (Rouhiaisen Liisan tyt-
tö).

Kirjoitukset arvioi akateemiset his-
torian tutkijat, ja aiheet käsittelivät
itsenäisyyshistoriaa. Aiheet olivat It-
senäistymisen tie 1917-18, Koti-
paikkakuntani vapaussodassa, Man-
nerheim Suomen historiassa, Suo-
men asema talvi -ja jatkosodassa tai
Suomen asema vaaran vuosina.

- Ajattelin, että mulla on kyllä täysi

oikeus kirjoittaa Raudusta, jos va-
litsen aiheen nro2, ja niin sitten tein.

Joulun alla Ilonalle tuli tieto, että
hän on tullut toiseksi kilpailussa ja
voittanut 200 euroa. Palkinto luo-
vutettiin hänelle Mikkelin Lyseon
joulujuhlassa.

Vapaussodan Perinneliiton tavoit-
teena on koota yhteen ne kansalai-
set ja järjestöt, jotka haluavat vaa-
lia itsenäisyystaistelujemme muistoa.
Liittoon kuuluu 34 eri puolilla maa-
ta toimivaa perinneyhdistystä sekä
neljä säätiötä.

J.M.
Kuvassa Ilona lähdössä
Rautulaisten kesäjuhlille
Joroisiin toissa kesänä.

Kuva Rouhiaisten perhealbumista.
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Loistavaa alkanutta vuotta arvoi-
sat Rautulaisten lehden lukijat. Tänä
vuonna tulee kuluneeksi 60 vuotta
viimeisestä evakkoonlähdöstä sekä
saman verran aikaa välirauhan so-
pimuksesta.

Rautulaisten pitäjäseura viettää pi-
täjäjuhliaan Mikkelissä 5.-6. kesä-
kuuuta. Pitäjäjuhlathan ovat aiem-
min olleet perinteisesti heinäkuussa,
mutta koska tulevat juhlat ovat sa-
malla evakkoonlähdön muistotilai-
suus ja sattuvat lähelle sitä päivää,
jolloin Rautu oli viimeisen kerran jä-
tettävä on juhlan ajankohta tällä ker-
taa poikkeuksellinen. Toivon, että se
ei pahasti sekoita kesäsuunnitelmian-
ne. Toivon siis, että suuntaat kulkusi
silloin tänne Mikkeliin, päämaja-
kaupunkiin.

Helsingin Rautuseura on käynnis-
tänyt mittavan hankkeen, jossa pitä-
jäseurakin on mukana. Raudun hau-
tausmaista on saatu neuvoteltua suo-
jelusopimus Sosnovon kunnan kans-
sa. Suojelusopimusta luovutetun
Karjalan siviilihautausmaistahan ei
Lipposen hallitus lupauksistaan huo-
limatta hoitanut. Niinpä me kuten
useimmat alueen pitäjäseurat olem-
me hoitaneet asiaa ilman valtioval-
lan apua.

Opetusministeriö on kuitenkin an-
tanut avustusta hautausmaiden mer-
kitsemiseen ja niiden mahdollisiin
kunnostamisiin. Raudun hautaus-
maat tullaan merkitsemään sekä rai-
vaamaan niiltä osin kuin se on mah-
dollista.

Sankarivainajille tullaan pystyttä-

mään muistomerkki lähellä jo sijait-
sevaa muistomerkkiä ja nämä muis-
tomerkit tullaan yhdistämään käy-
tävällä sekä aidataan omaksi alueek-
si. Palkealan hautausmaa tullaan
myös raivaamaan. Portin pylväät
saavat uuden tauotun portin sekä
mahdollisesti voimme esiinpaljastaa
osan kiviaitaa. Palkealan kirkon pai-
kalle tullaan pystyttämään hirsinen
kate ja sen ympäristön raivausta
myös jatketaan. Toivomme, että
näin pystymme pelastamaan raiska-
tut kalmistot enemmiltä tuhoilta.

Sosnovon kunta on ilmoittanut
olevansa hankkeessa mukana ja lu-
vannut rakentamiseen kalustoapua.
Suunnitelmissa on, että kesään 2005
mennessä kaikki olisi valmista ja
voisimme näin juhlistaa seuraavia
kihujuhlia. Reipasta talkooväkeä siis
kaivataan tulevana kesänä.

Näissä merkeissä,
Markku

Luterilaisella hautausmaa-alueella suunnittelupalaveri, M. Paksu (vas.), A. Sokolev, O. Valkonen, kaksi
puistotoimenhoitajaa Sosnovosta, M. Johansson ja T. Rastas.



Rautulaisten lehti  1/2004 19

Rettelöinti Hiitolan-Raasulin ratatyömaalla
Hiitola-Raasuli rautatietyömaalla

aloitettiin rakennustyöt 1914. Sitä
ennen oli Senaatti hyväksynyt ra-
kentamissuunnitelman. Rautatien pi-
ti edistää Itä-Suomen ja Pietarin vä-
listä kauppaa ja toisaalta sillä kat-
sottiin olevan sotilaallista merkitys-
tä.

Ensimmäisen Maailmansodan syt-
tyminen vauhditti työn aloittamista.
Rakennustyön johto oli Tie- ja vesi-
rakennuksen ylihallituksella. Paikal-
lisesti työtä johti yli-insinööri Ny-
berg konttoristaan, joka oli Käki-
salmessa.

Työmaa oli jaettu kolmeen piiriin,
joiden päällikköinä olivat insinöörit.
Työnjohtajina toimivat vastaavat
mestarit, joita oli töissä 41. Työmaa
tuli nopeasti Suomen suurimmaksi
rakennuskohteeksi. Vuosiksi 1916-
1917 kohteeseen oli myönnetty 26
930 000 markkaa, joka on “vanhois-
sa mummonmarkoissa” noin 161
miljoonaa markkaa. Mainittakoon
vertailun vuoksi, että 1913 oli Suo-
men suuriruhtinaskunnan budjetti
185 miljoonaa markkaa, josta rau-
tateiden menot oli 40 miljoonaa.

