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Ennen vuotta 1918 Muaseliltä laskeuduttiin Kylmojan notkoon...

Vuoden 1918 jälkeen yleisimmin tämä notko tunnetaan Kuoleman-
laaksona. Olemme voineet lukea lukea sen verisestä historiasta, jonka 
seurauksena siitä näiden tapahtumien jälkeen tuli hyvin osuvasti Kuo-
lemanlaakso. Näiden traagisten tapahtumien jälkeen se todella muo-
dostui arviolta n. 1000 ihmisen viimeiseksi leposijaksi ja siten nimensä 
mukaiseksi.

Me emme voi muuttaa historiaa mutta meidän tehtävämme vielä 100 
vuoden jälkeenkin on tuoda oikeaa historiaa esille niin rajan tällä, kuin 
myös rajan toisellakin puolella. Tieto lisää tuskaa ja totuuden kuuleminen 
voi olla kivuliasta ja voi avata auki vanhoja haavoja, mutta tietoisuus 
omista historioistamme on tärkeää, ettei vastaavanlaista tragediaa enää 
koskaan pääsisi tapahtumaan. Virheistä on hyvä ottaa opiksi. Raamatus-
sakin todetaan, ”tutustukaa menneisyyteenne ja ottakaa opiksi.” Sodissa 
ei ole voittajia, on vain häviäjiä.

Menemättä näiden tapahtumien yksityiskohtiin, totean kuitenkin, 
että maailmassa vellova ilmapiiri tänäkin päivänä on varsin otollinen 
samankaltaisiin tapahtumiin kuin reilut 100 vuotta sitten. 100 vuotta sit-
ten Suomen kansa oli kahtiajakautunut osaltaan näihinkin tapahtumiin. 
Raudussa vaikutti ensimmäisen maailmansodan tapahtumat. Saksan ja 
Venäjän Brest-Litowskissa 3.3.1918 allekirjoittaman rauhansopimuksen 
mukaan bolsevikit sitoutuivat vetämään joukkonsa pois Suomesta. 
Pääsääntöisesti näin tapahtuikin mutta vallankumousjohtaja V.I.Lenin 
ei kuitenkaan noudattanut sopimusta vaan ryhtyi auttamaan suomen 
vallankumousta. Raudun rintamalle tuotiin lähes 2000 neuvostosotilasta 
auttamaan Suomen punaisia, tunnetuin seurauksin ja tappioin.

Politiikan rattaissa tavallinen ihminen on vain pelinappula, sotilas 
menee sinne minne käsketään, mutta useimmiten suurin kärsijä on 
useimmiten syytön, syyttänsä syyllinen ihminen.

Tämä paikka ansaitsee historiassamme kunnioituksen, niin venäläis-
ten kuin suomalaistenkin uhrien osalta. Kansan suusta kuultuna liikkui 
Kuolemanlaaksosta monta tarinaa, siellä kerrottiin kummittelevan yms. 
Laakso piti nopeasti sivuuttaa, koska siellä kummitteli varsinkin kesäöinä, 
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vainajat tanssivat valkoisissa paidoissaan joukko hautojen yllä, kuului 
itkua ja valitusta. Mielikuvitus kyllä saattoi aamuyön tunteina tehdä 
tepposen, vaikkakin kyllähän aineksia kummitteluunkin oli.

Kuolemanlaaksoon tulossa infotaulu

Yllättävästi saimme tiedon, että venäläinen historioitsija Dimitri Odin-
sov on puuhaamassa tietopohjaista infotaulua Kuolemanlaakson lähei-
syyteen, ja tekstin oikeellisuuden vuoksi tarjosi meille olla avustajina 
ko. asiassa. Tämän asian tiimoilta tapasimmekin muutaman kerran ja 
koska Pekka Intke oli lähiaikoina perehtynytkin Vapaussodan taistelui-
hin kirjaprojektin yhteydessä, niin hän suostui tähän tehtävään. Tässä 
lyhykäisyydessään tämä mielestämme hieno asia, teksti ja taulu ovat 
valmiina ja odottavat sopivaa hetkeä sen paljastukseen.

Mitä sitten tämä projekti toi muuta tullessaan? Monet henkilöt olivat 
kuulleet laakson läheisyydessä sijaitsevasta suomalaisesta hautamuisto-
merkistä, toistaiseksi tuloksetta, koska oli tieto väärästä paikasta. Dimitri 
oli sen ystäviensä historian harrastajien kanssa löytänyt. Vain noin 2 - 
300m Kuolemanlaaksosta Sunikkalan suuntaan on Nahkurin nuorten 
poikien hautamuistomerkki, entisen Nahkurien talon pihapiirissä. Ase-
man koulupiiriin kuuluvat talot nro 31 ja 32 ovat kuuluneet Nahkureille. 
Mielenkiintoista olisi saada heihin yhteyttä, mikäli joku tuntee tai tietää.

 Katselin kalenterrii tätä kirjoitellessain ja totesin, jot joha se tiäkii kesä 
kiäntyy kolm viiko pääst syksypuolel, eikä mittää kerent tänäkää kesän... 
Mutta onhan sentään Kihut, jot siel tavataa!

Ja sitten viel juhannusjuttu: Meirän aittaan ei ensimmäisenä ehtoona 
pääse vaikka ois mies Kivennavalta, mutta toisena ehtoona voi tilanne 
muuttua, jollei ole kersoosta kysymys, sanoi Kuortaneen tyttö, kun Ki-
vennavan poika yöjalkaan pyrki.

Mukavaa kessää teil...

Markku

kotiseutuneuvos

Kylmojan notkosta

Kuolemanlaaksoksi

Markku Paksu

Entisellä Helena Nahkurin talon pi-
ha-aluueella oleva hautamuistomerkki 
on kumollaan. Kivestä on luettavissa 
Mikko ja Antti Nahkurin nimet ja kuo-
linaika 5.4.1918.
Tässä tutkitaan kiveä ja sen viestejä. 
Vaatimaton kivi vaikuttaisi itseteh-
dyltä, luonnonkiveen hakattuine 
nimineen ja päivämäärineen. Kivi 
liittyy Kuolemanlaakson tapahtumiin 
läheisyytensä ja päivämäärän vuoksi. 
Kuva Markku Vauhkonen.
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Kovin vähän siitä olen kuullut muistitietoa. Toden-
näköistä on, että se oli jäänyt vallankumouksen jäl-
keen oman onnensa nojaan. Se lienee lähinnä ollut 
Petäjärven hovin herrojen viimeinen lepopaikka. 

Lahjoitusmaa-aikakausi Sakkolassakin on varsin 
mielenkiintoinen. Tsaari Pietari I:n velipuoli, to-
dellinen salaneuvos, kreivi Ivan Aleksejevits sai 1. 
kesäkuuta 1713 Pietarin kuvernimentin ukaasilla 
valtiollisten palvelustensa vastineeksi Sakkolan 
pitäjästä 91 taloa. Hänet kuitenkin karkoitettiin 
Solovetskin luostariin. Lahjoitusmaat palautettiin 
kruunulle vuonna 1728. 

Vuonna 1740 Sakkola lahjoitettiin silloiselle 
kauppakollegion presidentille ja keisarinna Anna 
Ivanovan suosikille, kreivi Platon Ivanovits Mu-
sin-Puskinille, joka isänsä tavoin karkotettiin Eli-
sabet I:n aikana Solovetskin luostariin.

Eri vaiheiden jälkeen vuonna 1779 tehdyssä pe-
rinnön jaossa Sakkolan Petäjärvenhovi siirtyi Peter 
von Freederickszille. Silloin donaatiolla oli myös 
sahat Riiskassa ja Musakanlahdessa. 1-luvun alussa 

Peter von Freederickszillä oli nelikehäinen Lohijoen 
ja kaksikehäinen Petäjärven saha.

Freederickszin suku lienee viimeisin hovin omis-
taja.

Vallankumouksen jälkeen Venäjälle siirtyneen ho-
vin viimeisen omistajan jälkeen Suomen valtiokaan 
ei siitä huolta pitänyt. 

Tsasouna
Sakkolan Petäjärvellä Hovinkylässä ollut rukoushuo-
ne oli pyhitetty pyhien apostoli Pietarin ja Paavalin 
muistoksi, jota vietetään 29. kesäkuuta. Tsasounan 
irtain omaisuus eli kalusto oli siirretty kesällä 1929 
seurakunnankokouksen 2.6.1929 päätöksellä ja kir-
kollishallituksen luvalla Vakkilan rukoushuoneen 
tilille.

Petäjärven tsasouna kuului Palkealan ortodoksisen 
Seurakunnan piiriin. Tsasouna sijaitsi Hovinkylän 
peltojen keskellä niin kutsutulla metsäsaarekkeella. 
Mummoni Lempi Paksun os. Hakulisen koti sijaitsi 
varsin lähellä tuota saareketta ja hän kertoi, kuinka 

Petäjärven Tsasouna
Taannoinen vierailuni Hovinkylässä sijainneen Tsasounan paikalla herätti uudelleen 
mielenkiintoni sen historiaa kohtaan.

Markku Paksu Petäjärven Tsasouna Hovinkylässä, 
pyhitetty pyhien apostolien Pietarin ja 
Paavalin muistoksi. Kuva Rautuseura.
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he lapsena kävivät kilistelemässä hienoja kelloja ja 
ihailemassa muutenkin kauniita ikoneita.

Edellisestä vierailustani oli kulunut jo liki 30 vuot-
ta, silloin siellä oli havaittavissa kirkon viinikellari 
holveineen ja osa kiviaitaa.

Nyt paikalla on ehkä venäläisten pystyttämä ns. 
Matkamiehen risti, myrskyssä kaatuneen puun alla 

Tsasouna on rakennuksena hävinnyt olemasta, paikalla on 
muistoristi ja yksi hautakivi. Ristissä keramiikkalaattoihin 
tehdyt ikonit. Kuva MV

Tsasounan paikka kylläkin on varsin näkyvä, kiviaidan 
ympäröimä metsäsaareke keskellä Hovinkylän peltoa. Ho-
vinkylän nykyisiä rakennuksia, datsoja näkyy kuvan oikealla 
reunalla. Kuva MV

vaurioitunut. Viinikellarin tiiliä löytyi myös sekä 
alueen ympäröivä kiviaita. Yksi hautakivi oli myös 
jäljellä. Kiven teksti on venäjäksi ja siitä en saanut 
nimeä selville. Puisto kaipaisi siistimistä, koska 
luonto oli tehnyt tehtävänsä ja kaatuneita puita sekä 
risukkoa on paljon.

Hovin, sittemmin emäntäkoulun aikaan tsasou-
nan paikan kerrottiin olevan suosittu retkeilykohde. 

Tsasounan historiaa tutkaillessani kuinka se liittyy 
itse hoviin, törmäsin mielenkiintoiseen ehkäpä jo 
unohduksissa olevaan asiaan...

Kaikki tiet vievät rautuun
Hovin viimeinen emäntä oli rautulainen. Tilan tilan-
hoitajana toimi agrologi Granfelt hänen vaimonsa 
oli Raudun kirkkoherra A. Hahlin tytär Hanna 
Granfelt os. Hahl.

Anders G. Hahl oli raudun kirkkoherrana vuosi-
na 1855-1881 hänen kerrotaan olleen saarnoissaan 
selkeäsanainen ja sujuvapuheinen. Erikoista hänessä 
oli kaunis ja kantava lauluääni. Seurakuntalaiset kir-
kosta palattuaan kertoilivat kuinka kauniilla äänellä 
hän messusi.

Petäjärven hovi vuonna 1845; hovi pal-
jon ennen Petäjärven Emäntäkoulun 
alkamista. Piirroksen on tehnyt Viktor 
Svaetichin vuonna 1913. Piirros on Lah-
den kaupungin museon kokoelmista. 
Svaetichin oli salmilainen taiteilija, joka 
kuvasi paljon Viipuria ja Karjalan kirkkoja 
ja hoveja.

-->
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Raudun kirkkoherran maailmankuulu 
tyttären tytär
Avioliitosta agrologi Granfeltilla ja Hanna vaimolla oli 
tytär hänkin nimeltään Hanna, joka kohosi maailman 
maineeseen ja tässä kerrontaa hänestä.

Kun suuri suosittu maailmanmaineen saavuttanut 
laulajattaremme Hanna Granfelt menetti kauniin 
isänkotinsa Sakkolassa, ihanan Petäjärven kartanon 
(hovin) ja pian, vasta 9 vuotta täytettyään, myöskin 
hienon, ihannoimansa isän, ei pienen herkän orpo-
tytön aivoissa kypsynyt mitään vastausta hänen tus-
kaiseen kysymykseen: miksi minulle piti käydä näin

Pikku Hannan elämä oli siihen asti ollut onnellista 
ja rikasta. Musikaalinen hienostunut vanhan kulttuu-
risuvun jäsen äiti Hanna Hahl loi miehensä agrologi 
Granfeltin kanssa sopusuhtaisen ja onnellisen kodin, 
jonka henki ja perinteet loivat lämpöä ja rohkaisivat 
myöhemmin moniin vaikeuksiin joutunutta Han-
na-tytärtä hänen elämänsä ihmeellisissä vaiheissa. 
Sitä kuvaa parhaiten laulajattaren viimeisinä elämänsä 
kuukausina lausumansa sanat: 

”Kai se, mikä on kauneimpana, ehjimpänä ja onnel-
lisempana piirtynyt sieluuni monivaiheisen elämäni 
taipaleella, kaikki se sisältyy sanoihin: lapsuus, lap-
suudenkoti. Ei maineeni kukkuloilla olo, ei onnistu-
neimpien esiintymisieni ylistävät arvostelut. Euroopan 
konserttilavoilla ja tunnetuilla näyttämöillä ei ihailu 
eikä mikään suitsutus ole ollut sen onnen veroista, 
jonka lapsuudenkoti muistoineen piirsi sieluuni. Sinne 
Petäjärven välkkyvien laineitten, karjalan humisevan 
hongikon ja lapsuuteni leikkilehtojen syliin pakenin 
aina muistoissani, kun elämäni oli oikein vaikeaa- sillä 
sitähän se ihmiselämä usein on.”

Kohtalo oli määrännyt Hanna Granfeltin, Raudun 
entisen kirkkoherran tyttären tyttären suorittamaan 
kunniakkaan, kauniin ja pitkän päivätyön laulajatta-
rena. Oliko kodin ja isän menetys, siirtyminen pois 
karjalaisesta maalaismiljööstä Helsinkiin sitä kohtalon 
sormen ohjausta, jota tarvittiin Hanna Granfeltin 
elämänkaaren myötäilemiseen.

