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Talvinen Rautu

Pitsihuvila on saanut paksun 
lumipeitteen. Tällainen komea rakennus 
löytyy lähelta Tikatsun hautausmaata. 
Kuva Pekka Intke
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Tapana on toivottaa hyvää alkanutta vuotta. Tänä vuonna on sitä kuitenkin 
vähän vaikea tehdä. Viimevuoden lopulla ja myös tämän vuoden alussa 
on valitettavasti ollut useampia murheellisia uutisia.

Lehteämme vuosia toimittaneen Marjo Ristilä-Toikan yllättävä me-
nehtyminen oli yksi näistä.

Me luulemme ymmärtävämme elämän rajallisuuden, ainakin silloin 
kun kysymyksessä on pitkään elänyt ja ns. päivätyön tehnyt ihminen. 
Nuoremman ihmisen, nuoren tai lapsen menetys asettaa meidän 
ymmärtämyksemme vielä suurempien kysymysten eteen. Kuoleman 
kohdatessa, jäämme kuitenkin aina suurten kysymysten ympäröimäksi. 
Miksi näin, tai miksi näin varhain.

Kristittyinä ihmisinä meidän on lupa uskoa ja toivoa ettei elämä pääty 
kuolemaan, on jotain paljon suurempaa jotain ja jossain... Laulussakin 
todetaan: Jossain tähtein tuollapuolen...

Jään usein miettimään elämän tarkoitusta, kaikkine siihen liittyvine 
vastoin käymisineen ja iloineen. Sekä ääretöntä avaruutta, jota tiedemie-
hetkään eivät ole pystyneet todentamaan ja toivon etteivät pystyisikään, 
silloinhan uskomme horjuisi. Usko jostain suuremmasta, on ainut voi-
mamme, jolla me jaksamme jatkaa elämässämme eteenpäin, kaikkien 
menetyksiemme jälkeenkin.

Näihin ajatuksiin jään muistamaan Marjon kanssa tekemääni yh-
teistyötä, kiitollisena hänen panoksestaan Rautulaisten lehden hyväksi.

Kuinka sitten jatkamme

Olin jo kesällä 2018 keskustellut Marjon kanssa, siitä että nyt kuluvana 
vuonna voisimme helpottaa hänen työtaakkaansa Rautulaisten lehden 
osalta. Olimme sopineet niin, että hän toimittaa vuoden ensimmäisen 
lehden ja sen jälkeen huhtikuusta hän on vapaa Rautulaisten lehdestä. 

Luoja päätti aikaistaa työsopimusta Markku Vauhkosen kanssa ja 
niinpä olemme valinneet teille monelle tutun Raudun vävyn, Markku 
Vauhkosen jatkamaan tätä työtä. Markku on aikaisemmin toimittanut 
Veturimies lehden.

Lehtemme on siis tulevaisuudessakin turvallisissa käsissä ja jatkaa 
ilmestymistään edelleen kuten aiemmin. Toivon teiltä jatkossakin aktii-
vista kirjoittamista omaan lehteemme: rautulaistenlehti@rautu.fi ja jo 
tästä lehdestä löydätte myös Markun muut yhteystiedot.

Elomme jatkukoon valoa kohti. Kun tämä lehti on käsissänne, päivä on 
jatkunut melkein ilta kuuteen ja hyvä niin. Minulle, joka inhoaa talvea yli 
kaiken, on tämä talvi ollut varsinainen Via-Dolorosa, en haluaisi nähdä  
jäätä muutako grogilasis. :)

Kivutonta loppuvuotta toivottaen    Markku Paksu

Alkanutta vuotta

kotiseutuneuvos
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kotiseutuneuvos

Viime vuonna aloitettu ikäihmisten tukeminen on 
päässyt hyvään alkuun. Kymmenkunta hakijaa on 
saanut myönteisen päätöksen. Avustuksen saaneet 
ovat syntyperäisiä rautulaisia tai heidän yli 75-vuo-
tiaita jälkeläisiään.

Rauta-Säätiöllä on kuitenkin ongelma tavoittaa 
Raudussa syntyneet, koska nykyisen tietosuojan 
aikakautena syntyperän mukaisia osoitetietoja ei 
ole saatavilla.

– Tiedotuskanavaksi jäävät siis lehdet, koska 
ikääntyvä väestö varmimmin lukee lehtiä kuin 
surffailee netissä. Myös seurakunnilla on varmasti 
tietoa rautulaisista, joiden elämänlaatua voitaisiin 
parantaa.

Avustuksesta kiinnostuneet voivatkin ottaa yh-
teyttä Rauta-Säätiön hallituksen puheenjohtajaan, 
jotta hakijoihin voidaan olla yhteydessä. Tarvittaessa 
voidaan pyytää palveluohjaajaa hakijan avuksi. 

– Avustuksen saajana voivat olla Raudussa syn-
tyneet ja heidän jälkeläisensä. Hakijan tulot tai 
varallisuus eivät vaikuta avustuksen saamiseen tai 
määrään. Avustus on kertaluonteinen tai useam-
massa erässä maksettu tietyllä aikavälillä, esimerkiksi 
vuoden aikana.

Rautulaisille ja rautulaisten yli 75-vuotiaille jälke-
läisille tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen 
palveluohjaajan tapaamiseen (arviointiin), jonka pe-
rusteella hakemus tehdään ja avustus myönnetään.

– Avustus perustuu henkilökohtaiseen arviointiin 
mahdollisista tukitoimista, joilla voidaan tukea ha-
kijan arjen hyvinvointia. Avustuksen määrään ja sen 
saamiseen eivät vaikuta hakijan julkisen puolen tai 
yksityisen tahon arviointi palvelujen tarpeesta tai jo 
olemassa olevat palvelut ja tukitoimet. 

Rauta-Säätiön nimeämä ja hyväksymä palveluoh-
jaaja käy joko puhelimessa tai kasvokkain hakijan 
kanssa arviointikeskustelun. 

– Keskustelun tavoitteena on löytää ne tukitoimet, 
jotka hakijan mielestä toisivat parhaiten tukea arjen 
hyvinvoinnin kokonaisuuteen. Arvioinnin perus-
teella sovitaan hakijan kanssa tuen kertaluonteisuus 
ja/tai jaksotus ja sisältö. Oleellista tuen kohdentami-
sessa on hakijan kokemus tuen tarpeesta ja kohteesta 
ja sen vaikutuksesta hakijan hyvinvointiin.

– Siis rahaa ei jaeta, vaan sitoudutaan avustamaan 
toteutunein tositteiden mukaisesti sillä määrällä, 
jonka Rauta-Säätiön hallitus on päättänyt.

Rauta-Säätiö tukee ikäihmisiä

Tukea ikäihmisten 
hyvinvointiin

Rautulaisjuuristen ammattitutkinnon suorittanei-
ta tuetaan edelleen apurahalla. Apurahan hakuoh-
jeet löytyvät www.rautu.fi sivustoilta

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

ilkka.pietiainen@surffi.fi
puh.  0400 250 289

Esimerkkejä tukitoimista voivat olla 
vaikkapa seuraavat avut: 

- Autottoman tai syrjässä asuvan hakijan on mahdol-
lisuus saada kuljetustukea (taksimatkoihin), joiden 
avulla hakija voi osallistua mieleiseensä tapahtumaan 
tai harrastukseen tai käydä sukuloimassa tai ystävien 
luona. 

- Uusien silmälasien tai muun kuulon tai näön apuvä-
lineisiin, joita hänellä ei muuten olisi perusteita saada.

- Kodin turvallisuuteen liittyviin muutoksiin, jotka eivät 
kuulu muun avustus- ja tukitoiminnan piiriin. 

- Maksusitoumus harrastusvälineiden hankintoihin, 
kuntoutus- ja virkistyslomaan tai kurssimaksuun.

- Tukea tilavuokraan tai pitopalvelun maksamiseen 
juhlien järjestämiseksi tai jatkuvaan ateriapalveluun.

- Apuvälineitä tai tukea liikuntamahdollisuuksien 
lisäämiseen. 

- Maksusitoumus hyvään sänkyyn tai petivaatteiden 
uusimiseen.
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Raudun hautausmaat olivat tavoittamattomissa 
sodanjälkeisen ajan aina vuoteen 1991 saakka. Sen 
jälkeen on muistomerkkejä ja hautapaikkoja päästy 
hoitamaan. Rautulaisten Pitäjäseuran ja Rautuseuran 
aktiivit ovat kunnostaneet hautausmaita vuosien 
kuluessa. On hienoa, että on saatu vakiinnutettua 
esivanhempien ja sankarivainajien muistelualueet 
Raudussa. 

Perinteitä kunnioittaen
Sankarivainajien muistamisella on pitkät perin-
teet. Muistetaan niitä urhoollisia, jotka isänmaan 
puolesta taistellessaan menettivät henkensä. Kun 
katsotaan syntymä- ja kuolinaikoja, voidaan todeta, 
että nuorukaisina he kuolivat eivätkä saaneet elää ja 
maistaa elämän maljasta.

Itsenäisyyspäivän vietto Kannaksella sai alkunsa, 
kun havaitsimme, ettei siellä lepääviä sankarivaina-
jia ole huomioitu vuosikymmeniin. Samalla voitiin 
sytyttää kynttilät myös omille esivanhemmille, 
jotka on haudattu Raudun hautausmaihin. Parin-
kymmenen hengen joukko on helposti liikkuva, 
joten parin päivän aikana voidaan vierailla monella 
rajantakaisella kenttä- tai sankarihautausmaalla. Po-
rukan vaihtuvuus on ollut vähäistä, mutta vuosittain 
muutama uusikin matkalainen on lähtenyt mukaan. 
Matkaa ei ole erikseen ilmoitettu missään, tieto on 
välittynyt ja porukka aina löytynyt.

Tunnelma jokaisella kenttä- tai sankarihautaus-
maalla on erityinen. Kunkin hautapaikan historiaa 
on selvitetty ennakolta ja paikoista on kerrottu 
muutamalla sanalla. Merkkinä alueilla on kivipaasi 
tai muu muistomerkki, jonka juurelle on taitettu 
muutama havu, ja jokainen on voinut sytyttää 
kynttilän tai osallistua muuten hetken hiljentymäl-
lä. Joinakin vuosina, kun sää on sallinut, on tehty 
pieni havuseppele, johon on solmittu sinivalkoiset 
nauhat. Joskus on lausuttu runo tai muu muistelo 
menneistä sukupolvista tai tapahtumista. Joidenkin 
kenttähautausmaiden sankarivainajat ovat jäänet 
ikuisesti tunnistamattomiksi. 

Kynttilät syttyvät 
Itsenäisyyspäivänä Kannaksella

Tärkeä paikka Itsenäisyypäivän matkalla on 
Raudun sankarivainajien muistomerkki. 
Kuvassa vas Seija Räty ja Riitta Henttonen.

Itsenäisyyspäivän vaatimaton juhlaillallinen ja sinivalkea 
kynttilä. Kuvat Markku Vauhkonen.
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Erilainen Itsenäisyyspäivä
Viime itsenäisyyspäivänä olimme pienen joukon 
kanssa 11. kertaa Kannaksella sytyttämässä kyntti-
löitä sankarivainajien muistomerkeille eri pitäjissä. 
Tällä kertaa aloitimme Säkkijärven kenttähautaus-
maan muistomerkiltä. Erityiskohteena meillä oli 
Levasovan hautausmaa tai paremminkin Stalinin 
vainojen uhrien joukkohautausalue. Eri lähteiden 
mukaan alueelle haudattiin vuosien 1937–38 aikana 
noin 40900 henkilöä, ja alueen käyttöä jatkettiin 
aina vuoteen 1956 saakka. Eri kansalaisuutta olevien 

teloi-tettujen sukulaiset ovat pystyttäneet lukuisia 
muistomerkkejä alueelle. Karu ja koskettava paikka, 
jossa konkretisoituu se, miten ihmishenki on ollut 
mitätön Stalinin tuhoamiskoneiston edessä. ”Kan-
san vihollisiksi” kirjattiin talonpoikia, opettajia ja 
opiskelijoita, papistoa, lääkäreitä, rautatieläisiä, 
tehtaanjohtajia ja talonmiehiä. Näistä puhdistuk-
sista vaiettiin pitkään. Mummoni, joka oli syntynyt 
vuonna 1896, kertoi aina jossakin yhteydessä, kuinka 
”Edessä näkyi koko Levasovan hävitys”. On ilmeistä, 
että jotakin tietoa tapahtumista tihkui myös Rautuun 
30-luvun lopulla. 

Kannaksen kynttilän sytytysmatkojen tunnelma 
on kuin karjalainen luonne: välitön, iloinen, välillä 
melankolinen, puhelias. Ihan hiljaisiakin hetkiä 
on ollut, ainakin silloin kun on kuunneltu Evakon 
laulua tai Finlandiaa. 

Matkojen kohokohtia ovat olleet juhlaillalliset, 
jotka ovat ruoankin puolesta onnistuneet silloin kun 
venäläinen kokki on ollut tehtäviensä tasalla, kynt-
tiläaamiainen, kotimaisista koivuhaloista kasatun 
nuotion sytyttäminen ja itsepaistettujen lounasmak-
karoiden syöminen risuravintolassa. 

Perinteeksi on jo muodostunut Palkealanmäen 
korkeimmalla kohdalla itsenäiselle isänmaalle ko-
hotettu kolminkertainen eläköön-huuto.

Tämän vuoden matka toteutunee kolmepäiväise-
nä, koska 6.12. on perjantai. Matkaa suunnitellaan.

Ilkka Pietiäinen

Perinteeksi on jo muodostunut Palkealanmäen korkeimmalla kohdalla itsenäiselle isänmaalle kohotettu kolminkertainen 
eläköön-huuto. Vasemmalla matkan vetäjä Ilkka Pietiäinen.

Levasovan suomalaisten hautausalueella olevassa muisto-
laatassa lukee: Näin sanoo herra Jumala näille luille: Minä 
annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon.
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Talvisodan aikaan perhe lähti Karjalasta evakkoon 
Hämeenlinnaan ja sieltä Lammille. Välirauhan ai-
kana, toukokuussa 1942, palattiin takaisin. Lapset 
kysyivät junassa missä koti on, jos kotitalo on pom-
mitettu? Isä varoitti: ”Siellä voi olla miinoja”, koska 
kaivon ympärys oli miinoitettu. Äiti ei pelännyt 
vaan vastasi, että mennään asumaan kuoppaan eli 
perunakellariin. 

Hirsitalo oli purettu ja viety kirkonkylään, joten 
heillä oli käytössään sauna ja kaksi aittaa. Perhe 
sai ostoluvan kahteen lehmään ja niistä sai maitoa 
perhe ja lähellä asuvat sotilaat. Perhe asui saunassa 
ja saunaa lämmitettiin myös sotilaille. Savon pojat 
tekivät saunan polttopuut ja sotilaat istuttivat myös 
perunan maahan, koska hevoset oli luovutettu so-
taan.