Vuonna 1915 alkoivat työt Rau-
dussa. Työvoimaa saatiin paikallisis-
ta asukkaista sekä ammattiväkeä val-
miilta rataosuudelta. Työmaan mies-
vahvuus vaihteli eri vuosina ja vuo-
den aikoina tuhannen kahtapuolta.

Olen useamman kerran yrittänyt
saada yksityiskohtaisia tietoja eri
lähteistä edellä mainitusta projektis-
ta. Tällä kertaa minulla oli käytettä-
vissä vuoden 1917 ja 1918 Raken-
nustaito-lehdet, joka on Rakennus-
mestariliiton jäsenjulkaisu. Lehti ot-
taa myös rakentamisen lisäksi kan-
taa yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Artikkelin otsikko on lainattu edellä
mainitusta lehdestä.

Ammattijärjestö
löysi paikkansa

Vuosi 1917 oli levotonta aikaa sekä

emämaassa Venäjällä että Suomen
suuriruhtinaskunnassa. Venäjän kei-
sari Nikolai II oli luopunut kruunus-
taan ja valta oli siirtynyt väliaikai-
selle hallitukselle, jolta sen anastivat
syksyllä bolshevikit.

Venäjän tapahtumat heijastuivat
Suomeenkin. Keisarillinen Venäjä oli
tyypillinen poliisivaltio ja siksi vallan-
vaihdon yhteydessä lakkautettiin
vanha vihattu järjestysvalta santar-
milaitos. Tilalle ei pystytty luomaan
uutta edes maassamme.

Paikallisella tasolla punakaartit ja
suojeluskunnat olivat ottaneet vas-
tuulleen poliisin tehtävät. Viimeksi
mainitut olivat kunnallishallinnon
alaisia. Punakaartit korvasivat kun-
nan johdon vallankumousneuvos-
tolla. Tässä yhteiskunnan sekamels-
kassa elivät kansalaiset epätietoisina
tulevasta ajasta. Työväestö turvau-
tui ammattijärjestöön, jonka jäsen-
määrä kasvoi yli 160 000:een. Se
taisteli työväestön sieluista Sosiaali-
demokraattisen puolueen kanssa ol-
leen kiinteässä yhteydessä Venäjän
vallankumouksellisiin.

Rettelöt syntyivät
työehtosopimuksista

Vuoden alussa, 28. päivänä tam-
mikuuta 1917 pidettiin Raudussa
Hiitola-Raasulin rakennusmestari-
yhdistyksen osaston kokous. Kaik-
ki jäsenet olivat läsnä. Kokouksiin
tultiin komeasti junalla. Edellisenä
vuonna oli rata avattu työmaaliiken-
teelle. Osaston puheenjohtajaksi va-
littiin I. Rönkkö ja sihteeriksi J. Sa-
lo. Molemmat olivat Raudusta.

Kokouksessa käsiteltiin yhdistyk-
sen omien asioiden lisäksi edellise-
nä vuotena Tie- ja vesirakennuksen
Ylihallituksen julkaisemaa Ohjesään-
töä ratatyömiehiä varten. Työmies-
lehti oli ottanut siihen kantaa ja par-
jannut sekä solvannut rakennusmes-
tareita. Kokous moitti sääntöjä sii-

tä, etteivät ne anna takeita työrau-
hasta eivätkä työajan noudattami-
sesta. Ne lisäisivät riitaa työntekijöi-
den ja työnjohdon välille. Työ muut-
tuu enemmän kansliamaiseksi, mikä
vähentää työnjohdon kiinnostusta
tehtäviinsä. Oliko tämä ohjesääntö
aikaisemman työehtosopimuksen
tarkistamista vai ensimmäinen työ-
sopimus, se ei käy ilmi lehdestä.
Tästä lähtien “rettelöt” näyttävät liit-
tyvän läheisesti työehtosopimuksiin.

Vapaata ei pitäisi
käyttää juopotteluun

Keväällä huhtikuun 9. päivänä pi-
dettiin seuraava mestarien ja insinöö-
rien kokous Raudussa. Kokouksen
pöytäkirjan mukaan insinöörit ja
mestarit olivat joutuneet työmiesten
luokkavihan kohteeksi. Melkein päi-
vittän on lakonuhalla vaadittu jon-
kun rakennusmestarin tai insinöörin
erottamista. Työmiesten vaatimuk-
sista on mestareita jouduttu siirtä-
mään työpisteistä toisiin.

Samassa kokouksessa käsiteltiin
esitystä kahdeksan tunnin työpäi-
västä, josta SDP oli tehnyt aloitteen
eduskunnassa. Aikaisemman työ-
päivän pituus oli 10 tuntia. Katsot-
tiin säännöllisen kahdeksantuntisen
työpäivän soveltuvan sisätöihin,
mutta huonosti maatalouteen ja ra-
kennustöihin, joissa luonto määräsi
suuremmaksi osaksi tässä asiassa.
Kokouksen mukaan kesäisin tulisi
tehdä pitempiä ja syksyisin sekä tal-
visin lyhyempiä työpäivä.

Mestarit tunsivat myöskin jonkin-
laista moraalista vastuuta työnteki-
jöistä ja päättivät teroittaa työnteki-
jöiden mieliin suurempaa ahkeruut-
ta ja velvollisuutta työtä kohtaan.
Saatua vapaata tulisi käyttää itsensä
kehittämiseen eikä huonoon elämään
kuten kortinpeluuseen, juopotteluun
ja tappeluun.

Toinen ajankohtainen asia oli elin-
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tarvikkeiden hankkiminen. Todettiin
piiri-insinöörin ja Ylihallituksen teh-
neen voitavansa, mutta lisäksi tulisi
myöskin hankkia maitoa ja perunoi-
ta. Oliko silloin käytössä jo työmaa-
ruokalajärjestelmää, siitä ei ole kir-
joittajalla tietoa. Kuvittelen ruokailun
tapahtuneen pääasiallisesti “repus-
ta”.  Ilmeisesti kauppoja oli työnte-
kijöille ruokatarvikkeiden ostoa var-
ten.