Hanna Granfeltin toinen isoisä oli myös rovasti. 
Niinpä äiti Hanna Granfelt muutti neljän orpolapsensa 
kanssa turvaa hakien Tammelan pappilaan köyhänä ja 
turvattomana. Olo siellä ei kuitenkaan ollut otollista 
sillä jo vajaan vuoden kuluttua heidän piti jättää iso-
isän varakas pappila ja etsiä elämisenmahdollisuutta 
muualta. Rovasti Granfeltin toiseksi puolisoksi hel-
sinkiläisestä liikemaailmasta rovastinnaksi kohonnut 
nainen, oli niin kovasydäminen ja julma, että leskiäi-
din oli lähdettävä maailman armoille isoisän suureksi 
suruksi.

Tuota rovastinnaa kohtaan tunsi laulajatar vielä 
vanhuudessaan suurta katkeruutta, varsinkin sen 
vuoksi, että tuo rovastinna-tantta oli erikoisesti vihan-
nut kaunista suloista pikku-Hannaa. ”Mutta”, sanoi 
laulajatar tätä aikaa muistellessaan: ”onhan meidän 
ns. naisten joukossa niin julmia ja kovasydämisiä 
yksilöitä että miehet kalpenevat niiden raakuuden ja 
maagillisten häijyyden edessä.”

Rouva Granfelt muutti nyt lapsineen Helsinkiin. 

Hän vuokrasi ison huoneiston Albertinkadulta ja perusti 
koulukodin, jonka suojissa myöhemmin monet tunne-
tut kansalaisemme asuivat koulu- ja opiskeluaikoinaan.

Näin suuntautui Hannankin tie Helsinkiin. Se ta-
paus oli kai ratkaiseva hänen myöhempiä vaiheitaan 
ajatellen.

Jo lapsuudessaan oli Hanna-tyttönen taide-elämän 
alkeitten tuntumaan. Kotona soitettiin ja laulettiin 
paljon ja joulupyhien aikana, jolloin Eero veli saapui 
jonkun opiskelijatoverin kera Petäjärven kartanoon, 
näyteltiin laulunäytelmiä, järjestettiin juhlia palvelus-
väelle ja kyläläisille, jossa koko herraskartanon perhe 
esitti ohjelmaa.

Näiltä päiviltäkö lie syntyisin se taiteen palo, joka vei 
Hanna Granfeltin suureen maailmaan suurten mittojen 
täyttäjäksi - näin hän ainakin itse uskoi.

Silloisen Arkadia-teatterin taidearvostelijana oli 
Hanna-tytön eno, tohtori N. Hahl, joka oli raudun 
kirkkoherra Hahlin poika Jalmari Hahl. Kun Hanna 
14-vuotiaana koulutyttönä pääsi ensi kerran enon 
lahjoittamalla vapaalipulla teatteriin, muodostui siitä 
elämänsä siihen astisesta elämyksestään valtavin. Oli 
esitelty ”Regina von Emmerita”. Hanna Granfelt kertoi 
näytännön tehneen häneen niin valtavan vaikutuk-
sen, että hän oli unohtanut täydellisesti ympäristönsä. 
Niin voimakas oli teatteri-illan antama kipinä, syttyen 
tuleksi, joka paloi sittemmin niin kirkkaana yli neljä-
kymmentä vuotta tuhansien ihmisten nautinnoksi eri 
puolilla Eurooppaa.

Jo kuusitoistavuotiaana hän pyrki harjoittelijaksi 
teatteriin, onnistui jopa pääsemään sinne. Ja siitä alkoi 
latu, joka vei ensin Argadia-teatterin palkeille ja vuo-
sisadan vaihteessa, sen muututtua Suomen kansallis-
teatteriksi, sen henkilökuntaan. Mutta koska laulu oli 
hänen vahvin lahjansa, suuntautui tie pian Pariisiin 
Duvernonin laulukouluun ja sen jälkeen niin monille 
näyttämöille ja konserttilavoille.

Hanna Granfeltin lahjat myös näyttelijänä olivat 
omaa korkeaa luokkaa, osoittivat Kaarle Avellanin 
suuttumusta säkenöivät sanat hänen kuullessaan, että 
Hanna Granfelt jättää kansallisteatterin ja lähtee opiske-
lemaan Pariisiin: ”Jättäessäsi teatterin, sinä et tee väärin 
vain omaa itseäs, vaan koko Suomen näyttämötaidetta 
kohtaan.”
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Matkustellessani kerran lahjoitusmaamuistoja kokoilemassa, jou-

duin Petäjärven hoville. Jälellä oli vielä vanha rakennus, johonka 

liittyy niin monta tarinaa. Hovi onkin vanhanaikuinen ja herättää 

mieleen monia tunnelmia. Huomiotani kiinnitti lähellä hovia 

oleva komea koivutie. Ajattelin minne se johtaisi, sillä mitään 

hovirakennusta ei siellä pitäisi olla.

Läksin kulkemaan koivutietä pitkin. Tuntui kuin nuo iki-

vanhat koivut kahden puolen tietä olisivat kertoneet surullisia 

tarinoitaan lahjoitusmaa-ajalta. Jonkun aikaa kuljettuani tulee 

eteeni tuuhea hongikko. Sitä ympäröi vanha kiviaita. Astun 

sisään aukosta ja hongikon sisässä huomaan vanhan, harmaan 

huoneen… Lähenen sitä. Mikä se on? Huomaan ristin katolla.  

Tarkastellessani huomaan sen vieressä ristejä... Siis pieni kappeli 

ja tämä hongikko on kalmisto.

Tarkastellen rakennusta. Se on pikkutuvan kokoinen, hirsi-

rakennus. Pärekatto on jo sammaloitunut. Pitkiin aikoihin sitä 

ei ole käytetty, sillä oven eteen on kasvanut paksuja puita. Koko 

pieni kappeli tekee tarumaisen vaikutuksen. Tarkastelen lähellä 

olevia hautoja... Useista ovat ristit katkeilleet, marmoriset hau-

takivet sortuneet. Kappelin takana on kaksi hautaa, jotka ovat 

hyvin säilyneet. Niiden valkoiset marmoriristit kohoavat juhlal-

lisina kalmiston hämäryydestä. Tarkastelen niitä, huomaan niissä 

nimen Freederickz. Siis tämä on noiden lahjotusmaahistoriassa 

tunnettujen paroonien viimeinen lepopaikka.

Menen lähimpään taloon, saadakseni asiasta selvää. Isäntä 

kertoo, että se on todellakin Freederikzien hautapaikka. Hän 

sanoo itsellään olevan kappelin avaimen. Lähdemme hänen 

kanssaan yhdessä kappelia katsomaan. Mennessä kertoo mies, 

että lahjotusmaa-aikana pidettiin kappelissa säännöllisesti ju-

malanpalveluksia. Sillä hovissa oli paljon kreikkalaiskatolilaisia 

palvelijoita, vouteja y. m. Myöskin lahjotusmaan suomalaisetkin 

asukkaat kävivät siellä. Lahjoitusmaa-aikakauden perästä pidettiin 

aina kesäisin silloin tällöin jumalanpalveluksia. Palkealan kreik-

kalaiskatolilainen pappi kävi niitä pitämässä. Mutta sittemmin 

täytyi ne lopettaa, sillä väkeä ei näihin tilaisuuksiin saapunut.

Menemme kappeliin. Se tekee omituisen vaikutuksen. Se on 

hyvin hämärä. Muutamia hautoja on siellä sisässä, hautakivet 

ovat tummuneet, kirjotukset särkyneet. Seinät ovat täynnä 

pyhien kuvia.

Moni kuva välähtää mieleen. Täällä ovat siis polvensa not-

kistaneet ne korskeat patroonit, joiden edessä vapisivat monet 

pitäjät. Täällä tehneet tiliä Korkeimman kanssa nuo pelätyt 

miehet. Täällä korkeuteen kohonnut monen lahjotusmaaorjan 

surullinen huokaus ja arka toive.

Kävelen kalmistossa, katselen nimikirjotuksia. Ne ovat kaikki 

venäjänkielisiä… tuntemattomia nimiä… Ehkä vouteja, palvelijoi-

ta y. m. lahjoitusmaan surujen todistajia… . Istahdan kiviaidalle, 

annan aatokseni lennellä. On kuin näkisin edessäni aukeavalla 

pellolla orjalauman työssään. On kuin iltatuuli korvinani kuljet-

taisi heidän surulliset valituksensa… Elävänä mieleeni kuvastuu 

moni tarina Petäjärven hovista, sen vanhasta mittavuudesta. 

suruisia olivat ne kuvat, surua ne mieleen synnyttivät…

Lintu visertää pääni päällä… Niin niin… Korkeuteen pyrkivät 

aina noiden ahdistettujen toiveet, siksi ne jaksoivat kestää. Toivon 

valkoleivo heille liverteli surun synkimmillä hetkillä.

Ilta on jo hämärtynyt. Kalmiston rauha tuntuu niin salape-

räiseltä…

Mielessäni soivat tarinat monet, tarinat surulliset, tarinat 

rakkaat. Tarinat surun suurentamista miehistä...

M i k k o  U.

Petäjärven hovin kappelista tai Tsasounasta ei juurikaan ole tietoa missään. 
Rautulaisten lehden toimittaja seikkaili digitoitujen aineistojen maailmassa 
ja sieltä löytyi artikkeli, jossa Mikko Uotinen kuvailee käyntiään kappelissa. 
Mikko Uotinen oli suomalainen poliitikko, toimittaja ja runoilija, jonka 
suuresta tuotannosta esimerkiksi vaikkapa Kuvailuja Raudun pitäjästä, 
1916, Raudun aamu, 1918 tai Larin Parasken elämänkerta 1908. 
Tässä hänen artikkelinsa Karjala -lehdestä 22.11.1914:

Petäjärven kappeli
Kuva on Karjala lehdestä kyseisestä artikkelista. Kuvan laatu 
on yli satavuotiaan lehtiartikkelin mukainen, mutta kuva 
on todella ainutlaatuinen. Siinä näkyvät Kappelin alueella 
kaksi hautaa ja marmoriset hautaristit.

Petäjärven hovin rukoushuone. Viktor Svaetichin on sen 
piirtänyt vuonna 1913. Piirros on Lahden kaupungin mu-
seon kokoelmista. 
Petäjärven hovi kuului sadan vuoden ajan Freedericksz- 
suvulle. Kappelin sisällä on viisi Freedericksz-suvun hautaa 
ja ulkopuolella kolme, kertoo Kodin Kuvasto vuonna 1914. 
Ilmeisesti myös muita henkilöitä on alueelle haudattu.
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Paluuta rajoittivat monet asiat
Suomalaiset valloittivat Talvisodan pakkorauhassa 
luovutetun Karjalan kannaksen takaisin syyskuun 
alkuun mennessä 1941. Vaikka monilla evakoilla oli 
palava halu muuttaa takaisin heti armeijan joukko-
jen kintereillä, se ei käytännössä ollut mahdollista. 
Maakunta oli siinä määrin tuhottu, ettei sotilasjohto 
voinut päästää ihmisiä välittömästi ja ilman muuta 
palaamaan kotiseuduilleen. Enempää turvallisuutta 
kuin toimeentuloakaan ei voitu varmistaa. Maas-
tossa oli runsaasti vaarallista sotaromua ja miinoja, 
vihollisen aikeista ja mahdollisista vastaoperaatioista 
ei tiedetty, talot ja elinkeinoelämän tuotantolaitok-
set oli pääosin tuhottu, pellot olivat hoitamattomia 
eikä edes siemenviljaa ollut.

Paluun piti siis olla hallittua. Se taas vaati runsaas-
ti järjestelyjä ja välttämätöntä byrokratiaa.

Aluksi piti ratkaista, järjestetäänkö alueiden hal-
linto siviili- vai sotilashallintopohjaiseksi. Armeijan 
ylipäällikkö Mannnerheim oli hyvin tietoinen siitä, 
ettei hän voinut estää karjalaisten paluuta, mutta 
niin kauan kuin sota jatkuisi, hallinto on pidettävä 
tiukasti sotilaiden käsissä. 

Päämajaan perustettiin sotilashallinto-osasto teh-
tävänään järjestää takaisin vallatun alueen hallinto, 
huolehtia väestön palauttamisesta ja hoitaa alueen 
talouden, ennen muuta maatalouden ja kansan-
huollon vaatimat kiireellisimmät tehtävät. Sotilas-
hallinto-osastoon perustettiin väestönsiirtotoimisto 
seuraavin tehtävin:

1. suunnitella ja johtaa siirtoväen ja omaisuuden 
paluuta,
2. myöntää väestön paluuluvat ja määritellä reitit,
3. järjestää paluukuljetukset,
4. pitää rekisteriä myönnetyistä paluuluvista ja pa-
lanneesta väestöstä.

Kuntiin perustettiin kunnanesikunnat, jotka 
olivat sotilashallinnon alaisia. Niitä ei voitu valita 
siviiliolojen mukaisesti, vaan ne määrättiin käs-

kykirjeellä. Esikunnan tehtävät vastasivat lähinnä 
siviilihallinnon kunnanhallituksen tehtäviä kui-
tenkin suuremmin valtuuksin. Päätöksiä tuli tehdä 
nopeasti ilman aikaa vieviä hallintobyrokratioita. 
Periaatteena oli, että esikunnan päälliköksi tuli 
mahdollisimman pätevä jo ennen sotaa toiminut 
kunnallismies. Raudun kunnanesimieheksi nimet-
tiin Matti Pulakka. Lisäksi esikuntaan tuli kuulua 
poliisijohtaja, väestönsiirronjohtaja, kansanhuollon-
johtaja, maatalousjohtaja, metsätyönjohtaja, kun-
nan rakennusmestari ja terveyssisar. Nuo nimikkeet 
ilmaisevat samalla tehtäväalueet.

Muutto alkoi 1942
Vaikka paluumuuttoa valmisteltiin jo 1941 puolel-
la, varsinainen muutto pääsi alkamaan vasta 1942. 
Muuttoluvan hakijan piti selvittää tarkkojen henki-
lötietojen lisäksi, minkä rajatoimiston kautta hänen 
oli määrä kulkea rajan yli. Lupaan sisältyi ilmainen 
rautatiematka ja oikeus kuljettaa ilmaiseksi tarvittava 
irtaimisto lähimmältä rautatieasemalta lähimmälle 
asemalle paluukunnassa. Palautuskortin perusteella 
kunnanesikunnan piti selvittää palaavan henkilön 
toimeentulo- ja majoitusmahdollisuus ennen pa-
luuluvan myöntämistä. Palannut henkilö oli oman 
kuntansa esikunnan määräysvallan alainen.