Lottakurssi
Kerttu oli 19 vuotias, kun luutnantti ja opettaja 
tulivat Lipolaan pyytämään häntä lottiin. Äiti antoi 
siihen kirjallisen luvan, koska hän ei ollut täysi-ikäi-
nen. Naapurin emäntä kävi moittimassa äitiä ja 
varoitteli, mitä kaikkea lotat joutuvat kokemaan. Se 
ei Kerttua pelottanut, vaan hän halusi tehdä oman 
osansa Suomen hyväksi.  

Koulutuksena oli viikon kurssi, jota piti kaksi var-
tiopäällikköä. Kurssin lopuksi lotat saivat tehtäväksi 
viedä kersantin päivärahat Lipolaan. Kerttu piti sitä 

kokeena rehellisyydestä. Kurssin jälkeen hän alkoi 
saada päivärahaa. 

Koulutus jatkui Hämeenlinnassa kuukauden lot-
takurssilla, joka oli järjestyksessään 13. lottakurssi. 
Siipikarjakoululla asui 42 lottaa ja koulutuksen 
hoitivat upseerit. 

Vapaa-aikaakin oli. Aulangon torni tuli niin 
tutuksi, että vieläkin hän muistaa, että ylös oli 91 
rappua. Kurssin päätyttyä hän meni opettamaan 
muita lottia Raudun Raasuliin. Lehtimies vei hänet 
Raasuliin ja siltä matkalta jäi muistoksi valokuva, jos-
sa hän poseeraa paperikengissään punkkerin luona. 
Lotilla oli kaksi pukua, villakankainen paraatipuku 
ja lottajärjestöltä saatu pumpulipuku.

Ilmavalvontaa
Kertulle jäi mieleen kaksi tapahtumaa, joissa hän oli 
lähellä vihollista. Kerttu toimi ilmavalvontalottana 
Lipolassa. Vartiotorni oli erään talon katolla. Talon 
vintiltä kiivettiin talon katolle vartioon ja koputet-
tiin kepillä lattiaan, jos oli asiaa. 

Kerran juuri vaihdon jälkeen hän kuuli kovaa 
jyrinää, ”aivan kuin olisi kova ukonilma ollut tulos-
sa”. Hän koputti lattiaan ja ilmoitti, että taitaa tulla 
ukonilma kun kuuluu kova jyrinä. Hän jatkoi kiika-
rointia ja näki, kuinka koneet tulivat ja hän koputti 
uudelleen. Vartiopäällikkö tuli vihaisena kysymään, 
miksi taas koputettiin? Kahdeksan lentokonetta 

Rintamalotan kertomaa Karjalasta 
Hirvensalmelle
Kerttu Honkanen, tyttönimeltään Vuorenpää, syntyi 13.5.1923 Kivennavalla, Riek-
kilän kylässä. Isä oli muuttanut Kivennavalle Janakkalasta 22.4.15. Perheeseen 
kuului isä, äiti, kaksi poikaa ja kaksi tytärtä.  

Lotat ilmavalvonnassa.

Teksti Pirjo Kiesilä, kuvat Kerttu Honkanen
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Lotat ilmavalvonnassa.

aiheuttivat tuon jyrinän. Kun vartiopäällikkö totesi 
sen, niin hän sanoi ”paskana ollaan!” 

Kerttu yritti jatkaa kiikarointia ja ottaa suuntaa 
kartasta, mutta ei se onnistunut, sillä katolle ei tullut 
muita apuun, vaikka hän pyysi. Vihollinen yritti 
Viipuriin. Takaisin päin tullessa koneesta pudotet-
tiin desanttteja. Ensimmäisenä näkyi musta nauha 
ja sitten tippui venäläisiä sotilaita. Ensimmäinen 
laskuvarjo aukeni mutta toinen ei. Yksi venäläinen 
sotilas saatiin kiinni, koska hän putosi Vuottaanky-
län kummulle. 

Kerttu halusi käydä hänen haudallaan. Sinne oli 
pitkä matka ja häntä kiellettiin menemästä pol-
kupyörällä, koska se oli vaarallista. Otto Kosonen 
autokomppaniasta vei hänet katsomaan kaunista 
hautakumpua, johon oli pystytetty risti. 

Toinen tilanne tapahtui pihassa. Saksalaiseen 
sotilaspukuun pukeutunut desantti tuli kysymään 
häneltä, mihin saksalaiset olivat tulleet? Hän ei 
tiennyt ja sotilas lähti kohti Kertun kotikylää. Kerttu 
meni heti kertomaan vartiopäällikölle ja molemmat 
vartiopäälliköt lähtivät desantin perään, mutta eivät 
tavoittaneet häntä.  

Sodan vaaroja
Miinat olivat vaarana ulkona liikuttaessa. Kertun 12- 
vuotias pikkusisko astui kodin lähellä tienpenkassa 
olleeseen miinaan. Vuottaan poika pelasti hänet 
mutta jalkaterä piti leikata pois. Kerttu oli pesemässä 
kaivolla lottakauluksia, kun häntä pyydettiin puhe-
limeen. Äiti soitti, kertoen tapahtuneesta ja pyysi 
tulemaan kotiin. Hän lähti heti, mutta kenttäsairaa-
lassa heitä ei päästetty katsomaan siskoa. 

Jatkosodassa peräännyttiin heinäkuussa 1944 
Lipolasta Vaittilaan. Vuoksen ylitys tapahtui autolla 
Punnuksen kohdalta.  

Elämä jatkuu
Sota loppui ja äiti tuli siirtolaiseksi Hirvensalmelle. 
Matka kulki Valkjärveltä Otavan kautta Pöyrynky-
län koululle, jossa yövyttiin ja ruokailtiin. Seuraava 
kortteeri oli Vahvamäen Uotila ja mukana oli kaksi 
lehmää ja mulli. Sisko haettiin Suonsalmelta, jonne 
hän tuli tavaroineen laivalla. 

Hirvensalmelaisten Pion.P 26:n komppania oli 
majoitettu Lipolaan ja näin mm. Unto Komppa, 
Mauno Honkanen, Väinö Tanttu, Viljo Vitikainen 
ja Erkki Ruhanen olivat jo tuttuja, kun Kerttu saa-
pui Hirvensalmelle. Siirtolaishuollon kautta perhe 
sai asunnon Antti Kämpin talosta. Kertun kummi 
oli diakonissa ja hän oli opettanut: ”Elä niin kuin 
kummi. Älä koskaan ota miestä!”  

Kertulla oli tämä neuvo mielessään myös rauhan 
tultua. Mauno Honkanen soitti joulukuusen ha-
kuun luvaten Kertullekin kuusen, niin hän suostui. 
Kummin ohje unohtui ja Mauno sai karjalaistytön. 
Perheeseen syntyi kolme poikaa. Mauno oli autoilija 
ja Kerttu piti kioskia. Miehen kuoltua Kerttu sai töitä 
uuden yhteiskoulun siivoojana. 

Pirteä rintamalotta asuu omassa kodissaan van-
himman poikansa ”silmien alla”.

Kerttu Honkanen.

Karjalan Kannaksen yleiskartta.Rajakyltti.
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Kasperi Ojantakanen

Kasperi Ojantakanen on Helsingissä syntynyt 
24-vuotias ammattijääkiekkoilija. Hänen perhee-
seensä kuuluvat vanhemmat Jyrki ja Marjo, pikkuveli 
Valtteri sekä bordercollie Mortti. 

Kasperi valmistui kesällä 2018 Connecticutin 
yliopistosta kanditaatiksi (Bachelor of Science) pää-
aineenaan urheilujohtaminen. Yliopistoon Kasperi 
meni lukion jälkeen. 

Opiskelu Connecticutissa kesti 4 vuotta ja samaan 
aikaan hän pelasi jääkiekkoa yliopistosarjassa Uconn 
Huskies -joukkueessa.

Karjalaiset juuret
-”On tärkeää kuulua jonnekin, olla kotoisin jostakin. 
Juuret, perimä ovat osa sitä, mikä minusta on tullut”, 
toteaa Kasperi kysyttäessä kuinka rautulaiset juuret 
ovat vaikuttaneet häneen.

Rautulaisuus on tarttunut äidin kautta: ”Rautulai-
suudesta on ollut puhetta, koska äitini äiti oli syn-
tynyt Raudussa ja rautulaisuus oli tärkeä osa hänen 
identiteettiään koko elämänsä ajan.”

”Karjalan kannas on sotahistoriasta tuttu ja tiedän 
Raudun olleen rajapitäjä jo silloin. En ole itse käynyt 
Raudussa; äiti on käynyt kaksi kertaa ja mielellään 
haluaisi viedä minut ja veljeni myös käymään siellä.” 
kertoo Kasperi.

Kasperin mummo syntyi Kuninkaanselkä-nimi-
sessä kylässä, jossa ei ole enää sodanaikaisia raken-
nuksia pystyssä, mutta hänen isänsä rakentaman 

Stipendin saajat haastattelussa
Rauta-Säätiön stipendejä jaettiin kaikkiaan 39 
viime vuonna. Rautulaisten lehti haastatteli kahta 
stipendin saajaa Kasperi Ojantakasta ja Maija-Lii-
sa Sätilää. Haastattelu tehtiin lyhyen aikataulun 
vuoksi sähköpostitse. 

kotitalon pihapiiri, kivijalat, tulisijan ja kellarin 
paikat sekä marjapensaat ovat vielä olemassa, näin 
Kasperin äiti on kertonut.

Raudun asioita ei juurikaan aktiivisesti seuraa, 
mutta joitain asioita kuulee äidin kautta.

Tulevaisuus
Harrastuksesta tuli ammatti; nyt Kasperi pelaa jää-
kiekkoa SM-liigassa Kouvolan KooKoossa.

Kouvola on entuudestaan tuttu, äiti on syntynyt 
Valkealassa. Opintojen vuoksi armeija on lykkäänty-
nyt, mutta huhtikuussa Kasperi astuu palvelukseen 
Urheilukouluun Santahaminaan.

”Juuri nyt haluan pelata ammatikseni jääkiekkoa. 
Ehkä jossakin vaiheessa jatkan opintojani”, pohdis-
kelee Kasperi tulevaisuuttaan.

Lopuksi Kasperi haluaa kiittää Rauta-Säätiötä:
”Kiitos saamastani huomionosoituksesta!”

Rautulaisjuuristen ammattitutkinnon suorittaneita

Onnittelut valmistuneille!
Rauta-Säätiö Sr Onnittelee Rautulaisjuurisia valmistu-
neita, jotka hakivat apurahaa vuonna 2018. 
Stipendi myönnettiin seuraaville: 

Alanko Maiju,    Vaasa
Heinikangas Niki,   Mikkeli
Hiltunen Liisa,    Reijola
Hirvonen Niina,   Varkaus
Hirvonen Tarja,   Varkaus
Kagan Dina,    Naantali
Kagan Joel,    Naantali
Kagan Sara,    Helsinki
Karjalainen Emmi,   Savonlinna
Karppi Niko,    Mikkeli
Karppi Väinö,    Mikkeli

Kiuru Atte,    Jyväskylä
Koivulehto Ilona,   Helsinki
Korpiluoma Outi,   Helsinki
Koski Ilona,    Helsinki
Kujala Anni,    Porvoo
Kukkonen Paula,   Espoo
Kyrölä Sonja,    Tampere
Loponen Elina,   Espoo
Lyytikäinen Sofia,   Mikkeli
Moilanen Toni,   Mikkeli
Niemi Marianne,   Kuvansi
Nikkonen Emma,   Järvenpää
Ojantakanen Kasperi,   Helsinki
Onikki Santtu,    Renko
Ossi Tuomas,    Halkokumpu
Outinen Essi,    Helsinki
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Olen Maija-Liisa Sätilä (o.s. Tiusanen) ja tänä ke-
väänä 24 vuotta täyttävä pieksämäkeläinen, mutta 
alun perin olen kotoisin Haukivuorelta, Kantalasta, 
missä asuin 13-vuotiaaksi saakka. Olen ammatiltani 
Lastentarhanopettaja. Pieksämäen Lukiosta val-
mistuin ylioppilaaksi 2014 ja viime vuonna 31.8. 
Diakonia-ammattikorkeakoulusta sosionomiksi ja 
sain lastentarhanopettajan pätevyyden.

Asun siis Pieksämäellä aviomieheni ja 4-vuotiaan 
sekarotuisen Gene koiran kanssa. Kotitalomme on 
vuonna 1957 rakennettu rintamamiestalo, jonka 
ostimme 2016 syksyllä ja remontoimme kodiksem-
me seuraavan vuoden aikana pääosin itse ja perhei-
demme avulla. Harrastan koiran kanssa luonnossa 
lenkkeilyn lisäksi joogaa ja nautin myös kirjojen 
lukemisesta, käsitöistä ja musiikista.

Juuret Raudussa
Olen ollut lapsesta saakka tietoinen rautulaisista juu-
ristani ja olen aina ollut ylpeä niistä. Lapsuuteni ajan 
asuimme Kantalassa Raudun Vehmaisista syntyjään 
kotoisin olevan edesmenneen mummini, eli isäni 
äidin Vuokko Tiusasen o.s. Määttäsen, naapurissa, 
joten olimme päivittäin mummin kanssa tekemisissä 
ja näin ollen läheisiä. 

Tykkäsin kuunnella mummin muisteluita ja ta-
rinoita menneistä ajoista ja katsella vanhoja kuvia. 
Muistan useamman kerran tutkineeni mummin 
Lotta-svärd -merkkiä ja kyselleeni siitä. 

Opin jo lapsena arvostamaan ja kunnioittamaan 
sodan kokeneita isovanhempiamme ja heidän kaut-
taan kaikkia maamme Lottia sekä veteraaneja ja 
olemaan kiitollinen heidän uhrauksistaan ja omasta 
turvallisesta lapsuudestani. 

Isäni, Hannu Tiusanen ja hänen isoveljensä 
Kari Tiusanen ovat kertoneet sukujuuristamme ja 
Raudusta ja oman mielenkiintonsa kautta pitäneet 
yllä minun ja sisarusteni ja serkkujeni kiinnostusta 
ja tietoisuutta perheemme historiasta. 

Itse en ole käynyt Raudussa, mutta isäni, setäni 
ja hänen vanhin poikansa ovat ainakin käyneet 
siellä muutaman kerran mummini kanssa. Olen siis 
kuullut tuoreempiakin tarinoita ja Raudun kuulumi-
sia sekä nähnyt kuvia sieltä mm. missä mummini 
lapsuuden kotitila oli sijainnut. Olen myös selaillut 
Raudun lehtiä aikanaan mummilassa sekä myöhem-
min vanhempieni luona.