Keväällä tilanne
alkoi kärjistyä

Kevään kuluessa alkoivat ratatyö-
maalla työseisaukset yleistyä. Vaa-
dittiin lyhyempää työaikaa ja parem-
pia palkkoja. Samanaikaisesti lak-
koiltiin maataloustöissä ja otteet ko-
venivat. Kevään mittaan elintar-
vikkeista alkoi olla pulaa ja hallitus
eli senaatti ei pystynyt järjestämään
riittävän tehokasta säännöstelyä ja
ruokatavaroiden jakelua.

Tämä johti kauppojen ryöstämi-
siin ja levottomuuksiin. Samalla työl-
lisyys alkoi heikentyä, koska linnoi-
tustyöt olivat loppuneet ja Venäjän
armeija tilaukset vähenivät. Oskari
Tokoin senaatti ryhtyi asian hoita-
miseksi kiireellisiin toimenpiteisiin.

Koska enemmistö senaatin jäse-
nistä kuului SDP:seen, onnistui se
saamaan vielä kerran mukaan Am-
mattijärjestön. Niinpä senaattori
Väinö Voionmaa, joka oli kulku-
laitostoimikunnan päällikkö, laati
lakkoilevan Tie- ja vesirakennusalan
työläisliiton edustajien kanssa työ-
sopimuksen. Tämä sopimus velvoitti
siirtymään kahdeksan tunnin työ-
päivään ja rajoitti, tai paremmin sa-
nottuna teki melkein mahdottomaksi
irtisanoa työntekijän.

Nyt vuorostaan Rakennusmesta-
rien liitto julisti heinäkuussa Hiitola-
Raasuli rautatierakennustyömaan
lakkotilaan. Mestarit ja insinöörit sa-
noivat itsensä irti työstään eli erosi-
vat joukolla. He katsoivat, ettei enää
ollut mahdollisuus työjohtamiseen
eikä senaatilla ollut sopimusoikeutta,

koska työmaa oli TVH:n alainen.
Senaatti julisti työnjohdon paikat

haettaviksi. Rakennusmestarien Liit-
to mestarien paikat hakusaartoon.
Vain yksi hakemus tuli avoimiin työ-
paikkoihin.

Topparoikilla ei
paljon työkoneita

Lakko oli saatava loppumaan mo-
nesta syystä. Uudet neuvottelut aloi-
tettiin Tie- ja vesirakennuksen Yli-
hallituksen johdolla. Uusi sopi-
mus saatiin suhteellisen lyhyessä
ajassa valmiiksi. Siinä vahvistettiin
kahdeksan tunnin päivittäinen työ-
aika, ylityökorvaukset ja työnteki-
jän oikeudet erottamistapauksissa.
Molemmat osapuolet hyväksyivät
uudet työehdot, mestarit yhteiskun-
tarauhan vuoksi, vaikkakin katsoi-
vat niiden vaikeuttavan heidän työs-
kentelyä. Sopimuksen voimassaolo-
aika oli rajattu kevääseen 1918.

Työt alkoivat. Mestarit moittivat
lehtikirjoituksissa työntekijöiden
huonoa työmoraalia. Työn tuotta-
vuuden arvioitiin laskeneen 30 pro-
senttia. Laiskottelun arveltiin periy-
tyneen vallitöistä tullen työmailla
yleiseksi tavaksi.

Agitaattoreita liikkui myöskin työ-
mailla. Sentään annettiin tunnustus-
takin ahkerille ammattitaitoisille työ-
miehille. Ja monenlaista ammatti-
miestä rautatien rakentamisessa tar-
vittiinkin. Radan lisäksi piti raken-
taa asema-, asunto- ja huoltoraken-
nukset. Radan rakentamisessa en-
simmäisenä työnä oli ratalinjan rai-
vaaminen, tasaaminen ja kuivatta-
minen eli ojittaminen.

Heti kun oli mahdollista vedettiin
työkiskotus, jota myöten aloitettiin
pengermassojen kuljetukset isoista
sorakuopista erikoisrakenteisilla so-
ravaunuilla. Sillat rakennettiin tila-
päisesti ensin puusta ja myöhemmin
ne korvattiin teräsrakenteisilla tai
kivisilloilla.

Työkoneita ei silloin paljon tun-
nettu. Käytössä oli soran kuormaa-

miseen kaivinkone, jota kutsuttiin
hienosti “höyrylapioksi”. Näitä oli
todennäköisesti ostettu vain muuta-
ma kappale maahamme ulkomailta.
Monet muistavat, että rautatiellä
työskentelevää työryhmää kutsuttiin
nimellä “topparoikka”. Nimi on ko-
koonpantu ruotsinkielisestä sanasta
stoppa (sulloa, täyttää) ja venäläi-
sestä troikasta.

Valtiolaiva oli
kuin purjevene

Raudussa näyttivät asiat olevan
suhteellisen hyvin. Valtakunnan suu-
rin työkohde tarjosi paikallisille asuk-
kaille työtä, elintarvikkeet menivät
kaupaksi ja kellä oli huoneita vuok-
rattavana saivat siitäkin lisätuloja.
Järjestyshäiriöitä oli, mutta ne hoi-
dettiin vielä nimismiehen, poliisin ja
järjestysmiesten avulla.

Levottomuudet jatkuivat sekä Ve-
näjälle että kotimaassa. Suomi oli
vielä voimakkaasti sidoksissa Venä-
jään. Vallassa olivat ne porvarilliset
piirit, jotka pyrkivät yhteistoimintaan
väliaikaisen hallituksen kanssa. Va-
semmalla oli ryhmä suomalaisia val-
lankumouksellisia, jotka liittoutuivat
venäläisten kumouksellisten voimi-
en kanssa ja oikealla porvari enem-
mistöinen joukko, joka ajoi itsenäis-
tä Suomea.