Muuttohalukkuutensa Rautuun oli jo kesäkuun 
alkuun 1942 mennessä ilmaissut 663 perhettä, 
joissa oli yhteensä 2 985 henkilöä. Mukanaan he 
olisivat tuoneet 602 lehmää, 181 hevosta, 244 päätä 
pienkarjaa sekä 128 tonnia viljaa ja rehua. Erilaisia 
maataloustyökoneita olisi tullut 256. Näin suurelle 
määrälle ei kuitenkaan voitu tässä vaiheessa lupia 
myöntää.

Suurin muuttoa rajoittava este oli asumusten 
puute. Raudun rakennuskannasta oli tuhoutunut 
85-90 prosenttia. 

Keväällä 1942 määrättiin, että Karjalaan on pyrit-
tävä siirtämään aluksi ensisijaisesti työkykyistä maa-
talousväestöä ja käytössä oleva rautatievaunusto ja 
muu kuljetuskalusto oli varattava tällaiselle väestölle 

Veikko Vaikkinen

Paluu Rautuun, 

  toivo ja jälleenrakennus sekä 

  uusi lähtö 1944

Jälkeen päin on kysytty, miksi karjalaiset evakot tekivät sen virheen, että halusivat 
Jatkosodan aikana palata kotiseuduilleen. Johannes Virolainen on vastannut, 
että mikään voima ei olisi estänyt karjalaisia palaamasta. Se on lyhyesti ja tyh-
jentävästi sanottu.
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ja heidän maataloustöissä tarvitsemalle irtaimistolle. 
Irtaimiston tärkeysjärjestys oli seuraava:

a. elintarpeet ja siemenvilja,
b. hevoset ja rehut.
c. maatalouskoneet ja työkalut,
d. väkilannoitteet.

Vasta tämän jälkeen annettiin vaunuja muiden 
kotieläinten kuin hevosten kuljetukseen. On muis-
tettava, että VR toimi erittäin suuren paineen alla. 
Kalusto tarvittiin lähinnä armeijan kuljetuksiin ja 
rataverkko oli heikossa kunnossa ja sen kapasiteetti 
loppuun saakka käytetty. Armeijan päämajan ja 
rautatiehallituksen välille syntyi vakaviakin erimie-
lisyyksiä liikenteen hoidon tärkeysjärjestyksestä.

Elokuun puolivälissä 1942 Rautuun oli saanut 
muuttoluvan 1 040 henkilöä, joista 318 oli mer-

kitty asuntoa vailla oleviksi. Ei ole tietoa siitä, 
missä asuntoa vailla olevat majoittautuivat. Joka 
tapauksessa asunnoiksi oli otettu jokainen siihen 
vähänkin kelpaava rakennus aina ulkorakennuksia 
ja maakuoppia myöten.

Paluumuutto jatkui tämänkin jälkeen. Lopulta 
paluuluvan sai noin kolmannes pitäjän väestöstä. 
Asuntokurjuus ei helpottanut, vaikka myös sotilai-
den käyttämät korsutkin otettiin asumiskäyttöön. 

Jälleenrakennus 
Alueella alkoi heti ennen näkemätön toimeliaisuus. 
Sen käyttövoimana oli toivo paremmasta. Jopa 
asuntoja kiireellisempänä asiana pidettiin peltojen 
kunnostamista ja siemenviljan kylvöä maahan. 

Jälleenrakennuksen huippuvuosi oli 1943. Jo 
edellisenä vuonna valtioneuvosto oli perustanut pa-
lautetun alueen neuvottelukunnan, jonka tehtävänä 
oli kehittää työn suoritusta, tehdä esityksiä alueiden 
kehittämisestä ja antaa lausuntoja ministeriöille 
ja muille hallintoelimille. Valtio myönsi rahallisia 
avustuksia erilaisiin jälleenrakennusta edistäviin 
kohteisiin.

 

Liuksen lehmiä tuodaan Rautuun. Kuva: Rautuseuran 
arkisto.

Raudun kunnan esikunnan päällikkö Matti Pulakka (pöydän 
ääressä vasemmalla) kirjoittaa syksyllä 1941 siivous- ja 
raivausryhmän jäsenille lupapapereita. SA-kuva.

Uusia asuinrakennuksia alettiin rakentaa pitäjän 
eri kulmille sikäli kuin onnistuttiin saamaan tar-
vikkeita. Ei ollut alan kauppaliikkeitä, joista hakea 
tavaraa. Rintamalta kuuluva tykkien jyrinä ja len-
tokoneiden surina ei jälleenrakennusponnisteluja 
haitannut.

Talkootoiminnalla oli merkittävä osuus jälleenra-
kennusponnisteluissa. Sotilaiden auttamana raken-
nettiin pieniä asevelitaloja etupäässä suuriperheisil-
le, vähävaraisille tai sellaisille, joilta puuttui omaa 
työvoimaa. Merkittävä osuus tässä oli Karjalaisten 
Aseveljien Liitolla. 

Liitto organisoi jopa valtakunnallisen pitäjien 
välisen talkookilpailun 1942-1943. Rautu voitti 
neljäsataa Suomen kuntaa henkeä kohti tehdyissä 

Kevät ja toivoa. Rautulainen vanhaisäntä kylvötöissä Leini-
kylässä 1942. SA-kuva.
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talkootunneissa ja oli luovutettujen kuntien joukossa 
seitsemäs. Talkootöihin kuului eri alan töitä maata-
lous- ja metsätöistä rakennustöihin saakka.

Muutamat kauppaliikkeet aloittivat toimintansa. 
Raudun osuuskaupan kaikki kiinteistöt olivat tu-
houtuneet. Osuuskaupan toiminta käynnistettiin 
uudelleen Keripadassa Paavo Sojakan talossa. SOK:n 
välityksellä hankittiin myymäläparakki kirkolle. 
Varastoiksi saatiin kolme pahviparakkia. Muita 
kauppoja olivat Raudun talouskauppa, Ala-Vuoksen 
osuusliike sekä Sipposen ja Hännikäisen yksityiskau-
pat. Osuuskauppa, martat ja lotat alkoivat harjoittaa 
kahvilatoimintaa. Myös Raudun osuuskassa aloitti 
toimintansa olosuhteiden sallimalla tavalla.

Koska paluumuuttajien perheissä oli luonnolli-
sesti lapsia, oli kansakoulutoiminta käynnistettävä 
uudelleen. Ensimmäiseksi aloitettiin kirkonkylän 
kansakoulu syyslukukaudella 1942. Pian sen jälkeen 
aloitettiin Orjansaaren, Suvenmäen, Mäkrän, Pal-
kealan ja Raudunkylän koulut. Kun pitäjän väestö 
oli kaikkiaan vain parituhatta henkeä, koulut ovat 
olleet oppilasmääriltään pieniä. 

Talvisodassa tuhoutuivat Raudun ev. lut. seura-
kunnan kaikki rakennukset. Seurakunta rakennutti 
1942 Mustilanmäen pappilan virkatalon maalle 
uudisrakennuksen, jonka toinen pääty palveli tila-
päisenä kirkkona ja toinen kirkkoherra Paavo Salon 
asuntona hänen paikkakunnalta pois siirtymiseensä 
saakka 1.5.1944. Tarkoitus oli myöhemmin rakentaa 
sekä uusi kirkko että pappila. Sotatoimissa vaurioitu-
nutta Tikatsun hautausmaata alettiin jälleen käyttää 
tarkoitukseensa. Sodan aikana sinne haudattiin tai 
siunattiin poissaolevina satakunta rautulaista san-
karivainajaa.

Palkealan ortodoksisen seurakunnan kirkko oli 
tuhoutunut Talvisodassa. Kun seurakunnan asioiden 

hoito oli Talvisodan jälkeen järjestettävä poikkeuso-
loja vastaavaksi, määrättiin marraskuussa 1941 kreik-
kalaiskatolisista evakkoseurakunnista asetuksella, 
että tehtävää varten on perustettava seurakunnan 
hoitokunta. Tässä hoitokunnassa toimi puheenjoh-
tajana seurakunnan esimies pastori Paavo Rajamo. 
Tiettävästi toimikunta ei muuttanut Rautuun, vaan 
toimi Pieksämäellä.

Lähtö 1944
Jatkosota sai käänteen 1944 alkuvuonna, kun talvella 
1944 Leningradin motin lauettua vihollisen toiminta 
muuttui aktiivisemmaksi myös Raudun seudulla. 
Toukokuussa suurhyökkäyksen merkit olivat selvät.

Kun pellot oli saatu kylvettyä, kuultiin aikaisin 
aamulla 9. kesäkuuta 1944 etelälounaasta lentopom-
mitusten ja tykistön ääntä. Oivallettiin, mistä on ky-
se. Jo puolen päivän aikaan noin 30 viholliskonetta 
pommitti Raudun aseman seutua aiheuttaen sinne 
majoittuneelle linnoitusrakennuspataljoonalle 13 
kuolonuhria ja 35 haavoittunutta, joukossa 11 nais-
ta. Pommihyökkäykset uusiutuivat samana päivänä 
vielä neljä kertaa. Melko pian sodan johto näki, ettei 
rintamalinjaa Kannaksella voitu pitää, eikä vasta-
hyökkäyksellä olisi onnistumisen mahdollisuutta. 
Rautu päätettiin evakuoida.

Sodan jälkeen on paljon puhuttu siitä, että ve-
näläisten suurhyökkäys yllätti täydellisesti Suomen 
armeijan eikä siviiliväestön evakuointiin oltu valmis-
tauduttu. Tämä ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa 
enempää armeijan kuin siviiliväestönkään kohdalla. 

Raudussa oli jo maalis-huhtikuussa pidetty si-
viiliväestölle kaksi tiedotustilaisuutta siitä, miten 
mahdollisessa evakuointitilanteessa pitäisi toimia 
ja miten siihen tulisi valmistautua. Ihmisissä eli 
kuitenkin vakaa usko rintaman kestävyyteen eikä 

Asevelitalojen runkoja tekeillä. Kuva: Rautulaisten lehden arkisto.
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viranomaisten esityksiä otettu vakavasti. Toukotyöt 
aloitettiin normaaliin tapaan, eikä edes kesäkuun 
alussa tapahtunut länsiliittoutuneiden maihinnousu 
Ranskan Normandiassa pelottanut. 

Evakuointi tuli kuitenkin nopeasti suurhyökkäyk-
sen alettua ja ulottuessa myös Rautuun. Tapahtumat 
vaikuttivat rautulaisiin lamauttavasti ja siviilityöt 
keskeytettiin. Kesäkuun 11. päivänä annettiin vi-
rallinen evakuoimiskäsky ja aikaisemmin valittu, 
mutta salassa pidetty evakuoimisorganisaatio ryhtyi 
työhönsä. 

Evakuoimista johti Raudun suojeluskunnan pai-
kallispäällikkö Jalmari Ihalainen, kuljetusasioita 
johti suojeluskunnan jäsen Albert Pulakka ja tava-
roiden kokoamista suunniteltuihin paikoihin johti 
osuuskaupan johtaja Kaarlo Asomaa. Ihmisille, kar-
jalle ja muulle omaisuudelle olivat omat paikkansa, 
mistä johtui, että evakuointi voitiin aloittaa joka 
ryhmässä samanaikaisesti. Pitkälle tästä, valoisasta 
ja lämpimästä vuodenajasta sekä Talvisodan evaku-
ointikokemuksesta johtui, että nyt evakuointi sujui 
melko rauhallisesti ja hyvin. Ensiksi tyhjennettiin 
lähinnä rajaa olevat kylät. Kuljetuskalustoa oli lähes 
tyydyttävästi. 

Ihmisten kokoontumispaikaksi oli määrätty 
Mäkrän rautatieseisake keskellä metsikköä, jonne 
oli saavuttava 11. kesäkuuta klo 18 mennessä. Siel-
tä junan oli määrä kuljettaa evakot Sisä-Suomeen. 
Mukaan ei saanut ottaa kuin parin päivän muona ja 
välttämättömät vaatekappaleet. Junaa ei kuitenkaan 
kuulunut, ja matkaan päästiin vasta seuraavana 
aamuna aikaisin. 

Karja tuli koota pienille kokoamispaikoille teiden 
varsille, josta se ohjattiin Petäjärven asemalle, jonne 
se saatiin 12.6. illalla. Vihollisen pommitukset häi-
ritsivät kuormausta ja kaksi siviilinaista kuoli ja 11 
haavoittui tässä yhteydessä. Nautakarjaa kuoli tai 

jouduttiin lopettamaan 40. Kuormausta vaikeutti 
vaunupula. 

Muu omaisuus oli määrätty koottavaksi aluksi 
Raudun asemalle, mutta vihollisen häirinnän vuoksi 
paikaksi määrättiin Mäkrän seisake. Tämä taas oli 
sopimaton siksi, että siellä oli vain yksi raide, minkä 
vuoksi kuormattuja vaunuja ei ehditty saada paikal-
ta pois tarpeeksi nopeasti uusien vaunujen tieltä. 
Kuormauspaikaksi piti määrätä Petäjärven asema ja 
hieman myöhemmin Sakkolan asema. Tavaton tun-
gos ja ruuhka syntyi, kun samaan aikaan evakuoitiin 
myös sakkolalaisten tavaroita vihollisen pommituk-
sen alla. Asiat hoituivat kuitenkin paremmin kuin 
Talvisodan syttyessä 30.11.1939.

Lopuksi Raudun evakuointivastaavat tekivät kuor-
ma-autolla kierroksen pitäjällä ja totesivat alueen 
olevan tyhjän evakuoitavasta väestä, mutta irtainta 
omaisuutta oli jäänyt runsaasti jäljelle. He ottivat 
mukaansa vielä kunnantoimiston ja kansanhuollon 
arkistot, tilikirjat ja konttorikoneet sekä sattumalta 
löytyneet osuuskassan rahat, jotka oli pakattu kah-
teen matkalaukkuun. 

Tämä lähtö oli lopullinen. Siitä on juuri näinä 
päivinä tullut kuluneeksi 75 vuotta.

  
Käytettyä lähdeaineistoa:

Johannes Virolainen: Siirtokarjalaiset 1941-44, Otava 1989

Markku Iskanius: Suomen kuljetusjärjestelmän kehitys toisen 

maailmansodan aikana, Sotatieteen laitos 2003

Keijo K. Kulha: Aseveljien aika, WSOY 1980

Sotatieteen laitos: Jatkosodan historia osa 4, WSOY 1993

Raudun historia, Pieksämäki 1965

Rautulaisten lehden vanhat vuosikerrat 

SA-kuva-arkisto

Ahdistava ja murheellinen lähtö. Evakoita Sakkolan puolel-
la. Kuva kirjasta Siirtokarjalaiset 1941-44.
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Tai ehkä kävellen. Kuulostaa oudolta, mutta tällainenkin tapaus 

muistuu mieleen menneiltä vuosikymmeniltä.