En henkilökohtaisesti seuraa kovin aktiivisesti 
Raudun asioita, mutta isäni kautta kuulen tärkeim-
mät uutiset. Facebook-sivuja seuraamaan voisin 
kyllä liittyä nyt, kun aiemmin en tiennyt niiden 
olemassa olosta.

Tulevaisuus
Tällä hetkellä toimin Lastentarhanopettajan sijai-
sena yhdessä Pieksämäen kaupungin kunnallisista 
päiväkodeista ja vapaa-aika kuluu oman arjen 
pyörittämisen sekä harrastusten lisäksi oman sekä 
puolisoni perheiden ja sisarusten lasten sekä kum-
milasten kanssa.

Tulevaisuudelta toivon terveyttä itselle ja lähei-
sille sekä enemmän aikaa asioille, joiden tekemi-
sestä nautin. Tällä hetkellä työhön, uuteen alaan ja 
ammattiin opetteluun menee paljon aikaa, mutta 
eiköhän se siitä tasaannu alun jälkeen. Ajatuksissa on 
myös opiskella vielä lisää, mutta vielä ei tarkempaa 
käsitystä ole siitä, mitä opinnot tarkalleen voisivat 
olla. Talon remontti ei taida koskaan täysin val-
mistua; aina löytyy jotain tehtävää. Mutta kunhan 
aikaa löytyy, niin sekin etenee yksi asia kerrallaan 
pikkuhiljaa eteenpäin. Matkustelusta tulee myös 
välillä haaveiltua, maailmassa kun olisi niin paljon 
kaikkea mielenkiintoista nähtävää vielä näkemättä 
ja kokematta, vaikka jonkin verran jo matkusteltu 
onkin.

Kiitos Rauta-Säätiöltä saamastani apurahasta.

Maija-Liisa Sätilä

Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään joulukuun alussa 
2019. Hakea voivat 1.12.2018 – 30.11.2019 valmistuneet.

Palvimo Marko,   Järvenpää
Pietiäinen Selma,   Helsinki
Rastas Antti,    Helsinki
Rummukainen Mikko,   Jyväskylä
Saikko Tuisku,    Tampere
Salmela Nelli,    Oulu
Silvonen Joonas,   Lahti
Sätilä Maija-Liisa,   Pieksämäki
Wasström Vera,   Turku
Vepsäläinen Anna-Maria, Espoo 
Viljakainen Susanna,   Kuopio
Väisänen Laura,   Mikkeli
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Kyyrän suvun serkukset ovat jatkaneet kesäisiä 
kokoontumisiaan aina vuodesta 2010 lähtien. 
Osanottajamääräksi on vakiintunut 30-35 henkeä. 
Kokoontumispaikat ovat vaihdelleet serkusten jär-
jestäessä vuorollaan tapaamisen. Viimeisen kolmen 
vuoden tapaamiset ovat raportoimatta, joten tässä 
hieman niistä.

Kolme vuotta sitten Kyyrän Jouko Lohjalla isän-
nöi kokoontumista. Mukana oli ennätykselliset 41 
sukuun kuuluvaa vanhempaa ja kiitettävästi myös 
nuorempaa polvea. Myös siellä päin asuvat huonom-
pikuntoisetkin olivat uskaltautuneet mukaan, kun 
ei ollut pitkiä matkoja kuljettavana. Mukava nähdä 
heitäkin, jotka eivät aikaisemmin ole mukana olleet. 
Oli ilo todeta, ettei sukulaisuus ja karjalaisuus ole 
mihinkään kadonnut.

Pari vuotta sitten oli Lappeenrannan vuoro ja 
Pietikäisen Markku oli siellä isäntänä. Ruokailu oli 

Kyyrän suvun kuulumisia

1. Marin ja Mikon onni oli kohdillaan,
kun Hilda Agneetta syntyi maailmaan.
Perheen esikoiseksi tuli hän.
Kerron hänestä vähän enemmän.

2. Hän varttui nuoreksi neidoksi 
ja Simon hän matkallaan kohtasi.
Siinä rakkauden liekki leimahti,
kun he ujosti toisiaan vilkaisi.

3. Pian mentiin jo papin puheille
ja oman perheen perusti he.
Yli kuuden vuosikymmenen
kulkivat yhdessä matkaten.

4. Tästä liitosta syntyi lapsia viisi.
Suru suurin kuitenkin sydäntä viilsi,
kun Ritva sekä Tuula pieninä aivan,
joutuivat astumaan portille taivaan.

5. Ei heille paljon elonpäiviä suotu,
ei elämän riemuja tarjolle tuotu.
Vuosi pari vain taivalta heille riitti,
kun tuoni kalleinta eloa niitti.

6. Miten selvitä eteenpäin surussa tässä?
Miten riittää voimia elämässä?
Sitten kun Raimo iltatähtenä loisti,
se äidiltä suurimmat murheet poisti.

7. Oli äidillä kolme komeaa poikaa,
he aikanaan tyttöjä taloon toivat.
Kun ei sukulaistyttöjä omaksi saanut,
tytön kaipuu ei koskaan mielestä laannut.

8. Tenholla autojen parissa touhua riitti,
jossain välissä kaksi lapsosta siitti.

järjestetty viimeisen päälle. Ei karjalaisia pitoruokia, 
ei edes suomalaisia, mutta hyvältä maistui karja-
laistenkin suussa kiinalaisen ravintolan tarjottavat. 
Oli hapanimelää kastiketta, kanaa ja sianlihaa eri 
muodoissa, riisiä, nuudeleita, sushia, jne. Oikein 
miellyttävä makumaailma. Tämän jälkeen Lappeen-
rannan leijonaveljet johdattelivat meidät Prinsessa 
Armadan matkassa Saimaan aalloille. Illalla mentiin 
vielä ihan oikeasti kanavaristeilylle. Olihan siinä 
kylliksi ohjelmaa yhdelle päivälle.

Viime kesänä sitten kokoonnuttiin Virtasalmelle 
Nykäsen Lailan luona. Vaikka olikin poutakesä, 
niin jostain juuri siksi päiväksi se sen sateen taikoi. 
Onneksi meillä oli sisällä sen verran tilaa, ettei sade 
pystynyt kokoontumista latistamaan. Tosin suunni-
tellut ulkoaktiviteetit jäivät toteutumatta, mutta aika 
kului kyllä hyvin seurustelunkin merkeissä. Samalla 
jo suunniteltiin ensi kesän 10-vuotistapahtumaa, 
joka pidetään Pallolanmäellä 27.7. klo 12. Toivotta-
vasti tapaamme siellä sankoin joukoin.

  Laila Nykänen 

Kari baarissa tiskijukan hommat taitaa,
Eija auttaa vanhusten päälle paitaa.

9. Reijo suvun vanhimman titteliä kantaa
vanhoille muistoille paljon aikaansa antaa.
Muistaa varhaiset tapahtumat paremmin kuin muut
ja tarinoita tulee, saa nauramaan suut.

10. Ikä kun karttuu, täytyy huolta kantaa,
Kyllikki mieluusti hoivaa antaa.
Myöskin Pekka Lahdesta käsin muistaa
vanhemmat, ja näin hommat luistaa.

11. On Pekalla lapsia Anssi ja Ossi,
Ossi on se nuorempi pojan kossi.
Jenni on näpäkkä nuori nainen,
vaikka onkin pesueen nuorimmainen.

12. Raimo isänsä jäljissä postia kantoi,
kunnes VR:n palvelukseen itsensä antoi.
Teki ratapihalla tärkeää työtä
aamuvarhaisella tai pitkin yötä.

13. Sattui Raili kohdalle ja hurahti päässä
kun rakkaus iski, oli järkikin jäässä.
Siinä yhteinen kotipesä laitettiin,
ja Jarkko suvunjatkajaksi syntyi hän niin.

14. Jarkko metsäalasta kiinnostui
ja sen alan insinööriksi valmistui.
Työssään kierteli pitkin ja poikin korpia,
kun sai siihen kerran koulussa oppia.

15. Näin vierii vuodet ja sukupolvet vaihtuu
ikävät asiat mielistä haihtuu.
Onnelliset muistot päällimmäisiksi jää,
niiden kanssa eläminen sielua lämmittää.

Laila Nykänen

Sukutapaaminen 30.6.2018 Nykäsillä
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Seuraavat sivut pitävät sisällään tietoa tämän päivän 
Raudusta, Sosnovosta. Nämä neljä keskimmäistä 
lehteä voi ottaa mukaansa, kun Rautuun seuraavan 
kerran lähtee. 

Karttaa Sosnovosta on kovin vaikea saada ja koska 
sellaista ei tähän lehteen saatu, laitoin ilmakuvan, 
jossa kylläkin hyvin nuo keskusta-alueen paikat 
näkyvät ja jopa kadunnimetkin. 

Liikkuminen on mahdollista tietenkin monella 
tapaa, bussejakin kulkee. Taksi taitaisi olla helpoin 
tapa ja se ei paljoa maksa. Tietenkin patikointia 
pelkäämätön löytää eniten myös tuosta Varikselan, 
Keripadan ja Aseman seudulta. 

Tikatsun hautausmaa ei ole kuin muutaman 
sadan metrin päässä keskustasta, sinne voipi tehdä 
vaikka iltakävelyretken. Tikatsuun on haudattu 
Raudun Sankarivainajat ja rautulaiset aikoina ennen 
Talvisotaa. Tikatsun hautausmaa-alueella on kaksi 
rautulaista muistomerkkiä.  

Matkalle Rautuun
Igora-keskus on jo sen verran kaukana, että ilman 

autokyytiä ei kannata lähteä seikkailemaan. Taksi 
kyllä löytää helposti sinne. 

Raudun keskustassa on myös varsinkin kesäisin 
vilkas torialue, sieltä saa tuoreita ruokatarpeita he-
delmistä vihanneksiin. Torialue on muutama sata 
metriä aseman suuntaan, Apteekinmäellä.

Sosnovon keskustaan tutustumalla löytää ny-
kyisen näköisen Raudun. Ihmiset ovat ystävällisiä, 
ruplan kurssi on varsin edullinen, hinnat jo alunal-
kaenkin edullisia ja erilaista ostettavaa kyllä löytyy 
halukkaille. Kesäisin Sosnovo on hyvin vilkas liike-
paikka, koska datsoja on valtavasti niin Sosnovon 
asukasluku kasvaa moninkertaiseksi kesäisin.  Näin 
liikennekin on melkoisen vilkasta. 

Mikäli majoittuu Rautu-hotellissa, on helppo 
katsastaa koko nykyinen Sosnovo vaikkapa jalkaisin, 
mikäli kotipaikkaretkiltä on voimia vielä jäänyt.

Markku Vauhkonen
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Rautu, joka nykyisin on nimeltään Sosnovo, on 
Leningardin oblastin maalaiskunta. Vuonna 1947 
kunta sai nimekkseen Nikitino, erään Neuvostoliiton 
sotasankarin mukaan. Tuo nimi korvattiin kuitenkin 
jo vuotta myöhemmin Sosnovoksi. Nimi tulee ve-
näjän kielen sanasta sosna, joka tarkoittaa mäntyä 
ja kuvastaa pitäjän mäntyvaltaista kumpuilevaa 
kangasmaastoa.  Nykyinen Sosnovon maalaiskunta 
täyttää täten tänä vuonna 71 vuotta. Miltä nykyi-
nen maalaiskunta sitten näyttää? Löytyykö sieltä 
vielä meidän rautulaisten kotipaikkoja ja kujasia, 
joissa vanhempamme ja esivanhempamme asuivat 
ja elelivät? Kyllä löytyy, vaikka nykyinen asutus ja 
infra peittääkin monta paikkaa. 

Sosnovo, miten tänään?
Tutustutaan hieman Sosnovon kuntaan eräiden 
nykyisten asukkaiden kautta. 

Kunnanjohtajana on Minitsh Sergei Mihailo-
vitsh. Sergei Mihailovitsh on syntynyt Ukrainan 
pohjoisosassa lähellä Ukrainan ja Valko-Venäjän 
rajaa Shetomerskajan oblastissa. Nuoruudessa hän 
kävi teknisen koulun, jonka jälkeen muutti 25- vuo-
tiaana Leningradiin, jossa aloitti sotilaskoulutuksen. 
Myöhemmässä vaiheessa hän jatkoi poliisikoulussa. 
MVB on Valtion sisäministeriön alainen sisäisen 
turvallisuuden koulutuskeskus.

Hän on työskennellyt Pietarissa sisäisen turval-

Nykyistä Rautua ristiin rastiin
Kotiseutumatkalla Rautuun käydään usein entisten kotien paikoil-
la. Mitä muuta olisi tarjolla nykyisessä Raudussa, Sosnovossa, entä 
millaista sen elämänmeno nykyään on?

lisuuden joukkoihin kuuluvassa poliisiorganisaa-
tiossa, josta hän siirtyi Sosnovoon vuonna 2006 
opettajaksi Leinikylän järven lähellä sijaitsevaan 
koulutuskeskukseen. Myöhemmässä vaiheessa 
hänestä tuli samaisen koulutuskeskuksen, MVB:n 
johtaja. Samalla paikalla oli Neuvostoliiton aikana 
pioneerileiri. Kun Neuvostoliitto hajosi, pioneerileiri 
tyhjeni ja alue otettiin poliisien valvontaan ja sinne 
perustettiin kyseinen koulutuskeskus.

Vuodesta 2017 alkaen hän on ollut nykyisen 
Sosnovon kunnanjohtajana. Hänellä on vaimo ja 
kaksi tytärtä.

Sergei asuu Keripadassa lähellä Sosnovon sai-
raalaa. Hän viihtyy oikein hyvin Raudussa, koska 
hänen syntymäpaikkansa muistuttaa hyvin paljon 
Rautua metsäisen ja kumpuilevan maaston vuoksi. 
Mäntymetsäkangasta paljon, erona on vain se, että 
täällä on vain kylmempää.

Raudussa on pysyviä asukkaita 11 500 asukasta, 
mutta kesäisin täällä asuu lähes 80 000 asukasta. 
Koko Käkisalmen alueella kaikkein eniten kesäasun-
toja on juuri Raudussa. Myös talvisin on viikon-
loppuisin vilkasta, kun pietarilaiset tulevat omille 
datsoilleen, jolloin väkimäärä nousee 20 000. Myös 
osa pietarilaisista on muuttanut pysyvästi Rautuun. 
Uusi moottoritie on lyhentänyt matkaa Pietariin ja 
ajomatka Pietarista Rautuun on 35 minuuttia. 

Rautua on viime vuosina siistitty paljon ja ym-

Nykyisen Raudun, Sosnovon kunnan viiri. Kunnanjohtaja Sergei Mihailovitsh Minitsh ja Markku Paksu.
Kuva Pekka Intke.