Lokakuun vallankumous (7.11.
1917) selkeytti poliittisesti asiaa,
mutta jakoi maamme entistä selvem-
min kahteen toisilleen vihamieliseen
ryhmään. E.N. Setälän senaatti ja
eduskunta koettivat taiteilla tässä ti-
lanteessa. Valtiolaiva oli kuin purje-
vene myrskyisällä merellä, jossa sitä
riepottelivat eri suunnista puhaltavat
tuulet.

Maassamme puhkesi 14. marras-
kuuta yleislakko. Sen johdossa oli
Työväen Vallankumouksellinen Kes-
kusneuvosto, jossa olivat edustettui-
na Ammattijärjestö, SDP ja sosiaa-
lidemokraattiset eduskunnan jäse-
net. Pyrkimyksenä oli toteuttaa
joukkovoimalla työväestön vaati-
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mukset. Poliittisena tavoitteena oli
Setälän senaatin kaataminen ja uu-
det eduskuntavaalit. Järjestyksen
valvonta annettiin punakaarteille.
Samalla niille annettiin tehtäväksi
pidättää suojeluskuntien johtomie-
het ja muut epäillyt henkilöt. Kaar-
tilaiset pyrkivät käyttämään vangit-
tuja takuina siitä, ettei heitä vastaan
lakon jälkeen ryhdyttäisi rangaistus-
toimenpiteisiin.

Kuulusteluja
“saunasenaatissa”

Rautatietyömaa Raudussa julistet-
tiin myös lakonalaiseksi. Asemalle
perustettiin rautatietyömiesten lak-
kokomitea. Punakaartin päällikkö-
nä toimi August Junell.

Lakkokomitea pyrki ottamaan
kunnan johdon ja lähetti annetun
ohjeen mukaisesti punakaartilaisia

pitämään kotitarkastuksia ja etsi-
mään aseita sekä vangitsemaan epäi-
lyn alaisia. Pidätetyt tuotiin kuulus-
teluja varten asemalle ja majoitettiin
valtion saunaan. Heidän joukossa oli
myöskin 17 rakennusmestaria.

Lehden mukaan pidätettyjä pa-
hoinpideltiin ja kidutettiin “sauna-
senaatissa”. Heidän joukossaan oli
myöskin rakennusmestari Kalle Ju-
hantalo, joka vilustui vankeudessa
ja sairasteli sen jälkeen helmikuu-
hun kuolemaansa asti. Hän oli eri-
koistunut rautabetonisiltojen raken-
tamiseen.

Rautuun oli perustettu syyskuus-
sa suojeluskunta, jossa oli vähem-
män miehiä kuin punakaartissa ja
joka oli heikommin aseistettu. Se
pyrki lopettamaan väkivallan teot
muttei onnistunut.

Raudun punakaartista lähti osas-
to Hiitolaan. Sen tarkoituksena oli

ottaa haltuun asemat ja perustaa
lakkokomiteoita eri pitäjiin. Saman-
aikaisesti oli lähetetty viipurilaisten
punakaartilaisten muodostama ran-
kaisuretkikunta Hiitolan kautta Rau-
tuun.

Junat kohtasivat Käkisalmessa,
josta ne lähetettiin yhteisvoimin
eteenpäin. Suojeluskunnat olivat
saaneet tiedon tästä ja päättivät Py-
häjärvellä katkaista retkikunnan
matkan. “Punakenraali” Heikki
Kaljunen sai tiedon suunnitelmas-
ta ja järjesti vuorostaan suojeluskun-
talaisille ansan.  Syntyneessä taiste-
lussa kaatui kolme suojeluskuntalais-
ta, haavoittui useita ja vangiksi jäi
60. Nämä hän vaihtoi elintarvik-
keisiin ja jatkoi matkaa Rautuun.
Siellä hän kahden päivän aikana pe-
lotteli rautulaisia etsien aseita ja suo-
jeluskuntalaisia Kirkonkylässä ja
Orjansaaressa.

Väkeä rautatietöissä Raudun asemalla vuonna 1919.
Kuvassa mm. kuvan toimitukseen aikoinaan lähettäneen Ida Tuhkusen äiti.
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Yleislakko loppui työläisten voit-
toon 20. marraskuuta. Lakkota-
pahtumat, kuten ryöstöt, väkivallan-
teot ynnä muut laittomuudet “lakais-
tiin maton alle” yhteiskuntarauhan
vuoksi ja työläiset otettiin entisinä
työntekijöinä uudella sopimusella
töihin. Kansakunta oli jakaantunut
kahteen leiriin.

Valtakunnan poliittinen johto pys-
tyi yleislakon aikana vielä ehkäise-
mään sisällissodan syttymisen ja
onnistui julistamaan maamme itse-
näiseksi. Itsenäisyysjuhlistus luettiin
kaikissa maamme kirkoissa myös
Raudussa. Se herätti toivoa yleises-
tä yhteiskunnallisesta rauhasta ja
uskottiin lujasti itsenäisen Suomen
onnelliseen tulevaisuuteen. Raken-
nustaito lehtikin kehotti lukijoitaan
rakentamaan yhteistoiminnassa
työntekijöiden kanssa itsenäistä Suo-
mea. Rettelöinnin aika näytti olevan
ohi Hiitolan-Raasulin rautatien ra-
kennustöissä.

Aimo Tiainen
Lähteet:

Suomi 75. Itsenäisen Suomen historia, osa 1.
Raudun historia

Rakennustaito, vuosikerta 1917
Rakennustaito, vuosikerta 1918

Mämmin teko vaatii oman aikansa

LIITAN IÄRELTÄ

Me karjalaiset ja karjalaisten jäl-
keläiset olemme saaneet ylpeillä rik-
kaalla ruokakulttuurillamme, jota
olemme levittäneet myös uusille
asuinsijoillemme. Jopa niinkin tehok-
kaasti, että isovanhempamme tus-
kin tunnistaisivat näitä tynkäsuomen
olosuhteisiin muokkaantuneita kar-
jalanpaisteja ja karjalanpiirakoita.