Alkutahdit tähän erikoiseen manööveriin saneli suuren itäisen 

”ystävämaamme” johtaja Stalin, joka suuressa vallanhimossaan 

ja ahneudessaan vuonna 1939 syksyllä lähetti sotajoukkonsa 

valloittamaan ja miehittämään maatamme.

Pieni Suomi päätti kuitenkin, että täällä eivät kutsumattomat 

vieraat juhli, ja järjesti rajalle tiukkailmeisen vastaanottokomi-

tean, niinpä ”isä aurinkoisen” Helsinkiin suunnitellut syntymä-

päiväjuhlat jäivät pitämättä.

Yli kolmen kuukauden raskaitten taistelujen jälkeen saatiin 

rauha vihdoin ankarin ehdoin solmittua. Suomelta ryöstettiin yli 

kymmenen prosenttia pinta-alasta, ja yli 400 000 kansalaistamme 

joutui jättämään kotiseutunsa ja muuttamaan uusille asuinsijoille.

Seurasi lyhyt rauhan aika, mutta pian Suomi sotkettiin taas 

suurvaltojen sotaan mukaan. Tämä sota, joka Suomessa tunnetaan 

jatkosotana tai kesäsotana, oli alkuvaiheessa Suomelle menestyk-

sekäs. Karjala valloitettiin takaisin, ja väkeä muutti suurin joukoin 

aloittamaan uutta elämää osin pahoin tuhotulla kotiseudulla.

Meidän perheemme ei muuttanut takaisin. Isä oli rintamalla, 

ja pari vuotta ennen talvisotaa rakennettu kotimme oli purettu ja 

viety ties minne. Vähän yli kymmenvuotias vanhin siskoni lähti 

kuitenkin isän kotiväen mukaan. Isän veli oli toipumislomalla 

ollessaan rakentanut pienen saunamökin asunnoksi.

Pari vuotta vain kesti tätä toivorikasta aikaa. Suuri itäinen 

”ystävämme” kokosi valtaisan määrän miehiä ja materiaalia ra-

jalle, ja käynnisti suurhyökkäyksen, jota rintamamme ei kestänyt. 

Niinpä taas tiet täyttyivät evakkokuormista ja karjoista. Tungosta 

lisäsivät myös rintamalle päin menevät sotilaskuljetukset, joita 

oli väistettävä, mutta yllättävän hyvin lehmät kuulemma oppivat 

kulkemaan jonossa tienreunaa pitkin kärryjen perään sidotun 

johtajalehmän perässä, eivät sekoittuneet vieraisiin karjoihin.

Raudun asema oli lähin lastauspaikka, jota kuitenkin par-

haillaan pommitettiin, joten karavaani suunnisti Petäjärvelle, 

jossa jäätiin odottamaan junan tuloa.

Hevonen järjesti odottaessa ylimääräistä ohjelmaa. Ryhtyi syn-

nyttämään uutta hevosen alkua kaiken kiireen ja hälyn keskellä. 

Siinäpä sitä oli ympärillä kätilöitä, avustajia ja yleisöä pilvin pi-

mein toimitusta valvomassa. Ja hyvinhän kaikki onnistui. Virkeä 

Juoksemalla juna kiinni
varsa tuli maailmaan ja hetken ihmeteltyään uutta olotilaansa 

kiipesi honteloille jaloilleen seisomaan.

Se hyvä puoli tästä ohjelmanumerosta oli, että kun juna tuli, 

ja kaikki vaunut pyrittiin tunkemaan mahdollisimman täyteen, 

niin tämä uusi hevosen alku sai emänsä ja omistajiensa karjan 

ja tavaroitten käyttöön kokonaisen umpivaunun, ettei tämä uusi 

humma sotkeutuisi toisten jalkoihin. Ja niin alkoi matka kohti 

Sisä-Suomea. Vauhti ei ollut aivan kuin nykyajan pendolinoilla. 

Välillä pysähdeltiin ja odoteltiin milloin minkäkin syyn tähden, 

joista matkustajat eivät paljon tienneet. Kun taas kerran juna 

pysähtyi ja lehmät mölähtelivät ihmeissään, kun ei edes ruokaa 

ollut tarjolla, hyppäsi tätini junasta nyhtämään läheisen pellon 

pientareelta heinää lehmille aamupalaksi. Kun hän siinä innolla 

hamusi heinää esiliinansa päälle, ei hän huomannut, että juna 

lähtikin liikkeelle, ja vaikka tätini, joka silloin oli nuori ja notkea 

ottaen pikaisen spurtin, niin juna oli saanut hyvän aavistuslähdön 

ja tätini myöhästyi sen verran, että jäi vain katselemaan, kun 

juna katosi horisonttiin.

Mikä nyt neuvoksi? Paikka oli tuntematon. Ihmisiä ei 

missään. Eipä siinä auttanut muu kuin lähteä vain marssimaan 

rataa pitkin junan perään. No, taittuivat ne kilometrit näinkin. 

Ei tosin aivan junan vauhtia. Enpä tiedä, kuinka kauan tätini 

lampsi rautatietä junan perässä. Tiesikö kulkija itsekään. Lopulta 

tuli kuin tulikin viimein asema vastaan. Siitä jo mieliala hieman 

parani. Ja kun sivuraiteella näytti olevan juna, hän päätti lähteä 

kysymään kyytiä eteenpäin.

Sattuikin vielä niin hyvin, että siellä oli tuttuja naapurikylästä, 

jotka auliisti lupasivat, että kyllä yhdelle aina paikka löytyy heidän 

vaunustaan. Siinä alettiin kysellä, että ”mihis aikaan se juna lähti 

sieltä Petäjärveltä, joka sinut hylkäsi sinne radan varteen?” Tätini 

kerrottua lähtöajan alkoi päivittely. ”No voi herranen aika. Tämä-

hän on se sama juna. Me olemme jo tuntikausia tässä seisoneet”.

Ja sieltähän se löytyi omakin vaunu junan alkupäästä, jossa 

vähän yli kymmenvuotias siskolikka mietiskeli hädissään, että 

mihin näitten hevosten ja lehmien kanssa joutuu. Jälleennäke-

minen oli varmaan varsin riemukas.

Entä saikohan karja heinät syödäkseen, joita käytiin nyhtämäs-

sä? Eipä tullut aikanaan kysyttyä. Epäilen kuitenkin, ettei tädilläni 

ollut heinänyyttiä kainalossaan marssiessaan rataa pitkin. Niin, 

ehkä karja vähän jäi sinä aamuna ilman aamupalaa.

Uusi varsa pärjäsi varmaan aivan hyvin. Uskon, että oma emo 

oli varannut maidot mukaansa.

Tämä pikkutyttö, joka matkusti osan junamatkaa yksin karjan 

kanssa, oli Raili Partanen. Hän täytti 16.11.2018 vuosia 90. Niin 

ne vuodet vierii.

Teodor Partanen

Evakkojuna. SA-kuvat
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Viisi kuvaa, yksi tarina

Elämänuskoa
Laitan saman lyhyen tarinan Kiiskin perheen vaiheista, kuinka 

sota katkaisi arjen ja miten siitä selviydyttiin. Tämä sama tarina 

on ollut jo Raudun Facebook-ryhmässä. Koska ryhmässä ei kaikki 

lehden lukijat ole, niin tässä samalla näyte siitä, millaista sisältöä 

ryhmässä on.

Kuva päivässä 25.5.2019
Kuvista voi jokainen mielessään kuvitella, kuinka jatkosodan 

aikaan keskellä sotilastoimintaa elettiin. Kuvien välillä on ta-

pahtunut paljonkin asioita, kiireinen lähtö talvisotaa pakoon, 

asettuminen siirtokarjalaisena sijoituspaikkakunnalle, paluu 

sodan jatkuttua heti takaisin, tässä tapauksessa keskelle sotatoi-

mia, lentokentän viereen. Ihmeellistä, että sinne sai palata. Kodin 

raunioille siis palattiin, aloitettiin aivan alusta, elämänusko on 

ollut kova. Tämä lyhyt kuvakertomus menee hieman tunteisiin, 

ei voi mitään. Näissä kuvissa on mietittävää muutamaksi hetkeksi.

2. Toinen kuva on jo paljon karumpi: Kiisken pihanäkymä 1942 

joka johti vastaavaan piirrokseen. Kuva K Tuomikoski

Siis ensimmäisen kuvan talon rauniot. Tällä rauniolla Kiiskin 

emäntä oli paistanut leipää ja siitä tunteita nostattavasta näky-

mästä K.Tuomikoski sai inspiraation ja piirsi luonnoksen, joka 

myöhemmin jalostui taideteokseksi.

3. Lentäjä taiteilija K. Tuomikosken 29.6.1942 Raudussa kohtaama 

tilanne, jonka hän myöhemmin ikuisti Elämänuskoa- tauluksi. 

Kuva Rautu Seura.

Taulun nimi on Elämänuskoa. Leipää paistava emäntä sodan 

särkemän talonsa raunioilla. Sen verran on uuni kunnossa, että 

leipää saa paistettua.

5. Hilja ja Heikki Kiiski visiitillä Kilpasillan lentäjien korsulla 

Tapanina 1942. Takana Saarni, Tuomikoski, Leskinen ja Länsi-

vaara. Kuva K. Tuomikoski. 

Sotilastukikohtaan on kutsuttu naapurit Joulun viettoon. 

Hieman hymyä näkyvissä, surullisia ilmeitä myös. Sota on vasta 

aluillaan. 

1. Heikki Kiiskin mehiläistarha Raudun Haukkalassa. Rautuseura.

Talo on ollut Haukkalasssa, paikassa jossa jatkosodan aikaan 

oli toimiva Kilpasillan sotilaslentokenttä. Ilmeisesti kenttä otettiin 

käyttöön vasta jatkosodan aikaan.

Tässä tutkaillaan isommalla porukalla mehiläistarhan pesiä. 

Kuvassa kaikki on hyvin, juhlapäivä, lippu salossa ja menestyvän 

mehiläistarhan esittely käynnissä. Sodasta ei kai tietoakaan.

4. Kiiskin perhe kotipihallaan 1942. Kuva K. Tuomikoski

Jatkosodan aikaan siis edelleen, nyt pieni koti on saatu jo 

kunnostettua, talvikin on tuloillaan. Hymyä näkyy hieman. 

Elämänuskoa on tässäkin, vaikkakin emäntä on kovin totinen.

Markku Vauhkonen
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Anna Sylvia syntyi Matti ja Anna Maria Loposen ensimmäisenä 

lapsena 31.7.1919. Anna-tyttö kasvoi perheessä, johon kuuluivat isän 

vanhemmat, Taavetti-äijä ja Anna-mummo, ja siskot, Ida ja Lempi.

Sisällissota oli juuri takana. Raja oli sulkeutunut, mutta salakul-

jetus kukoisti ja kaikenlaisia rajanylityksiä tapahtui. Inkeriläisiä 

pakeni Venäjältä Suomeen suurin joukoin. Oli levotonta, rajalle 

oli matkaa viisi kilometriä. Kaikilla rajamaan asukkailla tuli olla 

nimismiehen antama valokuvalla varustettu henkilötodistus. Taa-

vetin silloinen henkilötodistus löytyi nyt sadan vuoden jälkeen 

mummolan vintiltä Joroisista vuosi sitten.

Komit asuivat naapurissa. Anna tutustui samanikäiseen Ai-

riin ja vähän nuorempaan sisareen Ainiin. Perhe kasvoi: Väinö 

syntyi 1920, Toivo 1922, Rauha 1924, kaksoset 1926, ja heistä 

vain toinen jäi henkiin ja eli 8 kk. Aila syntyi 1931, Irja 1933 

ja Seija 1935.

Kävitte Suvenmäen vanhaa koulua. Isäsi Matti ehti juuri 

tehdä uuteen kouluun ikkunat ennen sodan syttymistä. Koulua 

siellä ei ehditty käydä, vaan siitä tuli sotasairaala. Sirkka syntyi 

evakkomatkan päätteeksi Pieksämäellä 1939.

Ennen sotaa tapasit Viljo Oravan. Viljo oli syntynyt Raa-

sulissa 1915, muuttanut kymmenvuotiaana perheensä kanssa 

Raivolaan. Hän palasi Rautuun rajavartijaksi ja asui Lattusen ta-

lossa lähellä rajaa muiden rajavartioiden kanssa. Kävitte iltamissa 

kesällä 1939. Aila-siskosi muistaa Viljon lähteneen aamuyöstä 

polkupyörällä yökylästä. Nukuit kesäisin sulanassa.

Sodan sytyttyä seurustelunne jatkui kirjeenvaihtona, ja niitä 

kirjeitä lueskelemme vieläkin ja poimimme sieltä pieniä tiedon 

jyviä, kun emme muuten voi niitä enää kysellä. Sodan vuoksi 

jouduitte evakkoon. Viljon rajavartijan työt vaihtuivat sotimiseen 

6. syyskuuta 1939, ja hänestä tuli 7. Rajakomppanian konepis-

toolimies. Hän siirtyi reserviin 30.5.1940 (tiedot kantakortista).

Kirjeessäsi Viljolle sodan päätyttyä 25.3.1940 kirjoitat näin:

”Olen täällä Savonlinnassa siirtoväkeä muonittamassa. Nyt 

minulla on yövuoro. –– En oikein huomannutkaan, että oli 

pääsiäinen. Käytiin Ainin kanssa kahvilassa pääsiäisen kunniak-

si. –  Sen se ryssä teki, että Karjala meni. Onhan meillä rauha, 

vaikka saammekin kulkea kuin mustalaiset paikasta toiseen. – Se 

on nyt hartain toiveeni, että saan vielä kodin kanssasi. Eilen sitä 

Ainin kanssa pohdittiin. Pohjanmaan pojat sanoivat, että kyllä 

he evakuoivat nyt näitä Karjalan tyttöjä. Me sanottiin, ettei me 

joudeta sinne. Karjalaiset kyllä meistä huolen pitävät. Tahdomme 

mennä karjalaisten kanssa naimisiin, vaikka ei kotia olisi kellään.

Aini on vasta kiva kaveri, on hyvä, että hän on nyt täällä.”

Viljo meni poliisiksi, ja perustitte yhteisen kodin Kuopi-

oon. Teidät vihittiin syksyllä 1941. Viljo oli vielä sotapoliisina 

Lapissa 21.4.1943–11.10.1944.