Haastattelut: Markku Paksu, Helena Teppana ja Pekka Intke, 
koostanut Markku Vauhkonen
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päristön suojelua parannettu rakentamalla muun 
muassa uusi jäteveden puhdistamo Kannikan siltaan. 
Myös Raasulin aseman läheisyyteen, Orehovoon, on 
rakennettu uusi maailmanluokan vedenpuhdistamo.

Suurimpia haasteita Raudussa on tiestö ja katuva-
laistus. Hän haluaisi parantaa kunnan infraa siten, 
että tänne tulisi paljon jalkakäytäviä ja pyöräilyteitä, 
jotta nuoriso voisi harrastaa liikuntaa, eivätkä olisi 
tietokoneiden ääressä. 

Harrastuspaikoista nykyisessä Raudussa on muun 
muassa liikuntahalli Kannikanmäellä. Murtomaa-
hiihtoa varten liikuntahallin ympärillä on kahden 
kilometrin pituinen hiihtolatu. Myös Pienporkussa, 
nykyisin Snegrikovo, on hiihtokeskus, jossa on mah-
dollisuus harrastaa hiihtoa. Alueelta löytyy myös 
Raudun kirjasto, jossa on myös erilaisia näyttelytilo-
ja. Huomattava työllistäjä on myös Pirholanmäellä 
sijaitseva laskettelukeskus Igora, jonka yhteydessä 
löytyvät myös jäähalli ja kylpylä. Paraikaa Igoran vie-
reen ollaan rakentamassa myös autourheilukeskusta.

Sergei Mihailovitsh on myös hyvin kiinnostunut 
entisestä Raudusta ja sen historiasta. Hän toivoi saa-
vansa kuvia entisajan Raudusta. Hänen toiveensa on, 
että hän voisi laittaa nykyiseen kunnantoimistoon 
kuvanäyttelyn. Hän puhui myös yksityisen henkilön 
hankkeesta perustaa Rautuun museo. Samoin hänen 
toiveensa on rakentaa talo suomalaispiirustusten 
mukaan, jossa olisi myös esineistöä entisistä ajoista.

Majoittuminen Sosnovossa
Rautulaiset matkailijat ovat nykyisin melko tiiviisti 
Rautu-hotellin asukkaita, mutta muitakin majoi-
tuspaikkoja löytyy. Rautu-hotelli on ylivoimainen 
sijaintinsa ja ravintolan menuun osalta. Samoin 
uuden hotellin siisteys saa pluspisteet. Ainoa hankala 
asia majoittujalle on äänieristys, joka kannattaa ot-
taa huomioon majoittautuessa etenkin viikonlopun 
aikaan. Ravintolan musiikki tulee muutamiin huo-
neisiin niin selvästi, että korvatulpat on syytä olla 
mukana. Kaikkiin huoneisiin musiikki ei onneksi 
kuulu.

Rautu -hotellin henkilökuntaa
Vladimir Jefdokimov on hotellin hallituksen jäsen 
ja toimii hotellin ja ravintolan johtajana. Alun pe-
rin hotellissa on ollut eri omistajuuksia siten, että 
hotellissa ja ravintolassa on ollut eri omistajat. Nyt 
molemmat kuuluvat samaan kompleksiin. 

Vladimir on asunut Raudussa kaksi ja puoli vuotta. 
Hän on kotoisin (Velikij) Novgorodista, jossa hänen 
perheensä asui. Rautu on hänen mielestään kehittyvä 
kunta, lomanviettäjiä ja muita ihmisiä asuu Raudussa 
moninkertainen määrä kesäaikaan. Hyvin monet 
nykyiset asukkaat käyvät Pietarissa töissä. 

Paraikaa on käynnissä alas takapihalle rakennetta-
va terassibaari. Työt aloitettiin rakentamalla portaat 
takapihalle, jonne siis rakentuu kesäterassi ensi kesäk-
si. Saunaa ei ole, mutta valmiudet rakentaa sauna on 
olemassa, jos kysyntää on. Alkuperäinen suunnitelma 
sisältää siis saunarakennuksen rakentamisen.

Myös Vladimiria kiinnostaa historia, jonka vuoksi 

hän toivoi, että entisajan Rautua olisi enemmän 
esillä. Myös paikalliset ihmiset ovat hyvin kiinnos-
tuneita historiasta. 

Hänellä on käsitys, miksi suomalaiset käyvät 
täällä kotiseutumatkoilla ja talkoomatkoilla. Vla-
dimir toivotti suomalaiset tervetulleiksi Rautuun 
matkailemaan ja käymään entisillä kotipaikoillaan 
myös talvella. 

Baarissa työskentelee kaksi nuorta 
miestä
Stanislav Jakushin on syntynyt vuonna 1993 Rau-
dussa Vehmaisten kylässä, nykyisin Krivko, jossa 
hän kävi ensin alakoulun, 1- 4 lk ja sitten yläkoulun 
Mäkrällä, 5-9 lk. Sitten hän muutti Valkjärvelle, jossa 
opiskeli Teknisessä Koulussa autonasentajaksi. Tällä 
hetkellä hän opiskelee Pietarissa tuotantotaloutta. 
Tekee opiskelun ohella töitä, ilman työtekoa ei pär-
jää. On työskennellyt Rautu-hotellissa tammikuun 
lopusta 2016 alkaen. Vanhemmistaan hän sanoi, 
että isä on Ukrainasta ja äiti on asunut Raudussa. 

Raudusta hän pitää asumisesta, paikkakunta on 
mahtava, mutta palkat ovat pieniä.

Heille on kerrottu, että paikka on vanhaa Suomea, 
mutta koulussa ei puhuttu aiempaa historiaa kuin 
vasta Valkjärvellä. Hän on käynyt Lappeenrannassa 
ja Helsingissä ja tuntee Suomea jonkin verran. Yhden 
päivän Lappeenrannan matkan viisumi maksaa 70 
-100 euroa.

Tulevaisuudesta hän toivoo saavansa työskennel-
lä Pietarissa. Suuri osa ihmisistä matkustaa omilla 
autoillaan Pietariin. Monet käyttävät busseja ja ju-
naa. Junalla pääsee myös suoraan Suomen asemalle 
keskelle Pietaria.

Dimitri on 19-vuotias. Hänen perheensä on 
saapunut Ukrainasta Donbasista. Hän on asunut 
Raudussa vasta neljä vuotta, jossa asuu hänen suku-
laisiaan. Hänen sukulaisensa ovat asuneet pitkään 
Raudussa. Vanhempansa ovat asuneet Donbasissa 
isä oli pankinjohtaja ja äiti kotirouva. Vanhemmat 
asuvat myös Raudussa ja ovat saaneet töitä Raudus-
ta.  Raudussa asuminen on halpaa, vaikka asuvatkin 
aivan keskustassa.

Dimitri koki muuton Rautuun siten, että he oli-
vat pakotettuja siirtymään Donbasista. Kielellisesti 

Vladimir Jefdokimov on hotellin hallituksen jäsen ja toimii 
hotellin ja ravintolan johtajana. Kuva Pekka Intke.
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ei ollut suuri muutos, ja hyviä ystäviä on löytynyt 
täältä. Myös Dimitri tuntee alueen historiaa ja sen, 
että Rautu on ollut osa Suomea. Hän suhtautuu 
suomalaisiin matkailijoihin positiivisesti ja toivottaa 
heidät lämpimästi tervetulleiksi Rautuun lomaile-
maan, lepäilemään ja viihtymään.

Kiertomatka Sosnovossa
Raudun asema oli aikanaan yksi Suomen suurim-
mista asemista, siitä oli tarkoitus tehdä raja-asema 
Hiitolan ja Pietarin väliselle radalle ja sen vuoksi 
rakennettiin komea ja mahtava asemarakennus. 
Raudun asema vaurioitui pahoin talvisodassa ja 
neuvostoliittolaiset aloittivat korjaustyöt, jotka kes-
keytyivät suomalaisten palatessa Rautuun. Nykyisen, 
vaatimattomamman asunsa Sosnovon asema on 
saanut sotien jälkeen. 

Edelleen aseman seutu on vilkas alue, siellä voi 
tehdä monenmoisia ostoksia. Valikoimaa löytyy 
ruokatarpeista aina rautakauppatavaraan, kahvilasta 
aina puutarhatarvikkeisiin ja taimiin. 

Yksi makoisista kohteista on aseman kahvila, 
jonka yhteydessä toimiva leipomo takaa tuoreet 
kahvileivät. 

Paikalla leivottujen leivonnaisten lisäksi myös 
ruoka-annoksia mm. pelmenejä ja sashlik-vartaita. 
Kahvila on hyvä aamiaispaikka, joka kannattaa 
matkailijan ottaa huomioon, mikäli aamiaismah-
dollisuutta muutoin ei ole. 

Leivonnaisia on sekä makeita että suolaisia. Suo-

laisista voi tilata kaalipiirakan, pirozhok s kapustai, 
juustopiirakan, pirozhok sa sirom tai kanapiirakan, 
pirozhok s kuritsei. Tarjolla on myös mahtavia rah-
kapullia, tvorozhnaya bulochka ja sitruunan makuisia 
rullia. Jos kahvilaan vie mukanaan lahjaksi muuta-
man purkin punaista Valion hyla-maitoa, saa yleensä 
keittiön erikoista kiitokseksi tai ilmaiset kahvit. 

Kahvila on armenialaisomisteinen, henkilökunta 
ystävällistä ja ilman kielitaitoakin saa tilauksensa 
tehtyä. Kahvi kannattaa tilata americano -kahvina. 
Se on lähimpänä suomalaista kahvin makua.

Aseman vieressä on muutama erikseen mainittava 
kauppa, ensiksi Vimos, B  MOC. Siellä miehetkin 
saavat aikaa kulumaan. Vimosin vastapäätä tien 
toisella puolella on Stihlin kauppa, jota pitää Suo-
men sukuinen Vladimir Suomalainen. Tosin häntä 
itseään tapaa kaupassa harvoin. Paikalla olevista 
myyjistä toinen on yleensä hieman maistissa, mutta 
kaupanteko onnistuu käsimerkeillä ihan hyvin. 

Keskustan tarjontaa
Raudun keskustaan, lähes Lenin-puiston laitaan 
kerrostalon alakertaan on auennut mukava pieni 
kahvila, josta saa myös erilaista teetä, joko kotiin 
ostettavaksi tai kahvilassa juotavaksi. Myös tämä 
kahvila on mukava aamiaispaikka, jossa aamuisin 
paistetaan tuoreet croissantit. Monet sosnovolaiset 
tuntuvat käyvän tässä kahvilassa ostamassa kahvin 
mukaansa. Kenties hyvän kahvin ja keskeisen paikan 
vuoksi. 

Aseman kahvilassa on varsinkin rahkapullat suositeltavia. 
Muutakin maittavaa löytyy ja ystävällinen palvelu. 

Rautu-hotellin ravintolassa syö hyvin ja edullisesti. Ravin-
tola on varsin viihtyisä. Kuvat Markku Vauhkonen

Asemalla on Stihlin kauppa, jota pitää Suomen sukuinen 
Vladimir Suomalainen. Täältä saa lähes kaikenlaista työka-
lua ja terää, lapioita ja tarvikkeita. 

Raudusta saa myös kosmetiikkaa edullisesti. Liike sijaitsee 
risteyksessä, josta käännytään Rautu-hotellille. Samassa 
talossa on myydään myös lahjatavaroita. 

N
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Entisaikojen legendaarinen Hinkkasen Sainoi oli 
melkoisen samoilla paikoilla. Nykykahvilasta saattai-
si kannattaa kysellä nikitniitä, ja sitä saatuaan vaipua 
entisaikojen savuisiin sainoi-tunnelmiin. Sainoissa 
istuminen ja terästetyn teen hörppiminen pitkin 
joutopäiviä oli entisaikoina rautulaisten isäntien har-
rastus, samalla tuli haastettua kuulumiset ja otettua 
kantaa kaikkiin asioihin. 

Raudusta saa myös kosmetiikkaa edullisesti. Liike 
sijaitsee risteyksessä, josta käännytään Rautu-hotel-
lille. Sisällä on suuri valikoima ja myyjät osaavat 
varmaankin selittää, mikä rasva on kasvoille ja mikä 
vartalolle. Tai mikä on shampoo ja mikä suihkus-
aippua. Sieltä saa mm. hyväksi havaittua venäläistä 
luonnonkosmetiikkaa merkiltään Natura Siberica. 
On kirjoitettu purkin kylkeen latinalaisin kirjaimin. 
Ja myyjät varmaankin etsivät sitä hyllystä, jos roh-
keasti kysyy. Kosmetiikkaliikkeen yläkerrasta saa mm. 
metsästys- ja kalastusvaatteita ja kenkiä. Alakerrassa 
on myös pienehkö ns. lahjatavarakauppa, jossa on 
myös hieman astioita. 

Kyläkauppoja
Kierrellessä Sosnovon ympäristöä löytää melkein 
jokaisesta kylästä ja datsa-alueelta kaupan tai kioskin 
tapaisen. Monesti vain ulkopuolelta ei heti arvaa, 
että kaupasta on kyse. Länsimaiset mainokset ja 
muu tilpehööri saattaa puuttua kokonaan. Näissä 
kaupoissa valikoimaa kyllä riittää ja varsinkin janoon 
on monenlaista juomaa tarjolla, suuhun pantavaakin 
pikkunälkään voi ostaa retkensä aikana. 

Riikolassa ja Palkealassa ja muutenkin Raudun 
eteläosissa liikkujille vinkkinä, että käykää Riikolan 

kyläkaupassa. Siellä saa hyvää ja ystävällistä palvelua. 
Mukaan lähtee usein puolukkapiirakka, konvehteja 
ja pieniä pulloja konjakkia. 

Edullisia ostoksia
Valuuttakurssi on tällä hetkellä meille sen verran 
suosiollinen, että hinnat Venäjällä ovat varsin koh-
tuullisia, ostipa melkein mitä tahansa. Asioiminen 
liikkeissä ei ole vaatinut kielitaitoa. Tilanne on 
monesti se, ettei muuta yhteistä kieltä löydy  kuin 
viittomat. Vaikka kumpikaan ei ymmärrä toistaan, 
asiat kuitenkin saa selvitettyä ja ostoksensa tehtyä. 
Isommissa kaupoissa on itsepalvelu ja kassalla mak-
saminen on vaivatonta. 

Usein matkailija tekee ostoksensa paluumatkalla 
Viipurista mutta löytyy Sosnovossakin valikoimaa. 
Nämä tässä jutussa esitellyt puodit ovat vain osa 
siitä tarjonnasta, jota keskustassa ja sen välittömässä 
läheisyydessä on. 