On toki meilläkin ollut opittavaa
länsisuomalaisesta ruokaperinteestä,
josta yhtenä esimerkkinä pääsiäis-
mämmi joka teki vasta 30-luvulla
tuloaan Karjalaan, ensin Viipuriin.
Maaseudulla tunnettiin mämminä
marjamämmi eli uunissa haudutettu
ruispuolukkapuuro. Tämä oli arki-
ruokaa ja ortodokseilla yleisimpiä
paastoruokia.

Pääsiäismämmin valmistukseen
käytetään vettä, mämmimaltaita ja
ruisjauhoja sekä mausteina esimer-
kiksi pomeranssinkuorta tai appel-
siininkuorta. Mämmin valmistus on
sen verran aikaa vievää puuhaa, että
jätän sen hyvällä omalla tunnolla
teollisuuden huoleksi.

Jos kuitenkin haluaa valmistaa itse
pääsiäismämminsä on siihen hyvä
varata vapaapäivä tai mieluummin
kaksi, mämmiä nimittäin pitää imel-
lyttää pitkään, sekoittaa tunnin vä-
lein ja paistaa noin neljä tuntia.

Mämmi tarjoillaan useimmiten so-
kerin ja kerman kera. Pääsiäisenä
mämmin lisäkkeeksi sopii hyvin
myös munaliköörillä maustettu löy-
sähkö kermavaahto. Vinkiksi uusi
tapa tarjoilla mämmiä.

Mämmivaahto

400 g mämmiä
2 dl  vatkautuvaa vaniljakastiketta
1.5dl  vettä

Löystytä mämmi vedellä, jos
mämmi on löysää et tarvitse vettä.
Vaahdota vaniljakastike ja sekoita se
sähkövatkaimella mämmin jouk-
koon. Tarjoile kylmänä jälkiruoka-
maljoista.

Ortodoksisessa Karjalassa pää-
siäisruuat poikkesivat melkoisesti
muun Suomen tavoista. Niinpä ker-
rotaan tarinaa ortodoksisen perheen
vanhasta emännästä, joka mai-
stettuaan Länsi-Suomessa luterilai-
sen perheen pöydässä mämmiä to-
kaisi ”ka sellainen usko, millainen
pasha”.

Terveisin

Liisa Rouhiainen

Rautulaisten Pitäjäseura ry:n
VUOSIKOKOUS pidetään

Mikkelissä hotelli Kalevan
Kuriirikabinetissa perjantaina

19.3.2004 klo 19.00.

Tervetuloa!

Murresanoja
luiska = hiomakivi
luoko = kaadettu heinä
luosa = lammikko
luukka = kääntöaura
lyyssi = pusero
lähtemä = hieho
läkkine = maitokannu
lämäs = lytyssä
läsivä = sairas
lääppä = huopahattu
läävä = navetta
lökkerö = saamaton
maalitsa-ajo = laskiaisajot
matlakka = mielistelevä
matsalkku = pesusieni
maukku = kalan mäti
löttö = kypsä

suomuurain
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Toivo Loposen muistolle

Raudun Vepsan kylässä 25. toukokuuta 1919 synty-
neen Toivo Loposen pitkä ja monivaiheinen “evakko-
taival” päättyi 12. joulukuuta Mikkelin Keskussairaa-
lassa. Minulla oli ilo tavata Toivo Virtasalmen Palvelu-
koti Kivitaskussa, jossa hän oli omien sanojensa mu-
kaan vain hieman lepäämässä. Tunnettuna jutun kerto-
jana Toivon muistelmat palasivat, mihinkäs muuhun
kuin Rautuun. Varsinkin kun juttukaveritkin olivat syn-
tyisin Raudusta ja vielä samalta kylältä kuin Toivo.

Toivon ollessa suorittamassa vakinaista sotapalve-
lusta syttyi sota, joka vei nuoren miehen suoraan rin-
tamalle omaa kotikylää puolustamaan, jossa viholli-
nen oli aloittanut hyökkäyksen. Heti ensi kohtaami-
sessa rintamalinja murtui, jonka seurauksena jouduim-

me peräytymään uusiin asemiin Kiviniemeen, muis-
teli Toivo ensimmäistä sotapäiväänsä.

Kotikyläänsä Vepsaa ei Toivo niin vain halunnut
unohtaa. Toivo ja naapurin poika Hipelin Armas oli-
vat lähteneet seuraavana yönä takaisin kotikylään, nyt
“tesanteiksi”. Matka oli hyvin salainen ja osaltaan
jännittävä, eihän vielä tunnettu uusia, ei-toivottuja
isäntiä. Yllätyksenä löytyi kotikylältä lämmitetty sau-
na, nyt vieraiden lämmittämä, jossa Toivo ja Armas

Karjalainen mies elämäkertakilpailun satoa

Heimo Kiuru: “Osa omaa elämääni” OSA VI
Olin seurustellut vuosien kulues-

sa monien tyttöjen kanssa lähinnä
seikkailumielessä. Nyt kun olin saa-
nut talon nimiini, oli vaimonotto
enemmän ajankohtainen. Olin tun-
tenut jonkun vuoden Liisa Vallas-
joen ja vähän seurustellutkin hänen
kanssaan. Hän oli elämäntavoiltaan
sellainen, jota kunnioitin. Lisäksi hän
oli käynyt karjanhoitokoulun ja oli
tarkkailukarjakkona Rutalahdessa.

Nyt rupesimme kiinteästi seurus-
telemaan. Samana syksynä uskalsin
kosia ja sain myönteisen vastauk-
sen. Menimme kihloihin joulukuun
lopussa vuonna 1952. Häitä vietet-
tiin seuraavana juhannuksena.