Antero syntyi 1.8.1945, minä 18.5.1948, Matti syntyi 29.7. 

1950 mummolan yläkerrassa, Joroisten Järvikylässä, paikassa, 

jonka ukki ja enot olivat rakentaneet Järvikylän kartanon maille, 

mitkä heille osoitettiin korvaukseksi menetetyistä maista Raudus-

sa. Lomailimme monesti siellä, ja varsinkin minä tykkäsin leikkiä 

Väinö-enon tyttärien Helenan ja Liisan kanssa. Kuopiossa syntyi 

vielä siskoni Eeva 14.1.1952. Isä oli jo ehtinyt Rantasalmelle 

poliisiksi. Seija-siskosi auttoi meitä.

Muutimme Rantasalmelle ensin Kinnulanmäelle ja sitten 

Jumikkalaan. Nuorin Pirjo syntyi 19.5.1953 Jumikkalassa. Oman 

kodin rakentaminen alkoi 1953. Muutimme sinne ja kävimme 

koulua. Kaikki viisi lasta kävimme keskikoulun, mikä oli mah-

dollista, koska Rantasalmella oli kunnallinen keskikoulu. Meillä 

oli naapurissa saman ikäisiä lapsia ja leikkikavereita riitti kaikille. 

Naapurit kyläilivät toistensa luona, niin kuin siihen aikaan oli 

tapana, ja kävimme esimerkiksi kuuntelemassa Pekka Lipposen 

100 vuotta sitten Kuusenkannassa
Marjatta Orava kertoo äitinsä rautulaisen Anna 
Oravan os. Loponen elämäntarinan. Anna Orava 
täyttäisi 31.7.2019 sata vuotta.

Anna Orava os. Loponen äärimmäi-
senä oikealla vieressään Aini Intke os. 
Komi. Kuvat Marjatta Orava.
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seikkailuja naapurissa.

Isä sairastui vakavasti ja hän kuoli 9.7.1959. Sinä, äiti, 

täytit samassa kuussa 40 vuotta. Olit nuori leskiäiti viiden lapsen 

kanssa. Kesäisin olimme töissä läheisellä Puupellon Taimitarhalla, 

josta saimme lisäansioita. Olin 13-vuotias, kun menin sinne töihin 

tekemään kahdeksantuntisia työpäiviä.

Matti-ukki tuli välillä mopolla Joroisista 45 km. Hän toi tul-

lessaan koko pötkön makkaraa ja maksoi joskus meidän kaup-

palaskunkin, kun keväisin oli vaikeuksia saada rahat riittämään, 

ennen kuin pääsimme töihin läheiselle Taimitarhalle. Me lapset 

annoimme sinulle kesäisin rahaa yhteiseen kassaan. Ostin kyllä 

jokin kesä polkupyörän itselleni. Tädit perheineen ilahduttivat 

meitä joskus käynneillään. Väinö-setä otti meistä valokuvia 

käydessään.

Opimme kanssasi tekemään riisipiirakoita ja perunakakka-

roita. Lopuksi uuniin laitettiin paisti kypsymään ja kaveriksi 

makaronilaatikko, nämä maistuivatkin saunan jälkeen. Elämä 

jatkui, otit meidät täysivaltaisina perheenjäseninä mukaan arjen 

pyöritykseen. Verovirastot, postit, pankit ja kirkkoherranvirastot 

tulivat meille lapsille tutuiksi. Sosiaalihuoltoon et suostunut 

menemään, niinpä olimmekin ilman suksia ja luistimia, mikä 

joskus harmittikin. Pidit tärkeänä sitä, että myös tytöt hankkivat 

oman ammatin. Mieleeni on jäänyt sanontasi ”vaikka meillä ei 

ole rahaa, niin kyllä sitä maailmassa on”.

Antero lähti keskikoulun käytyään Kuopioon harjoittelijaksi 

Saastamoisen tehtaalle. Sitten hän jatkoi teknilliseen opistoon 

Helsinkiin. Minä lähdin myös Helsinkiin röntgenhoitajakouluun. 

Matti tuli Helsingin Sanomille juoksupojaksi ja siitä sitten koneen-

hoitajaksi kirjapainoon.

Vietimme 60-vuotisjuhliasi 1969. Lapsuudenystäväsi Aini 

Intke Joroisista tuli sinua onnittelemaan. Iloista jutustelua riitti, 

naurua ja kyyneleitä, yhteisiä muistoja teillä oli paljon.

Ensimmäinen lapsenlapsesi Jaana oli syntynyt 1963. Meni 

jokunen vuosi, ja Jaanan äiti ei voinut pitää lastaan. Niinpä sinä 

otitkin Jaanan Rantasalmelle. Jaana on kehitysvammainen, ja 

hän on edelleen tärkeä osa elämäämme. Jaana asuu Karjalohjalla 

Pipolan hoitokodissa ja käy lomilla Eevan ja tyttäreni Miian 

luona Helsingissä. Rantasalmelle hän pääsee kesäisin ja nauttii, 

kun on paljon sukulaisia ja tuttuja talossa samaan aikaan. Joulut 

ovat Jaanalle myös tärkeitä. ”Missä oon jouluna?” Jaana kysyy 

jo kesällä. Pirjon 60-vuotisjuhlat Saksassa olivat Jaanalle elämys.

Pikkusiskot Eeva ja Pirjo kävivät ylioppilaiksi Rantasalmen 

lukiossa. Eeva opiskeli puheterapeutiksi Jyväskylässä. Pirjo kävi 

Savonlinnassa kauppaopiston ja lähti 1976 Saksaan. Sinä jäit 

kaksin Jaanan kanssa. Olit aina iloinen, kun tulimme lomille. 

Jaana leikki serkkujensa Miian ja Villen kanssa. Välillä Jaana oli 

kehitysvammalaitoksissa koulussa ja työharjoittelussa.

Pidit matkustelemisesta, kävit lastesi luona aina, kun oli 

mahdollista. Kävit myös sukulaisten luona Joroisissa kyläilemässä. 

Teimme yhteisen matkan Maarianhaminaan kesällä 1977. Olisit 

kovasti halunnut matkustaa Pirjon luokse Saksaan, mutta lääkäri ei 

sitä suositellut, olit jo niin huonossa kunnossa sydämesi suhteen. 

Niinpä Pirjo tulikin Suomeen.

Jaanan syntymäpäivä muuttui surun päiväksi 18.6.1982. Edel-

lisenä iltana ambulanssi oli vienyt sinut Savonlinnan sairaalaan, 

josta aamulla soitettiin minulle Tampereelle. Olit lähtenyt vii-

meiselle matkallesi 62-vuotiaana. Et ehtinyt käydä Raudussakaan, 

eikä isäkään ehtinyt. Muistan, kuinka kaihoisasti puhuitte Raudun 

valkovuokoista kerran, kun isä tuli vanginkuljetusreissultaan 

Riihimäeltä ja oli nähnyt junan ikkunasta paljon valkovuokkoja. 

Vasta myöhemmin Tampereella, kun olin nähnyt valkovuokkoja, 

muistin keskustelunne.

Soitin sinulle viimeisenä äitienpäivänäsi ja kerroin, kuinka 

paljon Tampereella on valkovuokkoja ja harmittelimme, kun et 

nähnyt niitä. Sinut siunattiin Rantasalmen kirkossa ja kannettiin 

isän viereen.

Myöhemmin ilmestyit minulle unessa ja tulit luokseni polku-

pyörällä hengästyneenä kertoaksesi jotain tärkeätä, ja asia selvisi 

minulle aamulla, kun luin lehdestä, että Rantasalmen kirkko oli 

palanut salaman sytyttämänä.

Jatkamme edelleen lomailua rakkaassa Rantasalmen 

rintamamiestalossamme, vaikka se olikin outoa aluksi, kun et 

enää ollut siellä, vaikka tavallaan olitkin - ja olet. Helsinkiläiset, 

vaasalaiset ja saksalaiset lapsenlapset ja lapsenlapsenlapsetkin 

viihtyvät siellä.

Tällä hetkellä sinulla on edelleen ne 5 lastasi, 8 lastenlasta ja 5 

lastenlastenlasta ja kuudes on kesäkuussa syntymässä. Siskoistasi 

Aila ja Sirkka ovat vielä elossa. Teemme siskojen ja serkkujen 

kanssa kotiseutumatkoja Rautuun. Vuonna 2016 Kuusenkannassa 

Reijo-serkku keitti meille kahvit saunan nurkalla. Kuvittelimme 

sen saunan siihen.

Nautittiin yhdessäolosta, laulutaitoiset kajauttivat ”Karjalan 

kunnailla” ja valkovuokkoja kaivettiin juurineen niin, että lapi-

okin hajosi. Suvenmäen koulun pihalta saatiin muistoksi ukin 

tekemiä ikkunoita.

Kesällä syntymäpäivänäsi 31.7.2019 menemme haudallesi, 

muistelemme iloista nauruasi ja laulamme ”Maankorven laulun”. 

Se oli mielilaulusi ja lauloit sitä Jaanalle usein iltaisin, vaikket edes 

osannut laulaa. Kukaan meistä ei oikein osaa, vaikka Taavetti-äijä 

kuulemma soitti virsikanneltakin ja kävi seuroissa. Äitisi Anna 

Maria lauloi virsiä seuroissa, radiokirkossa ja muutenkin iltaisin. 

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie,

vaan ihana enkeli kotihin vie

Niin pitkä on matka, ei kotia näy

vaan ihana enkeli vierellä käy

On pimeä korpi ja kivinen tie,

Ja usein se käytävä liukaskin lie.

Jo lapsikin helposti langeta vois,

jos käsi ei enkelin kädessä ois

Tyttäresi Marjatta Orava

 Anna  ja lapset 1960 luvun alkupuolella Rantasalmella

100 vuotta sitten Kuusenkannassa
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Alkuun katselimme vanhoja valokuvia Potkelasta. 
Tyyne muisti hyvin paikat ja asukkaat, kujaset ja kul-
kureitit. Tiet ovat vieläkin paikallaan suurin piirtein. 
Samoin muistui viereisen Savikkolan talot ja asukkaat 
mieleen. Jopa omenavarkaudet muisteltiin porukalla.

Tyyne sanoi lehmiä pidetyn Väljämetsässä, kun-
nes seurakunta kielsi lehmien kulkemisen vapaasti, 
silloin alkoi kokopäiväinen paimenessa käynti. 

Koulunkäynti
Koulu alkoi yhdeksältä ja kesti kolmeenkin saakka. 
Kouluruokailua ei ollut, omilla eväillä hoidettiin 
ruokailu, kunnan avustamien perheiden lapsille oli 
puuro koulun puolesta. Potkelasta lähti aamuisin 
iso porukka lapsia kouluun. Melkein joka talossa oli 
kymmenkunta lasta, joten kouluikäisiäkin oli paljon. 

Siihen aikaan oli jo homekoulu, opettajan nimi oli 
Lyydia Home. Hän opetti kirkonkylän kansakoulun 
alakoulussa ortodoksiuskontoa. Joka toinen vuosi 
aloitti opettaja Lamppu alakoulun ekaluokan kanssa 
ja joka toinen Home. Tyyne meni Lampun luokalle, 
kun hänen koulutiensä alkoi 1933. Alakoulu oli Jäs-
ken talossa lähellä varsinaista koulua. Kansakoulu 
kesti kuusi vuotta kaikkiaan alakoulun kanssa. Ylä-
koulun ekaluokalla Tyynen opettajaksi tuli Mäkelä.

Auvo Kivilaakso opetti yläkoulussa uskontoa, 
laskentoa, laulua, historiaa ja poikien käsitöitä. Aune 
Kivilaakso opetti luonnontietoa ja maantietoa. 

Koulua oli päivässä kuusi tuntia. Koulukirjat olivat 
hyvät ja ne olivat jokaisella omat. Läksyjä tuli paljon, 
vaikka Tyyne ei niitä juurikaan tehnyt vaan kuunteli 
tunnilla ja oppi hyvän muistinsa ansiosta kerralla 
asiat. Dementia ei kuulemma vaivaa vieläkään. 

Tyttöjen käsitöissä tehtiin villapusero, koruom-
peleita ja liinoja.

Koulussa oli paljon lapsia eikä kiusaamista ollut. 
Korkeintaan sanasotaa oli ja poikien nahistelut siihen 
lisäksi. Vaikka oli kyläyhteisöjä, vaikkapa Potkela, 
Savikkola, Keripata, niin kaikki olivat kuitenkin 
kavereita keskenään. Ei ollut kylien välisiä rajaisia, 
eikä uskonnon välisiä rajaisia, molempia uskonto-
kuntia oli sovussa samassa koulussa. Tyyne muisti 
myös inkeriläisten lasten olleen ihan tasa-arvoisessa 
asemassa kaveripiirissä. 

Työssä
Tyyne Vanhanen lähti työelämään evakkotaipaleen-
sa aikana, kun Saarijärvelle piti saada lastenhoitaja 

veljen perheeseen. Seuraava työpaikka oli jatkosodan 
aikaan Hovinkylässä Sakkolassa 1943, kun Tyyne tuli 
evakkomatkaltaan takaisin Karjalaan. Vanhempansa 
olivat palanneet jo 1942 Tyynen jäädessä vielä rip-
pikouluun. Rippikoulutodistus oli ollut hävinneenä 
noihin päiviin asti. Tyyne sai sen Liisa Vanhaselta 
tuona samaisena päivänä, kun haastattelua tehtiin.

Sakkolassa Kiviniemen myymälässä Tyyne oli 
osuuskaupan myyjättärenä. Ura puodissa alkoi, kun 
Ville veljen vaimo Elsa Maljamäessä käydessään pyy-
si tai pikemminkin käski Tyynen töihin myymälään. 
Perunat kun oli nostettu, niin hommat puodissa 
alkoivat. Kolmas työntekijä oli lapsuuden ystävä 
Anna Loponen, joka kävi vielä muutama vuosi sitten 
Tyynen 90 -päivillä. 

Saman talven tammikuussa Hovinkylän kaupassa 
tarvittiin apulaista, jonne Tyynen tie seuraavaksi vei. 
Hovinkylän kauppa oli Hätösen talossa. 

Tyyne Vanhanen:

”Kiukuttaa, vielkii kiukuttaa”
Tyyne Vanhanen on syntynyt Raudussa 5.1.1926. Koti oli Maljamäen talossa 
Potkelassa. Tämä ylöskirjoitettu teksti syntyi Liisa Vanhasen syntymäpäivillä 
nauhoitetuista tarinahetkistä.