Sosnovosta löytyy helposti edullisia  leivonnaisia 
ja muita leipomotuotteita, kalastukseen ja metsäs-
tykseen liittyviä tarvikkeita, apteekkitavaraa, ruoka-
tarvikkeita, juomapuolta. On lelupuoti, kukkakaup-
poja, vaateliikkeitä ja kenkäkauppoja. Halutessaan 
saa hiuksiinsa uutta tyyliä, kasvoilleen ehostusta ja 
vaikkapa hieronnan.  

Valikoimaa siis löytyy shoppaileville.

Nähtävyyksiä ja aktiviteettejä
Sosnovossa on melko uusi ortodoksikirkko. Sunik-
kalassa olevan kirkon sisälle pääsee katsomaan ja 
hämmästymään. Etukäteen on kuitenkin varau-
duttava toimivan kirkon sisällä ortodoksiuskonnon 
tapoihin ja vaatimuksiin. Kirkkoon mennessä naisten 
on käytettävä huivia, siellä tulee ottaa huomioon 
mahdolliset toimitusmenot, valokuvaamisen kanssa 
on oltava hyvin hienotunteinen, mikäli voi kuvata 
ollenkaan. 

Kirkko itsesään on nähtävyys ja siellä kannattaa 
ehdottomasti käydä. Siellä kannattaa tehdä myös 
pieniä ostoksia ja siten kannattaa kirkon ylläpitoa. 
Tuohusten lisäksi kirkossa myydään montaa erilaista 
ja oikein hyvää teelajia, juoksevaa hunajaa pulloissa 
ja pieniä erilaisia puisia koriste-esineitä ja leluja. 

Näin talvella Raudussa voi myös käydä pilkillä, 
pulkkamäessä, hiihtämässä urheilutalon ympärillä 
ja Igorassa, tosin kumpaakaan ei ole vielä testattu. 
Laskettelu on hyvinkin mahdollista Igorassa. Lisäksi 
Igorassa voi vaikkapa keilata jäähallin alakerrassa. 
Yksi rata maksaa noin 5 euroa per tunti.

Igorassa on tarjolla paljon erilaisia mahdolli-
suuksia: laskettelurinteet, 2 tyylikästä ravintolaa, 
SPA-hoitola, 2 uima-allasta, sauna, venäläinen sauna, 
kuntosali, urheilukenttä, jäähalli, varustuksen vuok-
raus, curling, keilahalli, elokuvateatteri, paintball, 
kesäisin karting. Jos haluaisi vaikkapa hieronnan 
tai kauneudenhoitopalveluita, SPA- hoitolasta ne 
löytyvät.

Reippaasti Rautuun, tässäkin lehdessä kerrotaan 
tulevista matkoista. 

Kahvila lähellä toria. Kuvat Pekka Intke.

Sosnovon ortodoksikirkon ikonostaasi. Kuva MV
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Tässä Maakansan numerossa on kir-
joituksia Raudusta, pitäjästä, joka läpi 
wuosisatojen on rajavartijana saanut 
monet kowat kokea.

Raudun pitäjä rajoittuu pohjoisessa 
Sakkolaan, etelässä Wenäjään, idässä 
Metsäpirttiin, sekä lännessä Walkjär-
ven ja Kivennavan pitäjiin. Kuuluu 
Äyräpään kihlakuntaan.

Raudun luterilainen seurakunta 
muodostettiin jo w. 1617 ja on tällä 
seurakunnalla ollut oma kirkkonsa w. 
1625 alkaen. Asukkaita on pitäjässä 
noin 6,500, joista kreikkalaiskatolilai-
sia noin 1,200. Wiimeksi mainituilla 
on oma seurakunta ja kirkkonsa Pal-
kealassa. 

Luterilaisella seurakunnalla ei tätä 
nykyä ole kirkkoa lainkaan. Jumalan-
palwelusta pidetään kunnantuwalla. 
Mikäli asioita tunnetaan, on wihol-
linen wuosisatojen kuluessa useita 
Raudun kirkkoja polttanut. Wiimeksi 
paloi kirkkomme ryssien tykkitulen 
sytyttämänä 25.3.18. Tämä kirkko oli 
rakennettu puusta w. 1822-23, ollen 
palaessaan siis lähes sadan wuoden 
wanha

Pinta-alaltaan on Rautu 336,6 km2, 
josta wiljeltyä maata ja luonnonniit-
tyä on noin 7,100 ha. Manttaalimäärä 
27,304.

Rautu ennen ja nyt Kansakouluja on 9, joissa toi-
mii 17 opettajaa. Lisäksi toimii 
pitäjässä muutamia ylimääräisiä 
kansakouluja pakolaisten opetuk-
sesta huolehtimassa.

Kunnassa on oma säästöpankki, 
kolme osuuskassaa, kaksi lainajy-
västöä sekä paloapuyhdistys, kun-
nanlääkäri, eläinlääkäri, apteekki, 
kiertävä sairaanhoitaja ja raken-
teilla oleva sairashuonerakennus. 
Pitäjässä on kaksi postitoimistoa ja 
useampia postipysäkkejä ja maa-
laiskirjeenkantolinjoja. Raudun 
rautatieasema lienee laajuutensa 
puolesta suurimpia Suomen maa-
laisasemia. Kunnan alueella on 
kaksi tulliasemaa sekä komentant-
tilaitoksen paikalliswirasto.

Inkeriläisiä pakolaisia warten 
on pitäjässä avustuskomitea, Inke-
rin hoitokunta, sairashuone sekä 
orpokoti, jossa on noin 45 lasta.

Raudussa on teollisuuslaitok-
sia: Korleen höyrysaha ja -mylly, 
Liippuan saha ja mylly, Sumpulan 
saha ja mylly, Anttolan saha ja 
mylly, Orjansaaren saha ja mylly, 
Wehmaisten saha ja mylly, Luo-
malan saha Saijenjoella sekä Pyy-
kön höyrysaha Raudun asemalla.

Wanhoja kartanoita on Korlee, 
Sumpula, Potkela, Wehmainen, 
Leinikkälä, Maanselkä, Huttula, 

Kesäinen tunnelma Raudusta 

Kaunis on Leinikylän järwi wehmaine rantoineen, 
kauniit sen wihertäwät, lehtoiset saaret kuvastues- 
saan kirkkaaseen weden kalwoon tyynenä, leppoi sana 
kesäkuun iltana... 

Korkealle kohoaa wanha Leinikylän howi järwen 
kaakkoisella kulmalla, ikäänkuin tahtoen yletä päätä 
ylemmäksi kaikkea ympärillä olevaa seutua. 

Mahtawana humisee wakaa, warjoisa puisto 
siinä hovin hatveilla wihaisesti heiluttaen tuuheita 
latvojaan tuiman tuulosen pojan, wihurin, puskiessa 
rynnäkköön howia wastaan. 

Walweilla seisovat tammiset wartiat. Tuomi 
lewittää hurmaawaa tuoksuaan. Kukkiwat sini- ja 
walkosireenit loistawat puhtauttaan kuin morsius- 
neidot. Kunniakujan muodostavat waltawat walko- 
naawaiset satawuotiaat koivut howiin johtawan tien 

Tässä aukeaman verran lauantaina 17.12. 1921 ilmestyneen 

Maakansa lehden  sivuilta otettuja juttuja. 

Miettilä ja Wepsa.
Seuroja ja yhdistyksiä on Rau-

dussa runsaasti, nimittäin: nuo-
risoseuroja 7, woimistelua ja 
urheiluseuroja 4, palokuntia 2, 
maalaisliiton paikallisosastoja 
2, ”Martta”-yhdistys on jaet-
tu 5 piiriin, maamiesseura ja 
Sairashuone= (terveydenhoito) 
yhdistys, Kansanopistoseura, He-
vosystäwäin seura, suojeluskunta, 
Lotta-Swärd-yhdistys, diakonis-
sayhdistys, Mäkrän kristillinen 
yhdistys ja lauluseura ”Kipinä”.

On pitäjässä ollut kolme Rait-
tiusseuraakin, mutta ne ovat 
kaikki lopettaneet toimintansa. 
Seuroilla on 5 omaa taloa.

Wuosisatojen kuluessa on Rau-
tu saanut kokea monta kowaa wai-
nonwuotta. Milloin sen isäntänä 
on ollut Ruotsi, milloin Wenäjä. 
Usein on pitäjän tannerta  wi-
hollinen tallannut ja häwittänyt. 
Monta kowaa taistelua on pitäjäs-
tä käyty, mutta sittenkin on Rautu 
sawuawista raunioista noussut 
entistä ehompana. Toiwokaam-
me, että nyt Raudulle koittaa on-
nekkaampi ja waloisampi tulewai-
suus. Tulewaisuus sellainen, mikä 
wastaista onnea ja hywinwointia 
Raudulle toisi.

            E.R.

kahdenpuolen. 
Kai k k i on walmiina wastaanot tamaan 

waltiasta, howin hyvää haltiaa. - Missä hän 
wiipynee? Miksi ei kuulu hänen uljaiden orhiensa 
kavioiden kapse? Mistähän tienpolwesta nous-
sewat näkywiin kiiltäwät kaleskat monilukuisen, 
kirjawapukuisen lakeijajoukon saattamana... 

Kuuntele: hi ljaisuus wallitsee. Katso: 
autiot owat polut ja tiet. Ei näy liikettä piha-
maalla. Ei käyskele howin kalwea impi rantaan 
wiettäwässä lakeassa puistossa. Ei kuulu 
wihaisen, kytketyn kahlekoiran haukuntaa. Ei 
kohoo partaisen woudin ilkeästi wingahtava 
ruoska hikisen, nääntyneen, ropotissa raatajan 
ylitse. Kaikkialla wallitsee kesän polttawa, 
raukaisewa rauha. Hiljalleen astelee toukomies  
kewäisiä kauramai taan. Sakeana pi lvenä 
kohoaa pellon pölyinen pinta äkeensä perästä 

astelewan miehen jaloista... 
Menneet on ajat orjuuden. Mennyt on hallit- 

sewien howien ja niiden omistajain waltakausi. 
Harwat owat enää si lloisten tapahtumien 
silmin- näkijät. Lieneekö heitä ensinkään? Wain 
muistot enää kertoilewat esi-isäimme raskaista 
kärsimysten ajoista ja howien ilkeistä isännistä. 
Nöyräksi taipuiwat silloin talonpojan niskat 
ja niiden oli taiwuttawa, jos mieli eteenpäin 
elää. Kummako siis etteiwät ne wieläkään ole 
kohonneet täysin pystyyn orjuuden aikaisesta 
asemastaan. Wi elä ei t unne raut u lainen 
talonpoika täydellisesti oma arwoaan, ei tajua 
multa-aatelin korkeaa kutsumusta, ei yhteenliit-
tymisen suurta woimaa... 

Sywät on jäljet orjuuden ikeen. Milloinka 
ne unhoittuwat, niin milloin? 

                                                                                ” Juten ”. 
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Paitsi kaikille tunnettua wa-
paussodan aikuista taistelua 4 w. 
takaisin päin, on Rautu rajapi-
täjänä ollen saanut ensiksi olla 
wastaanottamassa idän hirmuja, 
rajan kauhuja. Ennenkin on sodan 
werinen wiikate niittänyt satoaan 
Raudun tantereilla. Ammunnan 
pauke, aseiden kalske, ratsujen 
töminä, huudot ja waikerrukset 
owat sekoittuneet sodan kauheak-
si infernoksi.

Yksi tällainen taistelu tiedetään 
tapahtuneen noin 265 vuot-
ta sitten Leinikylän järven ja 
Rautjärven wälisellä kannaksella 
Mäkrällä.

Siinä iskiwät tuhatkunta suo-
malaista yhteen wiisikertaista 
ryssäläisjoukkoa wastaan. Ryssät 
aloittiwat ratsuhyökkäyksellä, 
mutta suomalaisten johtajan 
ewersti Burmeisterin keksimät 
”ketunraudat” tekiwät tehtäwänsä 
ja wihollisen hewoset ratsastaji-
neen naulautuiwat suomalaisten 
jalkawäen takana olleisiin te-
räwiin winosti maahan lyötyhin 
seipäisiin, joiden edestä miehet 
wiime hetkessä pujottelivat niiden 
taakse. Samassa hyökkäsi suoma-
lainen ratsuväki siwusta wiholli-
sen niskaan ja silloin näistä ne, 
jotka siihen kykeniwät, pakeniwat 
suin päin.

Alku oli hywä ja suomalaisten 
”kuranssi” kohosi. Mutta wihol-
linen järjesti riwinsä uudelleen 
ja asetti tiheän jalkaväkijoukon, 
ratsuwäen siwustoilta tukemaan 
hyökkäystä. Pian paukkuiwat 
musketit ja kitkerä sawu peitti tais-
telewat joukot. Sitten seurasi yh-
teentörmäys kaikin käytettäwissä 
olewin asein. Mutta kun taistelun 
melske hieman waimeni, niin 
pakenemassa oliwat wiholliset 
ja hurraten ajoiwat suomalaiset 
heitä takaa.

Wielä kolmannen kerran te-
kiwät wiholliset hyökkäyksen. 
Tällä kertaa olikin suomalaisten 
asema wakawa, sillä waramiehi-
nä ollut toinen riwistö piti wiedä 
Rautjärwen takaa kiertäwiä wihol-
lisia wastaan. Liian raskaaksi käwi 
wihollisen paino harwalukuiselle 
miehistölle. -Jo oliwat saaneet 
temmatuksi lipunkin suomalaisel-
ta nuorelta lipunkantajalta Pertteli 
Simeoninpojalta, heilutellen sitä 
riemuhuudoin…

Silloin tempaisi Pertti ison 
lyömämiekan ja muutamien 
towereidensa kanssa aloitti yli-
luonnollisen kamppailun lipun 
takaisin saamiseksi. Leweä weri-
nen kuja aukeni wihollismereen 
mitä lähemmäksi lippua he eh-
tiwät. Wielä muutama siwallus 

ja lipunkantaja oli Pertin edessä 
koettaen wäistää tämän hirmuista 
iskua kuitenkaan onnistumatta. 
Ahnaasti tempaisi Pertti lipun, 
mutta horjahti ja kaatui lippui-
neen maahan…

Hän ei kuullut enää hurraa-
huutoja, eikä nähnyt kuinka wi-
holliset sekasortoisena joukkona 
pakeniwat joka suunnalle. Järwen 
taakse lähetetyt joukot oliwat pa-
lanneet ja hyökkäsiwät wihollisen 
niskaan sellaisssella pauhulla, 
että nämä luuliwat suomalaisten 
saaneen uuden mahtawan apu-
joukon ja lähtiwät silmittömään 
pakoon, hajaantuen metsiin Laa-
tokan rantamille.

Tällainen oli tuo 4 tuntia kes-
tänyt taistelu kerrottuna. Suoma-
laiset saiwat siinä huomattawan 
woiton menettäen ainoastaan 40 
miestä, jotawastoin wenäläisiä 
kaatui 200.