Väkeä oli häissämme paljon. Pui-
malassa tanssittin Paavo Vileniuk-
sen, Itä-Hämeen harmonikkames-
tarin soiton tahdissa. Ilma oli tyyni
ja kaunis, lämmintä lähes kolme-
kymmentä astetta. Sahti oli nytkin
tehty runsaasti. Sen oli tehnyt Eino
Liikanen ja se oli niin hyvää, että
humalaisiakin oli hääväen joukossa.

Navetan muurauksen olimme
aloittaneet jo keväällä heti touonteon
jälkeen. Olin kevättalvella tehnyt
kirjallisen sopimuksen Romon vel-
jesten kanssa. He olivat kotoisin
Kangasniemeltä. Sovimme muu-
rauspalkaksi neljä markkaa tiileltä,
lisäksi eri maksut ovi-ikkunalenkkien
paikoilleen laittamisesta.

Minä olin “hamslankarina”, Lii-
kasen Pauli oli kirvesmiehenä. Hän
teki tellingit ja valoi ovien ja ikku-
noiden päällysvalut. Muurauksen
jälkeen tein Paulin kanssa laudoi-
tuksen laipion valua varten. Sora oli
laipiota varten tuotu 25 kilometrin
päästä Harjunlahdesta, koska hyvää
valusoraa ei lähempänä ollut.

Teimme pitkiä päiviä, koska oli
tarkoitus valaa laipio ennen häitä.
Aaro Karhala oli valamassa ja hän
toi traktorin ja betonimyllyn muka-
naan. Vesi tuotiin nytkin laatikolla
ojasta. Kärryillä kärräsimme betoni-
mäskin ylös. Teimme pitkän päivän
ja saimme koko valun tehtyä. Jä-

timme sen häitten ajaksi kuivumaan.
Heti häitten jälkeen aloitimme

puutöiden teon. Viljo Laitinen oli
Paulin kanssa töissä. He tekivät sei-
nätolpituksen ja naulasivat seinät
paikoilleen. He tekivät myös katto-
tuolit, joiden paikoilleen asettamises-
sa oli sitten muitakin miehiä muka-
na.

Katto tehtiin päreistä. Katon te-
koon sain kymmenen miestä ja se
tehtiin kahdessa päivässä valmiiksi.
Tämän jälkeen tei navettaan ja he-
vostalliin väliaikaiset ruokintapöydät.
Näin saimmekin sitten syksyllä eläi-
met uuteen karjasuojaan.

Perustamispalkkiota maksettiin
kylmille tiloille vuosittain jälkikäteen,
kun joku määrätty osa joko raken-
tamisesta tai pellon raivaamisesta oli
suoritettu. Tämä palkkio oli tärkeä
toimeentulon kannalta. Alkuvuosina
ei juuri muuta rahantuloa ollut, mitä
nyt talvisin metsäajoista sai.

Jatkuu seuraavassa numerossa

olivat ottaneet viimeiset ko-
tikylän löylyt, tosin hyvin
aroin tuntein. Toinen oli
oven ulkopuolella vartios-
sa, kun kaveri oli löylyissä.
Kaverit olivat kyllä varoit-
taneet meitä liian rohkeasta
“kot iseutumatkasta”,
muisteli Toivo oman sota-
taipaleensa alkua.

Toivon rintamakaverei-
den kertoman mukaan mies
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oli tosi urhoollinen Suomen soturi. Kun toiset olivat
kaivautuneet suojakuoppiin, oli Toivo noussut viholli-
sen hyökkäyksen aikana suureen sakeaan kuuseen ko-
nepistoolinsa kanssa, josta “niittomiehellä” oli hyvä
näköyhteys vihollisen hyökkääjiin.

Talvisota meni niinkuin se meni, karkuun juostessa,
kuittaa Toivo parilla sanalla koko hulluuden. Toiseen
koitokseen kun lähdettiin Suur-Suomea tekemään, oli
Toivokin saanut oman osansa isänmaan rakkaudesta.
Hän haavoittui Karjalan kannaksella. Parantaen haa-
vansa sotasairaalassa, hän jatkoi sotimista rauhan
tuloon saakka.

Sodan loputtua Toivo tuli Virtasalmelle, jonne hä-
nen vanhempansa olivat tulleet niin sanotuiksi sota-
pakolaisiksi. Virtasalmelta löytyi oma vaimo Maire,
jonka kanssa rakennettiin kylmästä tilasta viihtyisä
oma koti Virtasalmen Pallolanmäelle. Perheeseen syn-
tyi kolme poikaa ja yksi tyttö. Lapset ovat lähteneet
maailmalle, perustaneet perheet kukin tahoilleen. Toi-
von vaimo Maire asustaa Virtasalmen palvelukoti Kivi-
taskussa. Vuosikymmenien saatossa rakennettu oma
koti on jäänyt autioksi. Toivon istuttamat pihakoivut
kaipaavat ahkeraa ahertajaa.

Tenho Loponen
(ei sukua Toivolle)

Tyyne siskoa muistellen

Raudun Vehmaisten kylässä syntyi Hilma ja Tuomas
Rastaan perheeseen 22. syyskuuta 1929 pieni tyttövau-
va. Hän oli sisarusparven kuudes lapsi ja sai kasteessa
nimekseen Tyyne Tellervo.

Tyyne sai kasvaa maalaiskodissa sisarusparven hel-
lässä hoidossa ja huolenpidossa, sillä äidin ja isän
aika meni pääasiassa ulkotöissä ja karjapihalla. Isä
teki vapaa-ajat ja illat ja yölläkin puuverstaalla rukkeja
eli karjalaisittain vokkeja, olihan hän Kannaksen kuu-
luisin rukkimestari ja hyvä puuseppä.