Tyyne Vanhanen, Mäntyharju 2.5.2019. Kuva Markku Vauh-
konen

Markku Vauhkonen
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Talvisota
Tyynen evakkoon lähtö oli ollut aika vauhdikas. 
Potkelasta poistuttiin vasta 30.11. Tykinkuulia alkoi 
tulla osuuskaupan luo kirkolle ja Maljamäkeenkin, 
yhdeltä lehmältä katkesi jalka navetassa ja se oli 
jätettävä sinne. Läheisellä Monnonmäellä oli suo-
malaisten juoksuhaudat valmiina ja Tyyne epäilee, 
että vakoilijat olivat nämä jo paljastaneet, joten sitä 
seutua myös tykeillä ammuttiin. 

Maljamäellä asui myös syksyllä jo hyvissä ajoin 
Huhdista siirretty mummon perhe, Kuoso nimel-
tään.

Lähtöpäivänä Tyyne kertoo olleensa äitinsä kanssa 
lypsyllä, kun kuului tykin ammuksen räjähdys. Kun 
Tyyne meni navetan ikkunaan katsomaan, niin rajan 
suunta loimotti kuin tulimerenä. Lypsyt hoidettiin 
loppuun, äiti pyysi Tyyneä menemään kujasille 
pudottamaan heiniä lehmille. Tyyne sanoi: ”Enkä 
mäne. Tulkoon isä puottamaan.”

Tyyne meni sisälle taloon ja ihmetteli kun siellä 
vain kahviteltiin ja sota on syttynyt. Isä oli sanonut: 
”Elä hönttöile, tyttö.” Isä kun meni ulos, hän huo-
masi, ettei se hönttöilemistä ollutkaan. 

Tyyne kertoi, että jäi takki ostamatta. Hänen piti 
samana päivänä käydä ostamassa itselleen lämmin 
takki, joka oli jo valmiiksi katsottu. Takki tuli ostettua 
vasta Saarijärveltä. 

Lähtö tapahtui sitten vauhdilla. Isä lähti heitä 
viemään, mutta osuuskaupassa töissä ollut Matti-veli 
tuli Pappilan mäessä vastaan ja otti ohjat. Isä palasi 
kotiin. Tykistökeskityksen ajan he olivat penkereen 
suojissa ja sitten jatkoivat Vehmaisiin. Talvisotaa 
pakoon Vanhaset menivät lopulta Jokioisiin. 

Vanhasen talo ja muut rakennukset paloivat 
kaikki. 

Jatkosodan aika
Tyyne tuli takaisin 1943 pelastamaan maatilaa, koska 
pojat olivat kaikki sodassa. Vanhasesta oli Tyynen 
kuusi veljeä ja yksi hevonen sodassa. Yhteensä 
veljiä on ollut kahdeksan, joista yhtä Tyyne ei ole 
nähnytkään. 

Sodan seuraava kosketus oli sitten kun suurhyök-
käys alkoi ja alettiin taas paeta Raudusta. Tyyne oli 
palaamassa Hovinkylästä kotiin, kun tuttu sotilas 
oli kieltänyt häntä menemästä eteenpäin lentovaa-
ran takia. Kun koneita ei kuulunutkaan lähti Tyyne 
polkupyörällä jatkamaan ja hetken päästä toista 
kymmentä konetta hyökkäsi Vehmaisiin. Tyyne pa-
keni koulun pihapuiden taakse suojaan. Hän joutui 
konekivääritulen kohteeksi, kun yksinään oli puun 
suojassa. Paksu koivu kuitenkin pelasti hengen. 
Tapauksesta ei silloin oikein uskaltanut edes kotona 
puhua. 

Heti sen jälkeen vielä kotipihassa Vanhaset jou-
tuivat yksinäisen koneen hyökkäyksen kohteeksi, 
mutta sillä kertaa luodit menivät ohi Paavo Mon-
non pellolle. Lähtö tapahtui sitten seuraavana yönä 
lehmien kanssa. Raudun asema oli tuossa vaiheessa 
jo pommitettu, eikä sieltä päässyt junaan, vaan piti 

mennä Petäjärvelle. Vanhaset olivat vielä matkalla, 
kun Petäjärven asemaa pommitettiin. Matka jatkui 
aikanaan junalla Rantasalmelle.  

Vanhasen Maljamäellä on tätä nykyä datsa.

Muistoja, joita pulpahteli
- Tyyne muistelee sellaista ihmeellistä asiaa, kun 
he kesällä 1939 melkein joka pyhäilta, Monnon 
Helli, Monnon Sanna ja Tyyne, kävivät Tikatsun 
hautausmaalla. 

- Karamelliä sanottiin Raudussa litessiksi, aniska-
ramelli, punavalkoraitainen Polkka ja kaikenlaista 
muuta makeista oli kaupoissa, suklaa oli harvinaista 
ja hedelmiä ei ollut kuin appelsiini. 

- Raudun kirkon kellojen ääni oli kirkas ja kuuluva. 
- Rautu oli omavarainen pitäjä myös jatkosodan 

aikana 1943, ruokaa ja vaatteita riitti. Rahasta vaan 
oli puutetta. Kodeissa taloudenpito oli omavaraista, 
sokeri, kahvi ja suola ostettiin kaupasta. 

Lopuksi
”Kyllähän se vaan tuntuu, ett tuo höröttää tuo Pu-
tiini mitä tahhaa, mut jos hää ois oikei fiksu ukko, 
nii antas sen Kannaksen takas, nii ku muutkii. Ku 
hää ei piä kunnossa muutenkaa.”

”Mie ku olin oikee pahalla päällä, nii mie sanoin, 
ett alkas nyt se kolmas maailmasota tuolta toiselta 
kantilta, mikäs helvetin oikeus tää on aina meijän 
karjalaisii maksaa Suomen viulu.”

Tyyne pikkulottana hoitamassa vaunuissa olevaa Pekka-pik-
kuveljeä. Kuva Liisa Vanhanen
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Tikatsun hautausmaalla kävi vilske, kun miehet 
purkivat työkaluja peräkärrystä ja talven aikana 
alueelle levinneet roskat, erilaiset tölkit ja pullot, 
sukelsivat muovisäkkeihin. Moottorisahat pärisivät 
ja hautausmaan perällä pöheköitynyt pusikko sai 
kyytiä. Jokaiselle riitti kykyjen ja voimien mukaista 
tekemistä. Osa 16:sta talkoisiin tulleesta suuntasi 
Soini Hartikaisen johdolla Hovikylän muistomerk-
kialuetta siistimään.

Raudun keskustassa kuhisi sankka väkijoukko. Oli 
yhdeksäs toukokuuta ja venäläiset juhlivat suures-
sa isänmaallisessa sodassa saksalaisista saamaansa 
voittoa. Emme ehtineet juhlintaan mukaan, mutta 
kunnanjohtajan toivomusta noudattaen seurasimme  
illan hämärtyessä väriloistoista ilotulitusta. 

Työpäivän päätteeksi ohjelmaan kuului retkeilyä. 
Palkealan hautausmaalla todettiin, että rautaportti 
pitäisi pian käsitellä ruosteenestolla. Kun Larin 
Parasken patsaan edusta oli haravoitu ja hylätyt 
muoviseppeleet kerätty säkkeihin jatkettiin matkaa 
vanhalle rajalle. Ei jaksettu jalkautua, mutta kiva 
oli katsella tuttuja maisemia. Sirkiänsaarella oli ilo 
todeta, että Pietisen omenapuu vihersi ja Huhdissa 
oli Leppäsen mäelle jälleen esteetön kulku.

Uusia mäkiä
Toinen iltaretki tehtiin harvemmin käytyyn suun-
taan, viiden tien rististä jatkettiin suoraan ja edelleen 
uuden moottoritien yli. Orjansaaressa poikettiin 

vanhaa tienpohjaa pellolle. Sitten oli vastassa sellai-
nen luosa, että Monnon Seppo käänsi auton ympäri. 
Jatkettiin jalkaisin kauniisti kumpulevien peltojen 
keskellä aina vaan kuraisemmaksi muuttuvan tien 
reunoja pitkin. Kumisaappaat olivat tietysti jääneet 
kämpille. Suuntana oli Matti ja Anna Junnin talon-
paikka, Aarresuo. Talon paikalta löytyi ruosteinen, 
puoliksi maahan uponnut pesuastia, ilmeisesti sau-
nan paikkeilta. Muita varmempia talon merkkejä ei 
illan hämyssä löytynyt. Kevät oli vielä nupuillaan. 
Vain valkovuokot kukkivat ja lepän norkot hehkui-
vat ilta-auringossa.

Lahjasäkki kaivolta
Rajakaivolla oli tälläkin kertaa käytävä. Tuskin oli 
auto pysähtynyt tiepuoleen, kun kaivon lähellä 
datsaansa asustavat Olga ja Gennadi ilmestyivät 
pusikon läpi paikalle. Kaivon päälle oli vedetty 
muovipeitto, jonka tarkoitus ei selvinnyt. Olga kertoi 
myöhemmin, ettei kaivo ole heidän maillaan. He 
kutsuivat koko joukon pihaansa. Yhteinen kieli oli 
hakusessa, mutta selvisi kuitenkin, että aiemmalla 
matkalla datsan portaalle jätetty lahja oli tullut pe-
rille. Gennadi kantoi paikalle vastalahjan, säkillisen 
maastosta löytyneitä sodan jäänteitä. Meidän kyy-
tiimme säkki ei kotimatkalle mahtunut, mutta ho-
telli suostui säilyttämään sen siihen asti, että Paksun 
Markku ottaisi sen mukaansa. Respan naiset vähän 
pudistelivat säkille päätään, mutta jemmasivat sen 

Ilmi Pesonen

Talkoomatka – hikeä ja huvia

Palkealan portti kaipaa kunnostusta
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kuitenkin ystävällisesti tiskin alle. 
Pariskunnalle kerrottiin, että jonkin verran 

juhlakansaa saattaa kihujen aikaan tulla kaivoa 
katsomaan. He odottavat kovasti tapaavansa uusia 
kävijöitä.

Dimitri ja Kuolemanlaakso
Työt olivat jo lopuillaan, kun Tikatsuun käveli kolme 
nuorta miestä sadekaavut hulmuten. Siinähän oli 
Pietarissa tavattu Dimitri. Hän on saanut valmiiksi 
vuonna 1918 tapahtuneesta tragediasta kertovan 
taulun, joka on tarkoitus paljastaa Kuolemanlaakson 
tuntumassa Kihujen aikaan 26.7. 

Talkooreissulla oppii
Taisi olla kolmas kerta Tikatsua kunnostamassa. Joka 
kerrasta on erilaisia muistoja. Yhteistä kuitenkin, että 
pää hiessä siellä on koko ajan askarreltu. Kiitos seuran 
päättäjille, ettei aivan omakustanteisesti olla töitä 
tehty ja reissailtu. Kerta kerran jälkeen siistimmältä 
näyttää. Makuasia on tuliko tehtyä sellaistakin, mikä 
olisi saanut jäädä tekemättä. Jonkun mielestä alue 
saattaa jo olla hienossa kunnossa, jonkun toisen 
mielestä työ on vasta puolessa välissä.

Varmasti on mietitty mikä on Tikatsun kunnosta-
misen lopullinen tavoite. Roskakasojen selvittelijälle 
se on kuitenkin tuntematon. Voisivatko kunnostus-
vastaavat laatia kirjalliset suuntaviivat tavoitteista, 
ettei Raudussa/Sosnovassa syntyisi epäselvyyksiä, 
mitä on tultu tekemään? Kiva on toteuttaa itse kek-
simäänsä, työllistää itsensä, mutta kokonaisuuden 
kannalta se ei varmaan ole aina toivottavaa. Aika 
näyttää miten kukkiviin puihin suhtaudutaan. 

Kävi mielessä, että olisi hyvä, jos työmaalla olisi 
koko ajan joku, jolla on kokonaisuus hallussa ja jolta 
voisi kysyä neuvoa. Kaikkihan eivät ole tottuneita 
puutarhureita. Tämä tuli erityisesti mieleen, kun 
pääkäytävän viereen kuihtuneen kuusentaimen ti-
lalle alettiin istuttaa uutta tainta. Kun se kuihtunut 
kaivettiin maasta, niin eipä ihme, ettei ollut jaksanut 
ruveta kasvamaan. Istuttajalle oli tainnut tulla kiire, 
koska taimen juuripaakku oli edelleen tiiviissä säk-
kikääreessä ja vielä muoviruukun sisällä.Kesken jäi tämä urakka. Kuvat Ilmi Pesonen

Rautuseura teki veteraanipäivänä lauantaina 27. 
huhtikuuta vierailun Mannerheim-museoon Helsin-
gin Kaivopuistossa. Olosuhteet olivat ihanteelliset 
kesäsään vallitessa. Osanottajia oli kertynyt lähes 20.

Museo oli marsalkka C.G. Mannerheimin kotina 
vuosina 1924-1951, minkä vuoksi siinä ei ole jälkikä-
teen tehdyn hallimaisen näyttelytilan tuntua.

Erittäin asiantunteva opas johdatti ryhmäämme 
museon eri huoneissa suurin piirtein Mannerheimin 
elämänkaaren vaiheiden mukaan. Ne voidaan jakaa 
lapsuuteen ja nuoruuteen Suomessa, Pietarin kauteen 
henkivartiokaartin jäsenyyksineen ja avioliiton sol-
mimiseen Pietarissa, Japanin-Venäjän sotaan 1904-
1905, Aasian ratsastukseen 1906-1908, ensimmäiseen 
maailmansotaan, Suomen sisällissodan valkoisen 
puolen ylipäällikkyyteen, kauteen1919-1939 valtion-
hoitajana, merkittävänä yhteiskunnallis-sosiaalisena 
toimijana  ja puolustusneuvoston puheenjohtajana, 
Talvi- ja Jatkosodan armeijan ylipäällikkyyteen sekä 
sodan jälkeisen kauden tasavallan presidentin viran 
hoitoon. Havainnollisuutta opastukseen toivat mu-
seon runsaat ja hyvin järjestetyt kokoelmat.  

Rautuseuran kevätretki 

Mannerheim-museoon 

huhtikuun lopussa

Mannerheimin elämänkaari hakee vertaistaan, 
myös kansanvälisesti ottaen. Elinaikanaan hänelle 
myönnettiin lähes kaikki eurooppalaiset korkeat 
kunniamerkit, joista valtaosa on nähtävillä muse-
ossa. Jos Mannerheim olisi ollut esimerkiksi britti, 
hänestä olisi hyvin todennäköisesti tehty kansainvä-
lisesti tunnettuja elokuvia ja televisiosarjoja.