Laajemman kuwauksen mai-
nitusta taistelusta saa teoksista 
”Oma maa” sekä ”Suomalai-
sia sankareita”. Wiimemaini-
tun kirjailija on Kyösti Wilkuna 
eläwöittänyt sen historialliseksi 
kertomukseksi nimeltä ” Nuori 
lippujunkkari” ja siitä nämäkin 
wiitteet on otettu.

             J. I.

Eräs taistelu Raudussa

Raudun kirkkoaho vuonna 1937.

Tälle aukeamalle lainatun Maakansa 
lehden ilmestymisen aikaan kumpaa-
kaan kuvassa olevaa, kirkkoa tai yllä-
olevan taistelun muistoksi pystytettyä 
Raudun taistelun 1656 -muistomerkkiä 
ei vielä ollut olemassa. 
Kirkko valmistui 1926 ja muistomerk-
ki 10 vuotta myöhemmin. Molem-
mat ovat kadonneet, mutta niistä 
molemmista on valmistunut Toivo 
Valkosen ja Jaakko Toitturin tekemät 
pienoismallit, jotka ovat Pitäjäseuran 
hallussa. 
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Olen Markku Vauhkonen, 63 v, asun Pieksämäellä, 
toimittajan työtä olen tehnyt noin 18 vuotta.

Varsinainen ammattini on ollut veturimiehen 
ammatti, sen opiskelun aloitin Pieksämäellä 1973. 
Silloin vielä opiskeltiin ensiksi veturinlämmittäjäksi 
ja vasta sitten kuljettajaksi. Sen verran ajoissa tulin 
taloon VR:lle, että höyryveturit olivat vielä käytös-
sä. Pakko on mainita se erikoisuus, että minulla on 
ollut höyryveturipätevyys. Ajohommissa olin yli 30 
vuotta ja yhteensä VR:llä melkein 40 vuotta, nyt jo 
eläkkeellä. 

Taustatieto varsinaisesta ammatistani on tar-
peen, koska sitä kautta tämä vahva harrastukseni 
ja toinen työni myös alkoi. Aikanaan kiinnostuin 
kovasti ammattiyhdistystoiminnasta ja olin oman 
osastoni luottamusmies ja myös liiton hallituksessa 
kymmenisen vuotta. Veturimiesten liitto on perus-
tettu jo vuonna 1898, joten viime vuonna se täytti 
120 vuotta. Veturimies -lehti täyttäisi tänä vuonna 
110 vuotta. 

Ammattiyhdistysurani merkittävin työ on ollut 
Veturimieslehden toimittaminen yli 17 vuoden 
ajan. Tehtäväni oli koota lehteen tulevat jutut, kir-
joittaa niitä myös itse, valokuvata ja hankkia kuvi-
tus, valmistella jutut taittoon, tehdä taitto, vastata 
ulkoasusta ja lopuksi lähettää painovalmis aineisto 
kirjapainoon. Sain tehdä tätä varsin itsenäisesti ja 
Veturimies -lehden palkkalistoilla ei muita ollut. 

Veturimies -lehti lakkasi ilmestymästä viime 
vuonna, koska Veturimiesten liitto ja Rautatievir-
kamiesliitto yhdistyivät ja uusi Rautatiealan Unioni 
RAU alkaa julkaista uutta lehteä. Tuleekohan uuden 
liiton lehden nimeksi RAUtulaisten lehti, uudesta 
nimestä minulla ei kuitenkaan vielä ole tietoa.

Rautulaisten lehden haasteet
Lopetin siis lehden toimittamisen ja teon aikaisem-
massa yhdistyksessä. Tämä uusi pesti ei lehden teon 
kannalta ole erilainen: kokoan lehteen tulevat jutut, 
kirjoitan niitä myös itse, valokuvaan ja hankin kuvi-
tusta, valmistelen jutut, teen taiton ja ulkoasun, ja 
lopuksi lähetän painomateriaalin Mikkeliin.

Sivumäärältään Rautulaisten lehti on pienempi, 
joskin ilmestymiskertoja on enemmän. Ja uusi koke-
mus on myös se, että lehti on kaksivärinen. Kuvien 
kanssa saa olla entistä tarkempi, koska mustaval-
koinen kuva on todella hieno silloin kun sen sävyt 
pääsevät oikeuksiinsa. Mielestäni kuvalla on aina 
suuri merkitys tukemassa juttua, kertomassa enem-

Uusi toimittaja
Varsin nopealla aikataululla tuli kohdalleni tämä uusi pesti Rau-
tulaisten lehden toimittajana. Lienee paikallaan kertoa hieman 
itsestä ja taustastani.

män, antamassa avaruutta ja selventämässä asiaa. 
Kuvateksti kertoo lyhyesti kuvasta ja parhaimmillaan 
kuvateksti saa pikaisen selaajan pysähtymään ja 
lukemaan koko jutun. Kun värikuvia ei ole käytettä-
vissä, kuvan laadulla on entistä suurempi merkitys. 

Haasteen tuo myös se, etten ole Rautu - juurinen. 
Toki olen Raudussa paljon kierrellyt ja tutustunut 
suurella mielenkiinnolla erilaisiin paikkoihin eri 
vuodenaikoina. Koen tämän haasteeksi siksi, että 
kun vertaan edellisen lehden tekoon, tein sitä ikään 
kuin sisältä päin. Veturimiehenä, ammattialueensa 
perin pohjin tuntevana kirjoittavana toimittajana, 
ammattisanaston ja kaiken kiemuran ymmärtävänä. 

Nyt olen karjalaisuuteen päässyt perehtymään 
vasta kymmenkunnan vuoden ajan. Tämän tutki-
musmatkan alkuunpanija oli Helka Sutinen, jo edes-
mennyt avoanoppini Vakkilasta, Kuparisen mäeltä. 
Kiitoksia vaan sinne pilven reunalle, olen kiitollinen 
tämän kiinnostuksen kohteen herättämisestä. 

Karjalaisuus ja rautulaisuus kiinnostavat senkin 
takia, että olen asunut jo kolmisen kymmentä vuotta 
rautulaisten Otto ja Anna Toivosen rakentamassa 
talossa Pieksämäellä, Kukkaromäessä. Toivoset tuli-
vat evakkomatkallaan ensin Jäppilän Heinäselkään 
ja hyvin nopeasti ostivat tämän paikan itselleen 
rakentaakseen talon ja jatkaakseen maanviljelyä 
ja karjanhoitoa Kukkaromäessä. Sota jatkui ja talo 
valmistui vasta 1946. Toivoset myivät tilansa kau-
pungille joskus 1980 luvun loppupuolella. 

Rautulaisia tässä talossa on aina ollut, käynyt 
kylässä ja asunutkin melkein koko ajan. Nyt rau-
tulaisuutta edustaa Riitta Annikki, Helkan tytär, 
avopuolisoni. 

Vaikka haastetta tässä lehden teossa on, uskoisin 
olevani jo sen verran sisällä Raudussa ja sen tarinois-
sa, että pystyn hahmottamaan Rautua kokonaisuu-
tena ja henkimään rautulaisuutta myös lehteenkin. 

Mitä uutta on tulossa?
Nyt kun lehden teko on uusissa käsissä, se näkyy heti 
ulkoasussa, vaikka en sitä pyri vielä paljoa muut-
tamaan. Muutos tapahtuu kyllä, mutta pyritään 
hallittuun tapaan. 

Marjo Ristilä-Toikka poistui niin nopeasti kes-
kuudestamme, ettemme ehtineet tehdä suunniteltua 
tehtävien siirtoa. Aikomus oli todellakin vaihtaa 
viestikapulaa huhtikuun numerossa, mutta näin ei 
käynytkään. Olen siis tehnyt joulukuun lehti käsissä-
ni uuden taittopohjan, johon aloin tätä lehteä tehdä. 

Markku Vauhkonen teksti ja kuva
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Kirjasinmallit, fontit varmaan ovat näöltään hie-
man erilaisia, samoin palstamäärän vaihdoin koko 
lehteen kahteen palstaan. Kuvien kanssa toimin 
vapaammin kuin edeltäjäni, otan käyttöön häivy-
tyksiä, kirjoitan kuvien päälle, en aina rajaa kuvaa 
palstaan, enkä käytä reunaviivaa. 

Juttuja ei montaakaan ollut tätä aloittaessa, 
odotan postilähetystä, jossa Marjon Rautulaisten 
lehden juttuvarasto saapuu Kesäkadulle. Sähköpos-
tiosoitteen käänsin jo itselleni, eli kaikki joulukuun 
jälkeen tulleet postit pitäisi olla minulla ja tästä 
eteenpäin käytetään edelleen tätä tuttua osoitetta: 
rautulaistenlehti@rautu.fi, jolloin jutut päätyvät 
oikeaan osoitteeseen.

Aineisto-ohje
Kun lähetät aineistoa lehteen, kaikki tavat ovat 
mahdollisia. Paras tapa on kuitenkin lähettää juttu 
sähköpostin liitteenä tehtynä jollakin tekstinkäsit-
telyohjelmalla. Näin toimittaminen helpottuu ja 
muutamia sähköpostin mukanaan tuomia kommer-
venkkejä jää pois. 

Samoin valokuvat, kun ne ovat sähköisessä muo-
dossa, lähetetään aina sähköpostin liitteenä. Kos-
kaan kuvia ei pidä liittää tekstiin mukaan. Ne kyllä 
sieltä irtoavat mutta laatu kärsii valtavasti.

Kuvat pitää lähettää aina käsittelemättöminä ja 
täysikokoisina, mahdollisimman suurina, ei rajauk-
sia, eikä muita muunteluita. Tiedostomuotona jpeg 
tai tiff. 

Kuvien käsittely tapahtuu siis täällä Kesäkadulla. 
Vaikka nykyisillä valokuvankäsittelyohjelmilla voi 
tehdä paljon asioita, kaikkeen ne eivät suinkaan 
pysty. Ylivalottunut, tärähtänyt ja epätarkka kuva 
jää lähes sellaiseksi käsittelyn jälkeenkin. 

Skannausohje: kun skannaat mustavalkoista ku-
vaa, laita säädöstä päälle mustavalkoasetus ja tark-
kuudeksi 300 dpi. Älä laita skanneriin mitään muita 

kuvan säätöön liittyviä asetuksia. Mikäli otat kame-
ralla kuvasta kuvan, huolehdi, että valoa on tarpeeksi 
niin, ettei kameran salama välähdä. Lisäksi kuvan 
pitää olla hyvin tarkentunut, eikä heijastuksia saisi 
jäädä. Tällaisellakin skannauksella pärjätään välillä.

Tekstin osalta taas ei haittaa, vaikka se tuntuisi 
olevan lähettämiskelvotonta. Kieliasuun ja muuhun 
pilkkujen paikkoihin tehdään toimituksessa tarvitta-
via muutoksia. Jutuissa asia, kertomus ja tunnelma 
ovat tärkeitä. 

Tietenkin myös postin välityksellä lähetetyt pape-
rille kirjoitetut jutut ja paperiset valokuvat käyvät. 
Mikäli mukana tulee palautusosoite, palautan ma-
teriaalin takaisin.

Kirjoitellaan.

Toimittaja Markku Vauhkonen Raudun toriaukiolla kesällä 2018. Lippalakki päässä istuu Matti Kuparinen. Kuva MV.

Tietoja aineiston lähettäjälle:

Lehden osoite:  rautulaistenlehti@rautu.fi
Postiosoite: Kesäkatu 6, 76100 Pieksämäki
puhelin:  044 2703 585

Aineisto:  Tekstit sähköpostin liitteenä 
  Kuvat liitteenä, alkuperäisen 
  kokoisina, käsittelemättöminä,   
  jpeg tai tiff.
  Kuvaajan nimi mukaan.
  
Kuvien skannaus: Mustavalkokuvat skannataan   
  mustavalkeina,
  skannaustarkkuus 300 dpi.

Paperiposti:  Aineisto palautetaan, mikäli   
  palautusosoite on mukana
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Rautu oli varsin laaja pitäjä, monta kylää ja asukkaita 
koko pitäjän alueella. Kun mielenkiinto esivanhem-
pien kotiseutuun herää, voi eteen tulla kysymys, 
missä isä tai äiti, mummo tai vaari oikein asuivat? 

Helpointa tietenkin mummolaan löytämiseen 
on se, että joku paikat tunteva yksinkertaisesti vie 
kotikonnuille ja näyttää paikat ja kertoo elämästä 
siellä. Tämä olisi se paras ja varmin tapa löytää oi-
keaan paikkaan. 

Aina ei kuitenkaan mukana matkassa ole henki-
löä, joka paikalle neuvoisi ja tienoot tuntisi menneil-
tä ajoilta. Onneksi jo paljon ennen GPS paikantimia 
ja Googlen ilmakuvia asioita alettiin panna talteen, 
kotien paikkoja merkitä ylös, tehdä piirroksia missä 
kenenkin talo on ollut, ketä siellä asui. Tällaista 
tietoa löytyy vaikkapa Rautulaiset III kirjasta. Siellä 
on koulupiireittäin varsin hyvät tiedot taloista ja 
asukkaista. Jos kirjaa ei omista, sen sisältö löytyy 
Rautu -sivuilta netistä: osoite www.rautu.fi

Rautu sivuilta löytyy apua ja helpotusta tiedon 
janoon myös sellaiselle, joka ei tiedä kuin mum-
monsa nimen ja kenties syntymäajan. Kuinka sitten 
selvittää talon paikka, jos ei tiedä missä mummo tai 
vaari asui? 

Salapoliisityötä
Lähdetään liikkeelle siitä, että tiedetään vain henki-
lön nimi, jolle kotia etsitään, eikä käytettävissä ole 
kuin internetin ihmeellinen maailma. Olkoon tässä 
esimerkissä henkilön nimi Eino Tuokko.

Nettiin hakusana Rautu, tai suoraan osoite www.
rautu.fi, jolloin avautuu Rautu ja rautulaiset kotisi-
vujen etusivu. 

Seuraavaksi voisi yläpalkista vasemmalta nap-
sauttaa auki Rautu -alasivun, jossa onkin jo paljon 
valinnan varaa. Mikäli ei ole muuta tietoa kuin nimi, 
niin kannattaa kokeilla löytyisikö etsityn henkilön 
tietoja kohdasta ”Rautulaiset 1937”.

Sieltä avautuu pitkä luettelo nimiä: ensin suku-
nimi aakkosjärjestyksessä, sitten etunimi, kylä, osa-
kylä ja talo. Mikäli henkilön nimi löytyy, kannattaa 

jatkaa pistämällä ylös kylän nimi, koska seuraavaksi 
mennään karttaan. 