Vuodet vierivät ja Tyyne sai kasvaa rauhallisessa
ympäristössä leikkien Karjalan lämpöisillä hiekka-
kumpareilla. Sisarukset auttoivat häntä käpylehmien
teossa ja ottivatpa joskus mukaan oikeitten lehmien
paimenmatkoille. Vuosien vieriessä Tyynen sisarus-
parvi kasvoi vielä kahdella poikaviikarilla, joita Tyy-
ne pääsi tai “joutui” hoitamaan eikä ollut leikki-
kaverista puutetta.

Isä-Tuomas oli menettänyt luottamuksensa “veli-ve-
näläiseen”, joten hän myi Raudun tilan pois ja osti
Pyhäjärven Noitermaasta maatilan. Olihan se 50 ki-
lometriä kauempana rajasta ja välissä oli Sakkolan
pitäjä, Suvanto, Vuoksen vesistö ja Taipaleenjoki, jot-
ka toivat turvallisuuden tunnetta elämiseen. Mutta vain
tilapäisesti.

Mustat pilvet alkoivat uhmata Suomea idästä päin

ja niinhän siinä kävi, että Neuvostoliitto hyökkäsi mar-
raskuussa 1939 Suomeen. Talvisota oli alkanut ja Tyy-
nen perhe joutui lähtemään evakkotaipaleelle Itä-Suo-
meen. Monien mutkien jälkeen päästiin palaamaan
takaisin oikeaan kotiin Karjalaan syksyllä 1941. Sin-
ne tultaessa oli riemu ylimmillään! Noitermaahan
päästyämme mieliala kuitenkin muuttui. Perheen koti
kaikkineen oli poltettu. Pystyssä törröttivät vain sa-
vupiiput ja tiiliseinät navetta- ja tallirakennuksesta
sekä lipputanko, josta oli palaneen asuinrakennuksen
puoleinen sivu palanut alhaalta ylös saakka. Mutta se
kesti vielä kolmen vuoden liputukset (olin kuulemma
sanonut, että kun lipputanko kestää, kestää Suomi-
kin.).

Juhannuksen alla vuonna 1944 oli Karjalan väestön
jälleen jätettävä kotikonnut venäläisten suurhyökkäyk-
sen edessä. Evakkotaival oli alkanut. Tyynen perhe
sai pika-asutustilan Kulovedeltä, Kauniaisten kyläs-
tä, joka oli Kauniaisten kartanon sivutila.

Kylän seuraintalossa paikalliset järjestivät muuta-
maa kesää myöhemmin kesäjuhlat, johon tuli yleisöä
Mouhijärveltäkin. Etupäässä karjalaisia poikia. Jär-
jestäjät olivat kuulleet, että Tyynellä on hyvä lauluää-
ni ja että hän on laulanut koulun kevät- ja äitienpäivä-
juhlissa yksinlaulua. Näin ollen he pyysivät Tyyneä
laulamaan päiväjuhlassa. Kun juhlissa tuli yksinlau-
lun vuoro, Tyyne lauloi kauniissa kesämekossaan “Jo
Karjalan kunnailla lehtii puu”. Laulaja sai valtavat
taputukset ja huomasin, että eräs Mouhijärven poika
taputti toisia pidempään. Hän myös tanssitti Tyyneä
koko tunnin ajan, mikä oli tanssittavaksi varattu.

Tiesin jo silloin, että tuo poika on myyty mies. Utelin
vaivihkaa muilta pojilta, kuka on tuo tutunnäköinen
poika. Sain kuulla, että hän on Puputin Toivo, Hilma
ja Tuomas Puputin poika Pyhäjärven Tiituankylästä.
Seuraavana kesänä olivatkin Tyynen ja Toivo Johan-
neksen häät Tyynen kotona Kauniaisten kylän Väli-
mäessä. Pariskunnalle syntyi kolme lasta, pojat Jor-
ma ja Markku ja tytär Kirsi. Itse isä-Toivo rakensi
tiilestä kauniin omakotitalon Nokialle.

Tyyne joutui olemaan elämässään paljon sairaalois-
sa, liian paljon. Niin tyytyväistä potilasta en ole ta-
vannut. Hän ei koskaan valittanut. Paljon hän sai hy-
vääkin elämältä, erikoisen hyvän puolison ja hyvät
lapset ja lastenlapset.

Kun viimeisen kerran kävimme Nokialla Tyyneä kat-
somassa uudenvuoden päivänä, Taimi-sisko, Ahti-veli
ja minä, hän nukkui rauhaisasti. Tunsimme, että Tyy-
ne oli jo matkalla Toivon luo, taivaan kotiin. Sinne
hän pääsi 2. tammikuuta.

“Nyt tallessa vuosien menneitten,
tuhat muistoa, kultaakin kalliimpaa.”

Siunaavin ajatuksin
Ahti-veli ja Eila
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Helena Järvensuo kuo-
li Jaalan palvelutalossa
7. tammikuuta. Hän oli
syntynyt Palkealassa 23.
toukokuuta 1911.

Kerttu Ester Immonen, o.s. Voutilainen, kuoli Hel-
singissä 13. syyskuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 4.
huhtikuuta 1916.

Siiri Helena Luukkanen, o.s. Honkanen, kuoli Mou-
hijärvellä 16. joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudussa
22. elokuuta 1912.

Helmi Maria Tukia, o.s. Vaskelainen, nukkui pois
Sulkavalla 16. joulukuuta ja hänet haudattiin Mikke-
lin Rouhialan hautausmaahan puolisonsa viereen 10.
tammikuuta. Helmi Tukia oli syntynyt Raudun Keri-
padassa 13. toukokuuta 1918.

Valter Henri Pekkanen kuoli kotonaan 18. joulu-
kuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 7. elokuuta 1928.

Aino Laaksonen, o.s. Henttinen, kuoli Lahdessa 19.
joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 22. lokakuuta
1917.

Tauno Anselmi Mankkinen kuoli Pieksämäellä 28.
joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 14. lokakuuta
1912.