Opastuksen yhteydessä tuli esille myös eräitä Man-
nerheimin persoonallisia piirteitä, jotka elävöittivät 
hänen kokonaiskuvaansa. Vierailu oli kaikin puolin 
miellyttävä kokemus.

    Veikko Vaikkinen

Erittäin asiantunteva opas johdatti ryhmäämme museon 
eri huoneissa.
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Kesäkuun vaihteessa Rautulaisten Pitäjäseura teki kotiseutumat-

ka Rautuun. Matkalle osallistui paljon rautulaisia ja Raudusta 

kiinnostuneita, bussi oli lähes täynnä. Tässä jutussa en niinkään 

kerro tästä matkasta itsestään, vaan niistä kolmesta kotipaikka-

käynnistä, joissa sain olla oppaana ja kuljettajana. Olin omalla 

autolla liikkeellä, joten ilta pistäytyminen Sirkiänsaarella ja retket 

Palkealaan ja Huhtiin onnistuivat ilman venäjän kielistä taksin 

kuljettajaa. Riitti, kun vähän savoa ymmärsi. 

Sirkiänsaaressa Sorvalin talo
Tulopäivän iltana Tauno ja Maija Lappi kyselivät mahdollisuutta 

etsiä Tauno Lapin äidin koti Sirkiänsaarelta. Selvitimme kartalta 

talon ja tuumasimme lähtevämme saman tein katsomaan äidin 

kotitalon paikkaa. 

Talo on siksi helppo löytää, että se näkyy 1939 kartassa selvästi, 

on Rautu-sivustolle merkitty kaikkine tietoineen ja koordinaat-

teineen ja lisäksi maastollisesti helppo, peltoalueen reunalla, 

lähellä tietä. 

Tauno ja Maija olivat kumpikin ensikertaa Raudussa. Karja-

lan matkoja he ovat kyllä tehneet mutta ne ovat suuntautuneet 

Jaakkimaan. Matkalla Sirkiänsaarelle käytiin läpi hieman Raudun 

sen osan kylien nimiä ja tietenkin pysähdyttiin Larin Parasken 

haudalla. 

Jätimme auton Kiurun kujasien päähän ja siitä oli enää parisa-

taa metriä talolle. Pihakoivut olivat vielä pystyssä ja ne näkyivät 

kauas, joten loppusuunnistus oli helppo. Tarkistin vielä gps:llä 

oikean kohdan, kun siinä talon uunin tiilikasan päällä seisoimme. 

”Tämä on enemmän kuin tuhat jänistä”, sanoi Tauno äitinsä 

kotipihan koivun juurella. He eivät ehkä olleet osanneet odottaa  

kotipaikan löytymistä, koska ensireissu Rautuun tyystin vieraille 

maille oli itsessään jo seikkailu. Tauno oli tehnyt kotiläksynsä sen 

verran hyvin, että oli hakenut varmasti oikean talon Rautu-sivujen 

avulla. Näin ilta-auringossa oli mukava nauttia hetken juhla-

vuuden kunniaksi kuohujuomaa ja tutkiskella lähiympäristöä. 

Pihapiiristä löytyi talon paikan lisäksi kirsikkapuu, joka oli juuri 

kukkinut sekä kellari ja kaivo. Niin ja ne suuret pihakoivut, jotka 

varmasti ovat olleet siinä jo Taunon äidin aikana. 

Hieman hämmentynyt olo taisi matkalaisilla olla, kun pääsivät 

heti oikeaan paikkaan ja kohteeseensa. Lapit tulivat seuraavana 

päivänä bussin kyydissä sitten pidemmäksi aikaa tutkiskelemaan 

paikkoja ja viettämään aikaa. 

Tauno siinä ilta-auringon paisteessa muisteli äitiään ja niitä 

tarinoita, joita muisti kuulleensa. Uimapaikoista, naapureista, 

sanoi kuitenkin muistoja olevan kovin vähän, kun ne tarinat 

eivät silloin niin hyvin muistiin jääneet. 

Palkealassa Raatikaisen talo
Seuraavana aamuna mukaani lähti Hannu Raatikainen ja sis-

konsa Irma Timosen sekä hänen miehensä Kari Timosen kanssa. 

Hannu oli käynyt Raudussa parikymmentä vuotta aikaisemmin 

mutta Irma ja Kari olivat ensikertalaisia. 

Raatikaisten talo varmistettiin myös ensin kartasta ja sitten 

vasta lähdettiin Palkealaan katsomaan maisemia ja paikkoja. Me-

nimme ensin Palkealan hautausmaalle, josta yllättäen löytyikin 

sukulaisiin viittaava muistomerkki. Hannu otti kuvia siitä ja aikoi 

selvitellä tarkemmin, kuinka sama sukunimi Borovikoff kiertää 

Paluu Rautuun

Kotiseutumatkalla kotien pihoilla

Tauno ja Maija Lappi Taunon äidin kotipaikalla. He seisovat 
kumpareella, joka on jäännös talon uunista ja savupiipusta. 
Vanhat pihakoivut vierellä kertovat omaa tarinaansa. 

Johannes Raatikaisen kotitalon paikka Palkealassa. Talon 
kohdalla on datsa, pihapuut edelleen paikallaan.

Teksti ja kuvat Markku Vauhkonen
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mummon sukuun. 

Palkealan mäellä he eivät olleet käyneet, niinpä maisemat 

tarkistettiin korkeimmalta kohdalta. Tällä kertaa oli niin kirkas 

sää, että myös Laatokan sininen ulappa kajasteli taivaanrannassa 

Metsäpirtin suunnassa.

Hannu Raatikainen oli käynyt aikaisemmin Johannes Raati-

kaisen, Hannun ja Irman isän kotipaikkaa katsomassa, kuitenkin 

lähes pari kymmentä vuotta aikaisemmin. Eli opastusta ei niin-

kään olisi tarvittu mutta koska bussilla ei olisi päässyt millään 

Palkealan mäen taakse, olisi kävelymatkaa tullut useita kilomet-

rejä. Raudun retkeilyauto Pösö siis vei heidät kartan osoittamaan 

paikkaan. Täälläkin varmistin oikean kohdan gps:llä. 

Jo aikaisemmalla kerralla Hannu kertoi olleen talon kivijalalle 

tehdyn uudemman talon. Nyt sekin oli muuttunut vielä uudem-

maksi, mutta kivijalka kissanluukkuineen oli entisen näköinen. 

Talon paikalla oli siis datsa ja aidattu piha. Kuitenkin aidatun 

pihan ja Jousseilaan menevän tien väliin on jäänyt yhden tontin 

verran tyhjää tilaa, joka on Raatikaisen talon pihamaata ollut. 

Useita suuria koivuja on edelleen pystyssä ja arvelimme niiden 

olevan Raatikaisten aikaisia pihakoivuja. 

”Isä tulee ajatuksiin”, sanoi Irma kysyessäni mitä tunteita 

mielessä liikkuu. 

Raatikaisten aikaan tuossa alueella ei ollut kuin kaksi naapuria 

lähellä ja avara näkymä Palkealan mäen rinteille. Nyt datsoja on 

noussut melkoisen tiheään ja koko ajan niitä siellä rakennetaan.

Huhdissa Vaikkisen talo
Iltapäivän retki Huhtiin olikin sitten vaikeimmasta päästä. Talo 

kyllä on 1937 kartassa mutta koordinaatteja ei löydy Rautu-si-

vuilta. Talo on lisäksi useiden kilometrien päässä kaikesta senkin 

aikaisesta asutuksesta. Apuvälineinä meillä oli ainoastaan kartta 

ja ilmakuva, joka oli se tärkein. Veikko Vaikkinen oli käynyt 

pari vuosikymmentä sitten paikalla, joten se paransi toivoa 

löytymisestä. 

Pösöllä päristeltiin keikuttavaa metsätietä Marja ja Veikko 

Vaikkisen kanssa muutama kilometri, kunnes tultiin Pitkäjärven 

rantaan. Tästä jatkettiin vielä niin pitkälle kuin autolla pääsi ja 

jalkauduttiin. Viimeiset 300 metriä päästiin kyllä vanhaa kul-

ku-uraa pitkin. Ilmakuva oli suureksi avuksi siksi, että se näytti 

melkoisen hyvin nykyhetken tilanteen maastossa. Mansa-talon 

Hannu Raatikainen ja Irma Timonen os. Raatikainen.

vanha ja pieni peltoaukea löytyi ja sen jälkeen pienen etsiskelyn 

jälkeen kattila, rautaesineitä, leivinuunin lakeisen Arabia-leimalla 

varustettu tiili ja muutama talon nurkkakivi.

”Setämies sanoi edellisellä kerralla, että jos tuolta sadan metrin 

päästä löytyy lähde, niin se talo on varmasti tässä”, kertoi Veikko 

Huhdin korpimailla seistessään. 

Niinpä läksimme nytkin hakemaan lähdettä Veikon muis-

tamasta suunnasta ja sieltähän se löytyikin. Näin Veikko sanoi 

olevansa täysin varma oikeasta paikasta. Vettä maistettiin ja 

palattiin talolle tutkimaan lisää pihamaata. Talon paikalta löytyi 

rautasängyn jäänteet, joita he jo edellisellä kerralla olivat hake-

neet. Ne olivat osin puiden juurien alla ja vieraalle tunnistama-

tonta rautaromua. Veikko kuitenkin kertoi sängyn alkuperästä, 

joka oli Sumpulan hovi. Mansan talo oli perustettu aikoinaan 

Sumpulan maille aivan takamaille ja Sumpulasta oli saatu mu-

kaan rautasänky. 

Paluu Veikon isän kotisijoille oli siis onnistunut. Marja Vaikki-

nen sanoi olevansa aivan haltioissaan tästä kokemuksesta löytää 

talolle ja tutkiskella paikkoja. Havaitsimme paljon kaivujälkiä 

mutta ne olivat mitä todennäköisimmin villisikojen töitä, kun 

ne edelleen muhevasta peltomaasta etsivät syötävää.

Mansan talon lähde ristittiin Huhdin lähteeksi.

Näitä kotipaikkojen etsiskelyjä tekivät lauantain aikana monet, 

kuka taksin kuljettamina, kuka bussilla vietynä. Kaskaalassa, 

Kärsälässä, Orjansaaressa ja Liippualla ainakin oli samanlaisia 

tunteikkaita hetkiä kotitanhuvien löytyessä. Nämä kotipaikka-

käynnit ovat Raudun matkojen ehdoton huippu, mutta matkalla 

on paljon muutakin nähtävää ja koettavaa. 

Kotiseudulle tehtyä matkaa tuskin kukaan katuu. 

Huhdin Pitkäjärvi on salojärvi, Mansan talolle puolisen 
kilometriä. Veikko kuvaa Marjaa.

Lähteen löytyminen oli ehdoton varmistus oikeassa pai-
kassa olemiselle. Lähde on ilmeisesti jossain käytössä 
nytkin, koska se oli peitetty ja siellä oli juomakauha. Vesi 
oli raikasta ja hyvää.
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Kymmenen kysymystä Raudusta

Oikeat vastaukset sivulla 27.
1. Raudussa oli aikoinaan Sumpulan savotta niminen 
paikka. Siellä tehtiin vuodesta 1828 alkaen
a) rautaa
b) tynnyreitä
c) tervaa

2. Mikä näistä ei ole Raudussa sijainnut kylä?
a) Pienporkku
b) Suurhousu
c) Pienhousu

3. Murresanoja Raudusta. Mitä tarkoittaa kun: liuhki on 
sulanassa?
a) kerma on ruokakomerossa
b) hattu on porstuassa
c) säkki on sulamassa

4. Raudun viimeisen kirkon kellot löytyivät jatkosodan 
aikana Liippualta ja Raudun kirkolta. Kellojen kohtaloksi 
sodan kestäessä tuli:
a) ne vietiin Pohjanmaalle
b) ne upotettiin Puuminajärveen
c) ne katosivat uudelleen 

5. Milloin entisaikaan olivat Raudun Kihupyhät?
a) juhannuksena ja Itsenäisyyspäivänä
b) Helatorstaina ja Mikkelinä
c) Helluntaina ja Pyhäinpäivänä

6. Mikä tarkoittaa Raudun kielen sana artteli?
a) yhtiö
b) maksu 
c) pituusmitta

7. Raudun ensimmäinen puhelinkeskus perustettiin jo 
vuonna 1896  
a) Pitäjäntupaan
b) Raudun asemalle
c) Leinikylän hoviin

8. Raudun kirjasto oli ensimmäisiä koko Suomessa. Se 
perustettiin vuonna
a) 1849
b) 1890 
c) 1900

9. Mitä näillä nimillä tarkoitetaan: kymmenen kynttä, 
kaakuri, kakunassi, ripaska, vanha loikka, kehruu, vanha 
rimpka, neljän katrilli, kolmen engelska ja viis varmaa 
miestä?
a) vatsataudin erilaisia nimityksiä
b) erilaisia tansseja
c) erilaisia lasten leikkejä

10. Raudussa suurin kokonaan pitäjän alueella oleva järvi 
on
a) Rautjärvi 
b) Suvantojärvi
c) Leinikylänjärvi

Sirkiänsaari – Huhti – 

Korlee

kylien koululaiset ja heidän 
jälkeläisensä 

Tapaaminen lauantaina 7.9.2019 klo 12 
alkaen

Wanhassa Rokkalantallissa, 
Ratamokatu 5, Mikkeli.

Ota mukaan vanhat valokuvat ja perheen 
evakkotarinat!

Keskustellaan tekeillä olevasta kylien kirjasta.

Ruokailua varten ilmoittautumiset ruokavalio-
tietoineen 30.8.2019 mennessä: 

Rauni Karjalainen p. 0400 715 200

Tervetuloa!

Rantaonkikilpailut

Joroisten veneranta 10.8. 

alk. kello 10.00

Perinteinen kesätapahtuma järjestetään 
Joroisissa, Joroisselän venerannassa, 

Lentokentäntie 107.

Sarjat: nuoret, naiset, miehet ja kyläkilpailu.   
Palkintojen jako heti punnituksen jälkeen.

Ennakkoilmoittautuminen Pekka Intke: 

pintke@suomi24.fi tai p. 045 263 0365

Ilmoittautuminen paikan päällä myös 
mahdollinen.

Tarjolla myös pientä syötävää.

Yhteystiedot Mauri Jäske p. 044 218 7400
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Kynnys lähteä omalla autolla tutkimaan 

vaikkapa Karjalan Kannasta saattaa monel-

le olla korkea. Tässä muutama perusasia ja 

ohjekin, joiden avulla asia helpottuu. Ohje 

ei ole tyhjentävä, lisää niitä löytyy netistä. 