Palataan Rautu -alasivulle ja sieltä vasemmalta 
napataan auki ”Kartta matkailija” näkymä. Nyt 
päästään koko Rautua esittävään näkymään, jossa 
on kylät laatikoissa. Kartan alla on luettelo kylistä ja 
nyt haetaan se kylän nimi, josta etsitään seuraavaksi 
tarkemmin. Mennään Kärsälään. Kun pikku kartta 
avautuu, siinä on vihreän karttapohjan päälle mer-
kitty nimiä ja talon paikkoja. Nyt haetaan oikeaa 
taloa siten, että sukunimen perusteella napataan 
hiirellä nimen luona olevasta pisteestä, jolloin 
selviää, ketä talossa on asunut. Eli kun nappaa hii-
rellä pistettä, pitäisi avatua pienempi laatikko, jossa 
tietoja on paljon. Talon nimeä ei aina ole mutta ta-
lossa asuvien henkilöiden nimet syntymäaikoineen 
löytyvät. Lisäksi talon sijaintikoordinaatit saa tästä 
mukaansa. Mikäli kylällä on useampi saman suku-
niminen talon isäntä tai emäntä, joutuu hakemaan 
enemmän vaihtoehtoja. Ja oikea talo löytyy, mikäli 
etsimäsi henkilö on asunut siinä 1937 tienoilla, josta 
tilanteesta tiedot on kerätty. 

Mikäli tämän helpoimman tien kautta etsimäsi 
paikka löytyy, voi talon paikkaa edelleen tarken-
taa. Kun klikkaa karttanäkymän yläpalkkia, tulee 
näkyviin 1936 vuoden karttapohja, johon talot on 
merkitty. Tällä näkymällä saa talon oikeaan kohtaan 
topografikartalle. Topografikartan saa taas näkyviin 
rautu alasivun vasemman reunan kohdasta ”Kartta 
1930-luku”. 

Tämä tapa on se, jolla minä haen itselleni tunte-
mattomien henkilöiden koteja Raudusta. Joskus löytyy 
pelkän nimen perusteella haettu koti viidessä minuu-
tissa, joskus hakea saa kauankin löytämättä lainkaan. 

Toinen tapa edetä topografinäkymän jälkeen on 
mennä vaikkapa Googlen Earth ilmakuvanäkymään 
ja lähestyä siellä Rautua ja hakea nykyisestä ilmaku-
vasta oikeaa paikkaa. Google näyttää myös koordi-
naatteja, joiden avulla alue hahmottuu nopeammin. 

Lisää tietoa talojen asukkaista löytyy Rautulaiset 
III kirjasta. Kirjaa käytettäessä nimen ja kylän li-

Miten löydän kotiin?
Kotiseutumatkalle Rautuun, käymään vanhempien kotona, mummolaan. Miten 
löydän oikean paikan? Tässä yksi tapa.

www.rautu.fi etusivu. Sieltä Rautulaiset 1937. Sitten henkilön nimi ja kotikylä.

Markku Vauhkonen
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säksi pitäisi tietää koulupiiri. Siihenkin löytyy apua 
Rautulaiset III kirjan kohdasta ”Koulupiirit”, jossa 
on kartta.  

Rautulaiset III kirjan saa esiin, kun nappaa Rau-
tu sivujen etusivulla yläpalkin Tallenne -alasivun 
auki. Siellä vasemmassa palkissa on valikko, jossa 
on montakin kirjaa sekä paljon muuta valinnan 
varaa. Rautulaiset III alasivulla on vasemmassa reu-
nassa valikko, jossa koulupiirit on lueteltu. Täältä 
oikean koulupiirin valitsemalla pääsee selaamaan 
sivuja, joilta löytyy piirros teistä ja taloista kyseisen 
koulupiirin alueella. Talot on numeroitu ja kartan 
jälkeen alkaa listaus koulupiirin kaikista taloista 
tuvasta tupaan. Nyt taas on talon nimi ja asukkaat 
aina numeron jälkeen.

Rautu-sivut
Talon etsiminen on siis eräänlaista salapoliisityötä 
silloin kun oikein mitään ei ole tiedossa. Tästä ei 
kuitenkaan pidä lannistua, sillä pienen harjoituksen 
jälkeen mainio tietokanta auttaa etsijäänsä ja paikka 
useimmiten löytyy. Tämän tietopankin on aikoinaan 
Heikki Malkamäki luonut ja ladannut käyttöömme. 

Rautu -sivuilta löytyy todella paljon muutakin 
tietoa Raudusta. Historiaa, vanhoja kirjoja, karttoja, 
tarinoita, musiikkia, linkkejä videoihin, tulevia ta-
pahtumia, tietoja juhlista, matkoista ja kokouksista, 
myytäviä tuotteita on paljon. Sitten löytyvät esittelyt 
Pitäjäseurasta, Rautuseurasta ja Rauta-Säätiöstä sekä 
Rautulaisten lehdestä. Myös lehden kaikki numerot 
vuodesta 1956 alkaen on tallennettu sivuille.

Rautu -sivut ovatkin oikea tietopankki juuristaan 
kiinnostuneille. 

Kuinka löydän kotiin?
Kun talon paikan on kartalta löytänyt ja mielen-
kiinto vaatii käyntiä oikealla paikalla Raudussa, on 
etsimisen toinen vaihe. Helpointa olisi siis, jos joku 
jo paikalla käyneistä sinne opastaisi. Aina ei näin 
ole. Silloin vaihtoehdoiksi tulevat ne, jotka tuntevat 
muuten alueen tai ovat siitä naapurista tai samalta 
kylältä jo kotipaikkansa löytäneet. 

Rautuun tehdään tänäkin kesänä monta matkaa, 
jolloin on mahdollista käydä kotipaikallaan. Mat-
kaan lähtiessään tietysti voi kertoa halunsa käydä 
kotitanhuvilla. Mikäli on aivan ummikkona, kannat-

taa kertoa halustaan hyvissä ajoin, niin ennakkoapua 
mahdolliseen patikkamatkaan valmistautumiseen 
ja muihin lähikuljetuksiin on helpommin järjes-
tettävissä. Mahdollisuuksien mukaan voisi saada 
mukaansa sellaisen henkilön, joka löytää perille 
oikeaan paikkaan. Matkalla jo ollessa on hankalam-
paa järjestää vaikkapa iltakäyntiä Korleella. Sekään 
ei tietysti mahdotonta ole.

Kesän Kihumatkan päiväohjelmaan kuuluu koti-
paikoilla käynti, jolloin bussit vievät eri kylille ihmi-
siä ja noutavat heidät sovitun aikataulun mukaan. 
Toinen hyvä tilaisuus on kevään Kotiseutumatka, 
jolloin kotipaikoilla käynti on se pääasia.

Omalla autolla voi Raudussa tietenkin käydä, 
mutta siinäkin kannattaa aluksi turvautua jo aikai-
semmin käyneen apuun, jolloin monelta yllätykseltä 
saattaisi välttyä. 

Rautuun tutustuminen ja kotipaikan löytäminen 
on varmasti tärkeä asia sellaiselle, jolla kiinnostus 
kotiseutuun tai esi-isien kotitanhuviin on herännyt. 
Ensimmäisellä kerralla käydessään uutta on varmaan 
niin paljon, että sulateltavaa riittää. Mikäli löytää 
kotinsa Raudusta, takaan, ettei käynti jää yhdeksi 
kerraksi. Ja jos ei löydy, niin sitä suurempi syy on 
palata.

Matkan järjestelyt
Venäjän matkoihin tarvitaan aina passi ja viisumi. 
Viisumin hankkimisessa matkan järjestäjä auttaa, jol-
loin se ei ole este. Useammin käydessään kannattaa 
hankkia pidempi aikainen viisumi sen hinnankin 
takia. 

Kun matkustusasiakirjat ovat kunnossa, matkalla 
olo ei eroa muustakaan bussimatkasta. Rajamuodolli-
suudet ovat jäykähköt, mutta muuttuneet entisajois-
ta paljon. Bussimatkoilla on aina ollut mukavaa ja 
uusia tuttavuuksia tulee, usein vielä uusia sukulaisia 
löytyy samalla matkalla.

Hotellien taso on parantunut paljon, eikä ne eroa 
länsimaisista. Ruokaa saa riittävästi ja se on myös 
maistuvaa, joskin poikkeuksiin voi varautua. Toki 
asiassa neuvotaan ja opastetaan. 

Raudun matkoilla on aina ehditty myös Viipurin 
käynteihin, josta viimeistään saa edullisesti tuliaiset 
hankittua. 

Kartta matkailija ja Kärsälä. Sitten haetaan oikea talo ja sen asukkaat.

Kun oikea talo löytyy, on paljon 
tietoa käsillä. 
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Kertomuksen päähenkilöt olivat Raudun Sirkiänsaa-
ren kylältä sisarukset Anna ja Olli (Aleksei), Taneli, 
Annan puoliso sekä Ida, Ollin puoliso. Taneli oli 
runonlaulaja Larin Parasken tyttären poika.

Taneli ja Anna avioituivat Annan ollessa 18-vuo-
tias. He hankkivat elantonsa maattomana rajan 
molemmin puolin erilaisissa töissä. Taneli liittyi 
punakaartiin 1918 ja joutui pakoilemaan Venä-
jällä. Anna kulki salaa joko itsekseen tai lastensa 
kanssa yön pimeydessä joen yli ja lumisuon poikki 
tapaamaan puolisoaan. Annan odottaessa kolmatta 
lastaan he asettuivat asumaan Miikkulaisiin, rajan 
läheisyyteen Inkerinmaalle. 

Kaikkiaan he saivat neljä lasta. Taneli sai surmansa 
puukotuksessa riidasta, joka koski hänen kaksoiselä-
määnsä Venäjällä Aunen kanssa. Tanelin kuoltua 
Anna lapsineen palasi (karkotettiin) Suomeen ja tuli 
miniäksi Sirkiänsaarelle, Jurkkalaan. 

Tarina kaikessa koskettavuudessaan avasi näke-
mystä silloiseen aikakauteen ja kunnioitusta sitkeään 
heimoomme, ennen kaikkea naisen osuus ajassa oli 
kovaa.

Punaista ja valkoista vai valkoista 
ja punaista!
Itselleni tarina antaa lisämerkitystä tutustuessani 
Eeva Litmasen kirjaan, Surun suitsimat. Näiden 

Tapahtumat sijoittuvat Inkerinmaalle ja Karjalan kannakselle Viisjoen kahta 
puolta 1900 -luvun alussa. Viisjoki oli Suomen ja Venäjän rajajoki.

päähenkilöiden lisäksi kirjassa esiintyy monia tut-
tuja nimiä.

Tämä on minun näkemykseni lyhykäisyydessään 
Annan ja Tanelin tarinasta.

Helsingin ”talvisotaa” lumen seassa uhmaten 
kävimme näytelmän rautulaisella ryhmällä katso-
massa ja jatkoimme sen aikaansaamien mietteiden 
käsittelyä yömyöhään!

Seija Räty

Seija Rädyn isä:   Sulo Kiuru 
Sulon isä:   Aatami Tahvonpoika Kiuru
Aatamin isä:   Tahvo Aataminpoika Kiuru
Tahvon sisar:   Eeva Aatamintytär Orava
Eevan tytär:   Maria Yrjöntytär Eronen
Marian aviomies:  Oskar Reinhold Eronen
Oskarin isä:   Kustaa Vilhelm Eronen
Kustaan tytär:   Ida Maria Kustaantytär Sorvali
Idan aviomies:   Aleksei Maksimanpoika Sorvali
Aleksein sisko:   Anna Maksimantytär Litmanen
Annan aviomies:   Taneli Litmanen
Tanelin äiti:   Tatjana Gaurilintytär Litmanen
Tatjanan äiti:   Larin Paraske
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Evakkopatsas
Taiteilijoiden / kuvanveistäjien 
Pekka Asikaisen ja Reijo Hutun 
suunnittelema Evakkopatsas on 
nousemassa Lahteen Suomen 
evakkoja kunnioittaen. Paljas-
tusajankohta on Tarton rauhan 
100-vuotisjuhlavuosi 2020.

Patsas kuvaa Karjalan, Petsamon 
ja Hangon evakkoja yhteisesti.

Huikea, lähes kolmimetrinen pat-
sas pystytetään Lahden Kalmarin 
puistoon Lahdenkadun, Vapau-
denkadun ja Fellmanninkadun 
varrelle.

Tervetuloa tukemaan haluamal-
lanne summalla yhteistä hanket-
tamme evakkojen hyväksi. 

Patsaan suojelijaksi on valittu 
opetus- ja kulttuuriministeri San-
ni Grahn-Laasonen.

Tilitiedot
Saaja    Lahden Karjalaseura ry

Tilinumero   FI95 4108 0010 4716 65
   Oma Säästöpankki, Lahti

Kirjoita   Lahjoitus Suomen  
viestikenttään:  Evakkopatsas-hankkeeseen

Huom. Jos hanke ei toteudu, palautetaan kaikki 1000 euroa ja sen yli me-

nevät summat takaisin lahjoittajalle. Lahjoittajan tulee ilmoittaa asiasta 

palautuslomakkeella.

Lahden Karjalaseura ry
Toimintaa yli 78 vuotta karjalaisen perinteen ja 

kulttuurin hyväksi.

Rahankeräysluvan saaja
Lahden Karjalaseura ry

Toimeenpanoaika 27.9.2018-31.12.2020

Alue: Kanta- ja Päijät-Häme

Lupanumero: RA/2018/846,27.9.2018

Luvan myöntäjä: Hämeen Poliisilaitos

Yhteystiedot
Raimo Koukonen p. +358 505 568 855

evakkopatsas@gmail.com

Lahdenkatu 14 B 28, 15240 Lahti

Sini Keituri p. +358 40 824 0046

evakkopatsas@gmail.com

Lahjoita
Evakkopatsas- hankkeeseen
” Meil männää vaik teil ei ois leipääkää.” 
– Karjalainen sananlasku
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Onnittelemme

Sonja Kyrölä on valmistunut energiatekniikan 
diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopis-
tosta 26.10.2018. 
Sonjan äidinäiti, vuonna 1917 syntynyt Zinaida 
Nummenpää o.s. Vaskelainen oli syntynyt Raudun 
Keripadassa. Sonja teki ensimmäisen Raudun-mat-
kansa jo 3-vuotiaana. Sonja on erittäin liikunnal-
linen nuori nainen ja on harrastanut aktiivisesti 
suunnistusta 6-vuotiaasta asti.

Rauta-Säätiön apurahasta iloitsimme koko perhe, 
joten kiitokset myös sinne!

Kiitän Rauta-Säätiötä saamastani stipendistä valmis-
tuttuani keväällä 2018 kauppatieteiden kandidaatik-
si. Ilona Koivulehto

Rautu – pilkkikilpailut 16.3.2019 Joroisissa 

Perinteinen pilkkikilpailu pidetään Mauri Jäsken ja Matti Huuhkan luotsaamina Joroisselän Haapa-
lahdella. Kilpailukeskus on Joroisten Venesatamassa.