Lea Astrid Eerikäinen, o.s. Airosalo, kuoli Mikkelis-
sä 30. joulukuuta. Hän oli syntynyt Raudussa 27. elo-
kuuta 1931.

95 vuotta

Hilja Kivistö, o.s. Paukku, täytti 95 vuotta Kouvolas-
sa 13. tammikuuta. Hän on syntynyt Potkelankylässä.

90 vuotta

16. joulukuuta täytti 90 vuotta Aili Kyllästinen, o.s.
Mentu Raudun Maanselältä.

Kaino Rastas täyt-
tää 20. helmikuuta 90
vuotta Tampereella.
Hän on syntynyt Rau-
dun Kaskaalassa.

4. tammikuuta täytti Joroisissa 85 vuotta Elvi Kata-
riina Kiuru, o.s Orava, ja 6. huhtikuuta täyttää 90
vuotta hänen miehensä Sulo Kiuru. Elvi on syntynyt
Aliskassa, Kuninkaanselällä ja Sulo Sirkiänsaarella.
ja heidät on vihitty avioliittoon 11.6.1939 Raudussa.

Kuvassa Sulo ja Elvi sekä lapset Seija (vas.), Raimo
ja Raija.

80 vuotta

Eero Teljas, Raudun Vehmaisten kylästä, täytti 80
vuotta 28. tammikuuta. Evakkotie Vehmaisista vei Piek-
sämäelle, josta hän kuitenkin pian lähti laivastoon
Turkuun ylentyen siellä sotilasmestariksi. Turussa hän
myös kävi teknillisen koulun, valmistuen sieltä kone-
mestariksi.

Turussa asuessaan hän meni myös naimisiin ja per-
heeseen syntyi kaksi tytärtä. Turusta tie vei konepääl-
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Ongelmia tilauksien kanssa? Haluatko tilata lehden?

Ota suoraan yhteyttä Raimo Lepistöön
Rautulaisten lehden tilausasiat hoi-

taa nyt otavalainen Raimo Lepistö.
Konttoritöitä ja isännöitsijän hom-
mia ennen sairaseläkkeelle jääntiään
tehnyt Lepistö hoitaa Rautulaisten
lehden tilaajarekisterin ylläpidon li-
säksi myös lehden laskutuksen ja
kirjanpidon. Häneen kannattaakin
olla suoraan yhteydessä tilausasioi-
hin liittyen.

Mikkelissä vuonna 1949 syntynyt
Raimo Lepistö muutti Otavaan ne-
lisen vuotta sitten Hyvinkäältä. Kar-
jalaisia juuria hänellä ei ole. Hän sa-
noo kuitenkin odottavansa innolla,
että saa tavata rautulaisia, joiden ni-
miä hänen silmissään on vilahdel-
lutkin jo paljon tilausmaksujen tili-
siirtoja tulostaessaan.

Lepistö uskoo tuovansa toimin-
taan uudenlaisia toimintatapoja ja
hän haluaa järkiperäistää joitakin

Raimo Lepistö on Rautulaisten
lehden uusi kirjanpitäjä, joka

hoitaa myös tilausasiat.

Kuva: Jaana Matikainen

asioita. Esimerkkinä siinä mainitta-
koon tilisiirtouudistus, jonka tulok-
set pitäisi näkyä tämän lehden vä-
lissä.

- Lahjatilauksien tilisiirrot on nyt
niitattu yhteen nippuun, joka tulee
oman tilisiirron kanssa samassa yh-
teydessä. Kannattaa kuitenkin var-
mistaa, että nipussa on kaikki, ja että
laskut ovat omia, Lepistö muistut-
taa.

RAUTULAISTEN LEHDEN
TILAUS-, TALOUS
JA KIRJANPITO

Raimo Lepistö
Hämäläisentie 8
50670 Otava
puh. 050 410 3130
e-mail:
tilaukset@rautulaistenlehti.net

likön töiden peräs-
sä Joutsenoon. Jo
muutaman vuoden
päästä uusi työ- ja
asuinpaikka löytyi
Nokialta. Siellä syn-
tyi myös kolmas ty-
tär. Pian oli taas
muutto uuden ja
mielenkiintoisem-
man työn perässä
Muhokselle. Siellä
perhe sitten asuikin
parikymmentä vuot-
ta ja vasta eläkkeel-

maan lasten ja lastenlasten kanssa. Nämä matkat ja
tarinoinnit ovat antaneet jälkipolville todella paljon
ja näin karjalaisuus onkin juurtunut myös heihin.

Vielä kerran isää onnitellen
lapset ja lapsenlapset

70 vuotta

Robert Ihalainen täytti 70 vuotta 7. tammikuuta Jo-
roisten Maavedellä. Hän on syntynyt Raudun Mäkrällä
Amalia ja Johannes Ihalaisen perheeseen. Elämän-
työnsä hän on tehnyt maanviljelijänä, harrastuksenaan
hevoset ja ravitoiminta.

Valmistuneet

Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen yksi-
köstä valmistui sosionomiksi (AMK) Taija Marika Rä-
ty. Hän on syntynyt Joroisissa ja hänen isovanhempan-
sa ovat Sulo Kiuru Sirkiänsaarelta ja Elvi o.s. Orava
Aliskasta (Kuninkaanselkä).

le pääsy sai Eeron vaimoineen muuttamaan takaisin
Etelä-Suomeen. Jokioisilta löytyi toivomuksia vastaava
talo ja siellä he asuvat vieläkin.

Eeron harrastuksiin kuuluu kuorolaulu, ahkera tie-
tokoneenkäyttö: yhdistyksen kirjanpito ja surffailu sekä
yhdistystoiminta mm. Jokioisten Karjala-seurassa ja
Jokioisten veteraaneissa. Raudun kotiseutumatkat ovat
sydäntä lähellä ja ne kuuluvatkin jokakesäiseen ohjel-
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