Ajo-ohje kilpailupaikalle; Joroisten Jari-Pekalta Lentoasemantietä n. 1 km, jonka jälkeen Lentokentäntietä 
pitkin kohti Joroisten venesatamaa (osoite Lentokentäntie 107). Tien varressa opasteet.

Kisaa käydään miesten ja naisten sarjojen henkilökohtaisista mestaruuksista sekä kylien välisenä joukkue-
kilpailuna. Joukkuekilpailussa huomioitiin kylien edustajien kahden parhaan yhteenlaskettu saalismäärä. 

Ennakkoilmoittautuminen 14.3.2019 mennessä Pekka Intkelle, p. 0452630365 
tai s-posti; pintke@suomi24.fi. Ilmoittautua voi myös paikan päällä. 

Kokoontuminen kello 10.00 mennessä Joroisten Venesatamassa.  Kilpailuaika on 10.15 – 13.00, jonka 
jälkeen palkintojenjako noin kello 13.30. 

Perinteiseen tapaan tarjolla grillimakkaraa, mehua kahvia.

Tervetuloa viettämään mukavaa yhdessäoloa ja myös kilpailun tuomaa jännitystä, vaikket itse kilpailuun 
osallistuisikaan. 
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Rautulaisten perinnepäivä ja 

Pitäjäseuran vuosikokous 06.04.2019

kello 10.00 Wanhalla Rokkalantallilla, Ratamonkatu 5, Mikkeli.

 Perinnepäivän teemana on;  - Rautulaisten Lehti, 
    - sosiaalinen media: Rautu.fi -sivusto ja RAUTU -facebook-ryhmä   
    - lehden avustajakunta. 

Tilaisuuden tarkoituksena on tarkastella pitäjäseuran ylläpitämiä viestintäkeinoja, 
niiden hyödyntämistä ja kehittämistarpeita.  

Tilaisuudessa esitellään myös vuonna 1901 rakennetun 
Vakkilan tsasounan pienoismalli. Pienoismallia ovat ra-
kentaneet Toivo Valkonen ja Jaakko Toitturi.

Perinnepäivän yhteydessä on tarjolla lounas omakus-
tannehintaan 5 euroa klo 12.00, jonka vuoksi toivomme 
ennakkoilmoittautumista perinnepäivään ja vuosikoko-
ukseen 01.04.2019 mennessä hallituksen sihteerille Seija 
Rädylle s-posti seija.raty@pp.inet.fi 
tai p. 0405772728 mielellään iltaisin.

Pitäjäseuran vuosikokous pidetään perinnepäivän jatkoksi kello 13.00 alkaen. Kokouksessa käsi-
tellään yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määrätyt asiat.

Tervetulloo perinnepäivään ja vuosikokoukseen!

Maalisrieha Raudussa  

29. - 31.3.2019

Lähde mukaan taittamaan talven selkä ja viettä-
mään maalisriehaa Rautuun. 
Ajankohtaan sattuu WWW EARTH HOUR ja 
myös kesäaika alkaa.

Alustavasti ohjelmaan sisältyy mahdollisuus   
 - pilkkiä Tykläjärvellä, 
 - laskea persmäkkee, 
 - hiihtää perinteisesti tai umpihangessa, 
 - lasketella Igoran rinteillä tai 
muuten vain viettää aikaa keväisessä Raudussa.

Ennakkoilmoittautuminen 26.2.2019 mennessä 
Markku Paksulle; 
pitajaseura@rautu.fi     tai     p. 0449259765 

Matkan alustava hinta 200,00 euroa/hlö omalla 
viisumilla. Ryhmä viisuminhinta 75 euroa/hlö. 
Sisältää matkat, majoituksen, osittain ruokailut.

Hyvät Orjansaaren 

koulupiiriläiset!

Tervetuloa Kangasniemelle 

lauantaina 4.5.2019 klo 12.00

koulupiiritapahtumaamme, jota vietämme nyt 17. 
kerran. Kokoonnumme ”keskellä kylää” 

Kunnantalon tiloissa, Otto Mannisen tie 2

Aloitamme nauttimalla Karjalaisen pitopöydän 
runsaista herkuista, jotka pitopalvelu Ambrosia 
valmistaa meitä varten. Iltapäivämme jatkuu seu-
rustellen, menneitä muistellen ja yhdessä laulaen. 
Ja lopuksi vielä kahvit perinteisen täytekakun kera!

Tarjoilujen hinta on 35 e / henkilö. 
Lapset alle 12-v. puoleen hintaan ja alle 4-v. il-
maiseksi.

Sitovat ilmoittautumiset 20.4.2019 mennessä

Mervi Tiihoselle, puh. 050-3001193 
Paula Wathénille, puh. 040-5155573

Sydämellisesti tervetuloa!
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Toimittaja Marjo Ristilä-Toikka menehtyi 56-vuo-
tiaana 18.1.2019 nopeasti edenneeseen sairauteen. 
Hän oli syntynyt 10.9.1962 Lempäälässä.

Lempäälän-Vesilahden Sanomien palvelukseen 
Marjo tuli suoraan koulunpenkiltä pian ylioppilaaksi 
päästyään vuonna 1981. Työssä ollessaan hän kävi 
erilaisia alan kursseja, ja hänestä kehittyi nopeasti 
luotettava, tehokas ja taitava toimittaja. Pienessä 
työyhteisössä syntyivät samalla ystävyyssuhteet, 
jotka jatkuivat vielä senkin jälkeen, kun henkilöt 
hajaantuivat muualle. Lempäälän-Vesilahden Sano-
mien työvuosien aikana Marjo myös avioitui, puo-
lison suvun maille rakennettiin talo, ja perheeseen 
syntyi kaksi poikaa.

Parikymmentä vuotta paikallislehdessä palvel-
tuaan Marjo Ristilä-Toikka jatkoi uraansa vähän 
aikaa Korpilahti-lehden päätoimittajana sekä muun 
muassa Lempäälän seurakunnan tiedottajana ennen 
kuin löysi uuden elämäntehtävän.

Marjo Ristilä-Toikka, joka oli äitinsä kautta 
puoliksi karjalainen, halusi vaalia karjalaista iden-
titeettiään. Hän toimi 1990-luvulla parin vuoden 
ajan Lempäälän Karjalaiset ry:n puheenjohtajana. 
Sakkola-Säätiölle hän toimitti ja taittoi 2000-lu-
vulla melkein kaikkien kylien kyläkirjat, yhteensä 
toistakymmentä teosta. Samalla hän toimi kolmen 

rajan taakse jääneen pitäjän lehden päätoimittaja-
na. Pisimpään hän teki sakkolalaisten Suvannon 
Seutua, ja myöhemmin hän otti vastatakseen myös 
Vpl. Pyhäjärvi-lehden sekä Rautu-lehden. Hänen 
tärkeimmät harrastuksensa olivat koirat ja puutarha.

Marjon työt jäivät pahasti kesken. Kaikki kolme 
lehteä joutuvat nyt etsimään uuden tekijän. Niiden 
lisäksi häntä kaipaamaan jäi perhe, puoliso ja pojat 
sekä erityisesti kaksi lähellä asuvaa lastenlasta, joille 
hänellä aina arjen työtehtävien ohella riitti aikaa.

Ritva Mäkelä
Marjon työtoveri hänen uransa alussa

Surunviestit

Marjo Ristilä-Toikan muistolle

Rautuseura ry:n

sääntömääräinen kevätkokous pidetään

 ke 6.3. klo 18 tarinaillan yhteydessä

Karjalatalon Sortavala-salissa 
(2.krs)

Käpylänkuja 1, Helsinki

Tervetuloa mukaan !

Hallitus

      http://rautu.fi/Seura/toimin-
ta.htm
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Suvannon seudun pitäjäyhteisöjen tapaaminen (järjestelyvastuu)

Pilkkikilpailut yhdessä Joroisten Karjalaseuran kanssa  Joroisissa   16.3.2019

Maalisrieha        Raudussa   29.-31.3.2019

Perinnepäivä ja vuosikokous      Mikkelissä   6.4.2019 

Karjalaisten Mikkelin piirin kirkkopyhä    Pieksämäellä   28.4.2019 

Orjansaaren koulupiiritapahtuma     Kangasniemellä  4.5.2019 

Talkoomatka        Rautuun   9.-11.5.2019

Kotiseutumatka       Rautuun   31.5.-2.6.2019

Karjalan liiton kesäjuhlat      Hämeenlinnassa  14.-16.6.2019 

Kihujuhlat        Raudussa   26.-28.7.2019

Kaiken kansan karjalainen päivä     Mäntyharjulla   11.8.2019 

Kannaksen poikien konsertti Viipurissa,    Viipurin linna  11.8.2019

Rannaltaongintakilpailut      paikka auki  heinä-elokuussa

Sirkiänsaari-Huuhti-Korlee kylätapaaminen    Mikkelissä   7.9.2019 

Perinneruokakurssi       paikka auki  syyskuussa 

Talkoomatka        Rautuun  syys-lokakuussa 

Perinteinen puurojuhla      paikka auki  23.11.2019

Talvisodan alkamisen muistotilaisuus     paikka auki  29.11.-1.12.2019

Toimintakalenteri 
2019

Toimintakalenteri on alustava ja se päivitetään jokaiseen lehteen.
Tapahtumista ilmoitetaan hyvissä ajoin Rautulaisten lehdessä.
Lisäksi tietoa löytyy Rautu.fi -sivuilla ja Raudun Facebook-ryhmässä. 

Vuokrattavana
Mersedes-Benz Vito 1+8 hlo., vetokoukku
Sopii pienille ryhmille, 
myös Venäjän liikenteeseen, B-kortti

Kaikille avoin Karjala -pilkki ja ulkoilutapahtuma

Perinteinen Karjala -pilkki ja ulkoilutapahtuma järjestetään Heinävedellä la 9.3.2019 Valamon 
luostarin alueella. Pilkkimisen ohella osallistujat voivat hiihtää ja ulkoilla kauniissa luostarimiljöössä 

sekä tutustua halutessaan Valamoon koko viikonlopun 8.-10.3. 
Tapahtuman järjestäjinä ovat Karjala-lehti, Valamon luostari, 

Eläkeliiton Heinäveden yhdistys ja Karvion VPK.

Varsinainen Karjala -pilkki alkaa la 9.3. klo 10. Ilmoittautuminen kilpailupaikalla klo 9 alkaen. 
Rannalla saatavilla nokipannukahvia, kuumaa mehua ja grillimakkaraa.

Kilpasarjat ovat tytöt ja pojat alle 18 vuotta sekä naiset ja miehet 18-55 vuotta ja yli 55 vuotta. Ah-
ven on kilpakala.

Kilpailukanslia ja -alue ovat luostarin rannassa. Ilmoittautuminen pilkkikilpailuun Kari Mironmäki 
p. 040 837 6879 tai Markus Rissanen, markus.rissanen@karjala-lehti.fi tai p. 040 701 2461.

Kilpailumaksu 10 euroa maksetaan käteisellä paikan päällä. 
Yöpymis- ja ruokailuvaraukset Valamon luostariin myyntipalvelu@valamo.fi tai puh 017 5701810.

 Valamossa

Tied. Ville Kopakkala
+358 50 3448396
ville.prokop@gmail.com
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ASEMAN KOULUPIIRI
Aimo Tiainen, Talvitie 7, 90530 Oulu, puh. (08) 348 940

KIRKONKYLÄN KOULUPIIRI
Eelin Damski, Riihikuja 3 A 8, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 418

MÄKRÄN KOULUPIIRI
Sirpa Tereska, Pallonkatu 16-18 C 15, 53900 L:ranta, puh. 040 7343 087

Tuija Alatalo, Saturannantie 1 D 18, 70260 Kuopio, puh. 0500 345974 

Päivi Laamanen, Reslakuja 3, 76120 Pieksämäki, puh. 040 500 5648

ORJANSAAREN KOULUPIIRI
Riitta Korpiluoma,Koppelonkatu 18, 50190 Mikkeli, puh. 040 8316982 

Päivi Väisänen, Lähemäenkatu 16, 50100 Mikkeli, puh. 050 5242280 

Pirkko Pätynen, Korpikuja 9, 76100 Pieksämäki, puh. 0400 214415 

Jorma Partanen, Huuhantie 250, 77240 Halkokumpu, puh. 0400 953 839

PALKEALAN KOULUPIIRI
Arvi Purjemaa, Kirkonkyläntie 129, 47710 Jaala, puh. 050 3552427 

Kalevi Laitsaari, Hallituskatu 1A 15, 50100 Mikkeli, puh. (015) 365 166

RAASULIN KOULUPIIRI
Kaarina Raatikainen, Steniuksentie 10 A 2, 00320 Helsinki puh. 040 737 7631

RAUDUNKYLÄN KOULUPIIRI
Jaana Matikainen, Rantaraitti 13, 50100 Mikkeli, puh. (015) 177 144 

Sirpa Koskela, Juustilankatu 5 A 6, 15200 Lahti, puh. 0440 310 136.

SUVENMÄEN KOULUPIIRI
Armas Komi, Kisakuja 7, 79600 Joroinen, puh. (017) 572 446 

Reijo Onikki, Särkijärventie 35, 78880 Kuvansi,puh. 0400 335033, 

reijo.onikki@finnraj.fi

SIRKIÄNSAARI-HUHTI-KORLEE KYLÄTMK 
Rauni Karjalainen, Kosonniementie 31 B, 52300 Ristiina

puh. 0400 715 200, s-posti rauski38@gmail.com

Ilmi Pesonen, Porslahdentie 10 A 13, 00960 Helsinki puh. 040 730 6166, 

s-posti ilmi.pesonen@gmail.com 

Seija Räty, Liunantie 17, 79600 Joroinen

puh. 040 577 2728, s-posti seija.raty@pp.inet.fi

VAKKILAN KYLÄTOIMIKUNTA
Pekka Intke pj. Huvilakatu 8 as 4, 50100 Mikkeli puh. 045 263 0365, 

s-posti: pintke@suomi24.fi

Outi Ahponen siht. Ojalankatu 4, 05830 Hyvinkää, puh. 040 730 6125, 

s-posti: outi.ahponen@gmail.com

VEHMAIS-HAUKKALAN KYLÄTOIMIKUNTA 
Heli-Päivi Nypelö, Korpikoskentie 27, 50670 Otava,

puh. 044 977 2017, s-posti heli-paivi.nypelo@outlook.com 

Pirjo Strandén, Latupirtintie 1, 50670 Otava,

puh. 044 566 9080, s-posti stranden.pirjo@gmail.com

KOULUPIIRIEN
YHDYSHENKILÖT:

Rautulaisten lehti

Vastaava toimittaja: 
Markku Paksu, Ihastjärventie 29, 50970 Mikkeli
puh. 044 925 9765
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