Asiapaperit kuntoon
Matkalla eniten aiheuttaa päänvaivaa tul-

lit. Suomen tulli on helpompi ja yleensä 

sieltä pääsee läpi nopeasti. Venäjän tulli on 

hieman hankalampi, mutta kyllä sieltä läpi 

pääsee, kun muistaa perusasiat ja menee 

oikeille luukuille oikeassa järjestyksessä.

Asiapapereista tarvitaan tietenkin 

voimassa oleva passi viisumeineen ja 

auton tullauskaavake täytettynä. Lisäksi 

molemmissa tulleissa pitää olla auton 

rekisteriote mukana.

Autolla Venäjälle mentäessä on li-

säksi oltava mukana: ajokortti, valtakirja 

auton hallinnasta, jos auto ei ole omissa 

nimissä rekisteriotteessa, talvella nastaren-

gastunnus sekä pakollisina palosammutin, 

ensiapulaukku ja varoituskolmio. Venäjällä 

autovakuutuksen Vihreä kortti riittää 

liikennevakuutukseksi. Vihreä kortti mu-

kaan myös. Matkavakuutushan jokaisella 

viisuminhaltijalla jo onkin. 

Tullissa
Molemmissa tullissa on EU kaistat erikseen 

eli venäläiset menevät omiin jonoihinsa ja 

suomalaiset omiinsa. Kaistojen paikat ovat 

tietenkin tulliasemakohtaiset, mutta silmät 

auki, liikennevaloja ja opasteita totellen, 

nopeusrajoituksia noudattaen oman jonon 

päähän odottamaan vihreää valoa. 

Suomen tulliin kuljettaja ensin passi ja 

rekisteriote mukana. Matkustajat perässä 

mielellään samalle luukulle. Tämä on no-

pea toimitus. Kun paperit on tarkastettu, 

autoon ja kun puomi nousee niin eteen-

päin Venäjän tulliin. 

Ennen Venäjän tullia saatetaan kysyä 

alueen portilla jo passeja mutta har-

vemmin Venäjälle päin mentäessä. Taas 

suomalaisten jonoon, Nuijamaalla se on 

oikeanpuoleisimmilla kaistoilla. Ajokais-

tat saattavat vaihdella päivittäin mutta 

suomalaisen auton perään kun menee 

jonottamaan, niin on oikeassa paikassa. 

Jono liikkuu ja aikanaan pääsee tullausalu-

eelle, jossa ensin mennään passin ja auton 

rekisteriotteen kanssa tarkastusluukulle. 

Matkustajat heti perässä samalle luukul-

le. Migraatiolappuja ei tarvitse nykyisin 

ennakkoon täyttää, vaan se saadaan pas-

sintarkastuksen yhteydessä. Pikkulappu 

on säilytettävä edelleen hyvin ja sen al-

lekirjoituksen voi tehdä myöhemminkin. 

Kun kuljettaja on päässyt passintarkas-

tuksesta, on auto tullattava Venäjälle. Eli 

toiselle luukulle jonottamaan. Nyt tarvi-

taan etukäteen täytetty kaksipuoleinen 

tulliselvityslomake kahtena kappaleena, 

rekisteriote ja passi. Aikansa papereita 

tutkittuaan tullivirkailija lyö leimansa 

papereihin ja antaa ne takaisin. Sitten 

autolle ja mikäli mahdollista pitää autoa 

siirtää lähemmäs puomia. Tullivirkailija 

tulee tarkastamaan autoa, luukkuja ja ovia 

auki, tulliselvityslomakkeet virkailijalle 

ja tarkastuksen jälkeen saat kaavakkeen 

leimattuna takaisin ja puomin noustua 

eteenpäin. Vielä ennen tullialueelta pois-

tumista puomilla tarkastetaan passista 

leima.

Ja sitten varovaisuutta liikenteeseen. 

Tiekartta on hyvä olla mukana matkan 

sujumisen vuoksi. 

Takaisin päin
Venäjän tulliin tullessa kysytään passit, 

sitten taas omaan suomalaisten jonoon, 

tullausalueelle päästyä ensin auton tul-

laukseen passin, rekisteriotteen ja yhden 

tulliselvityslomakkeen kanssa. Kun auto 

on tullattu, odotellaan pääsyä puomille, 

ja vasta sitten passintarkastukseen, jonka 

jälkeen auto tarkastetaan ja puomi nousee. 

Vielä ennen alueelta poispääsyä katsotaan 

passista leima. 

Suomen tullissa taas suomalaisten oma 

kaista ja passin ja rekisteriotteen kanssa 

passintarkastus. Siinäpä se rakettitiede. Ko-

kemuksen karttuessa homma helpottuu. 

Ensimmäisellä kerralla olisi hyvä olla 

joku sellainen mukana, joka on ollut en-

nenkin omalla autolla ylittämässä rajaa. 

Auton mennessä ensikertaa venäjälle, se 

rekisteröidään Venäjän tietokantaan ja 

tullaus kestää kauemmin. Lisäksi eka ker-

ralla on täytettävä kaavake ”Uuden auton 

ilmoitus”. Kaavakkeet löytyvät netistä. 

Tullaukseen liittyvät paperit saa tieten-

kin Venäjän tullista mutta myös netistä. 

Kun täytät ja tulostat netistä huomioi, 

että tullauskaavake pitää olla venäjän- tai 

englanninkielinen ja kaksipuoleinen sekä 

näitä kaksipuoleisia oikein täytettyjä kaa-

vakkeita tarvitaan kaksi, toinen jää tulliin 

ja toinen seuraa autossa koko matkan.

Hakusanoilla ”omalla autolla venäjäl-

le” löytyy sivustoja, joissa on kaavakkeet, 

Rakettitiedettäkö?

Omalla autolla Venäjälle

ohjeita ja neuvoja. Kerran kun on käynyt, 

homma helpottuu selvästi. Jotkut tekevät 

tuota bensarallia lähes työkseen.

Markku Vauhkonen

Tässä kuva täytetystä, kaksipuoleisesta 
auton tullauskaavakkeesta. Puuttuu 
vain päivämäärän jälkeen takaosan 
allekirjoitus. 
Tekstit ja rastit noin ja passin numero 
oikein. Yksi da ainoastaan, loput njet. 
Rekisteriotteesta auton rekisterinu-
mero, moottorin tilavuus tarkasti, 
ei pyöristäen, moottorin numero, 
käyttöönottovuosi ja arvoimasi hinta.
Näitä siis kaksi kappaletta ja molem-
mat kaksipuoleisina, mikäli tulostat 
omalla koneella. Tyhjiä kaavakkeita 
saa Venäjän tullista tarvitsemansa 
määrän lisää.
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Onnittelemme

KIITOS!

Lämmin kiitos Rauta-Säätiölle 
saamastani avustuksesta.

Terttu Juntunen (os. Siirola, Pal-
kealasta) Muhos

Matti Damski kirjoitti ylioppi-
laaksi Munkkiniemen yhteiskou-
lusta Helsingistä 1.6.2019. 

Matin äidin äiti Anneli Kupari-
nen on syntynyt Raudun Maase-
lällä ja isän äiti Elin Damski (s. 
Suvimaa) oli syntynyt Raudun 
Sunikkalassa. 

Matin äidin isä Matti Kuparinen 
on syntynyt Raudun Vakkilassa ja 
isän isä Kaino Damski oli synty-
nyt Raudun Mäkrällä.

Kevään ylioppilas Roosa Kiuru ja 
isänsä Tommi Kiuru. 

Tommin isovanhemmat, Elvi ja 
Sulo Kiuru rakensivat kylmän 
tilan Joroisten Kolmalle, Kollin-
joelle, jossa nyt Tommi perhei-
neen asuu.

Onnea ylioppilaalle!

Seija o.s. Kiuru ja 
Jouko Räty

21.6.1974 Joukosta tuli vävy 
ja lähes oma poika Elvi ja Sulo 
Kiurulle.

Joukon sukujuuret ovat Poh-
jois-Karjalasta, Enosta

Onnea meille!

Sylvi Liikanen os. 

Kiuru ja Pihla Mia 

Vivian Korhonen

Sylvi on Sirkiänsaaren tyttöjä, 
joutui lähtemään evakkotaipaleel-
le 11-vuotiaana sijoituspaikkana 
Pieksämäen Niskamäki. Leivon-
mäen ja Ikolan kautta hän perhei-
neen asettui asumaan Toivakkaan.

Pihla on Sylvin ja Paulin nuorim-
man pojan tyttären, Lauran lapsi.

Taika Emilia Määttänen kir-
joitti ylioppilaaksi Pieksämäen 
Lukiosta.

Taikan isovanhemmat olivat 
Antti ja Irja Määttänen. Antti 
oli kotoisin Raudun Varikselasta, 
Irja taas oli syntyisin Kaukolasta, 
mutta ennätti avioliiton myötä 
asua muutaman vuoden Raudussa 
ennen sotia.
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Lauantaina 1. 6 oli koulujen päätöspäivä ja uusien yliop-
pilaiden lakkiaispäivä. 

Minut ja 25 muuta eläkeläistä oli kutsuttu Joutsan 
lukion lakkiaisiin. Kutsussa mainittiin erikseen, että tuo-
kaa lakit mukana, kun olette ne täältä jo 50 vuotta sitten 
saaneet.

Kaksitoista riemuylioppilasta noudatti kutsua ja sai 
lakkiaisissa erityiskohtelun, huomiota osakseen melkein-
pä enemmän kuin kevään nuoret ylioppilaat. Perinteisen 
riemuylioppilaan puheen lukiolla uusille ylioppilaille piti 
Potkelan tyttö, Raija Rissanen, s. Hännikäinen. Raijan isä 
Pentti Hännikäinen lähti Hännikäisenmäeltä talvisotaan 
ja sitä tietä evakkona Joutsaan.

Joutsan asukasottotoimikunnalle oli 
tullut joulukuuhun 1940 mennessä 
32 siirtolaisten tilahakemusta rautu-
laisilta. 

Rautulaiset ovat valkolakkiainesta

Toinen perinteinen puhe Joutsan hautausmaalle 
lankesi minulle. Me riemuylioppilaat edellä ja meidän 
jälkeemme uudet ylioppilaat laskimme kukkalaitteemme 
ja kukkamme vuoden 1918 muistomerkille, sankarivaina-
jien muistomerkille ja vielä Karjalaan jääneiden vainajien 
muistomerkille. Viimeksi mainitulla muistomerkillä meitä 
seisoi sitten kolme Potkelan valkolakkia. Raijan lisäksi 
Leila Peltola, s. Väisänen, Leilan äiti Sanna, s. Monto 
lähti Monnonmäeltä ajamaan perheen lehmiä turvaan 
16-vuotiaana. Minun äitini Aili, s. Monto ajoi myös 
nuoremman sisarensa kanssa perheen lehmät Hännikäi-
senmäeltä turvaan. Molempien evakkotie vei Joutsaan. 
Siinä seisoimme vakavina hetken ja todettiin, että meillä 
kolmella molemmat vanhemmat olivat veteraaneja.

Olen kerännyt tulevaa Joutsan Rautu-näyttelyä varten 
monenlaista tietoa. Eräs tieto, joka perustelee otsikon, on 
että Joutsan lukiosta on kirjoittanut alkaen vuodesta 1964 
ainakin 47 Rautu-taustaista ylioppilasta. 

Joutsan asukasottotoimikunnalle oli tullut joulukuu-
hun 1940 mennessä 32 siirtolaisten tilahakemusta rau-
tulaisilta. Kaikille osoitettiin asutustila Joutsan kunnasta. 
Kaikki eivät tilaa rekisteröineet itselleen ja muutamia 
perheitä palasi Rautuun. Pääosa kuitenkin jäi pysyvästi 
pitäjään. Lisäksi siirtolaisia tuli Joutsaan useista Karjalan 
kannaksen pitäjistä: Antrea, Vuoksenranta, Uusikirkko, 
Vuoksela, Viipuri ja Ruskeala.

Kerätessäni ylioppilastietoja vedin reilusti kotiinpäin 
ja keräsin vain rautulaiset. Suora lainaus Raijan puheesta 
uusille ylioppilaille: Opiskelu kannattaa aina ja kun elämä 
tuo riemujen lisäksi eteen pettymyksiä ei aina tiedä, mikä lo-
pulta oli onni ja mikä onnettomuus. Kannattaa luottaa siihen, 
että elämä kantaa.

Omassa puheessani hautausmaalla jouduin toteamaan, 
että veteraaneja ei ole enää mukana, joten meidän täytyy 
edustaa myös heitä. Sama velvoitteen uskallan heittää nyt 
myös nuoremmille rautulaisen perinteen säilyttämiseksi.

Ja vielä lopuksi: Oppineella on aina omaisuus muka-
naan!

Antti Nieminen, Potkelan poikii Hännikäisenmäelt
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Surunviestit

Elin Katariina Damski

22.9.1919 - 6.5.2019
Äitimme Elin Damski, os. Suvimaa, syn-

tyi Raudun Sunikkalassa Anna ja Konsta 

Suvimaan (ent.Pohomoff) toisena lapse-

na. Myöhemmin Annan ja Konstan perhe 

kasvoi vielä kahdella pojalla. Vanhimman 

veljensä äiti menetti sodassa. Äiti kävi 

koulua Raudun kirkonkylässä ja avioitui 

Raudun Mäkrän kylältä kotoisin olevan 

Kaino Damskin kanssa 1939.

Heille syntyi esikoispoika Heimo juuri 

ennen sotaa ja Äiti lähti sodan sytyttyä 

evakkoon 6 viikkoisen vauvansa kanssa. 

Äiti kertoi monesti, että mitään muuta 

omaisuutta ei ehditty ottaa mukaan kuin 

lapsi ja vaatteet, jotka olivat päällä.

Evakkojuna vei Äidin Pieksämäelle ja 

hän pääsi aluksi asumaan ystävällisten 

ihmisten luokse Pieksämäen lähelle Naa-

rajärvelle. Talvisodan aikana seuraava 

muutto suuntautui Naarajärven Lahnalah-

teen. Perhe kasvoi toisella pojalla veljeni 

Joukon synnyttyä vuonna 1941.

Jatkosodan aikana perhe palasi takaisin 

Rautuun, jossa syntyi vanhin siskoni Seija 

1943. Toinen evakkomatka alkoi kesällä 

1944 hieman paremmin varustautuneena. 

Jopa hevonen ja lehmät saatiin mukaan. 

Isälleni ja äidilleni osoitettiin sama asuin-

paikka Naarajärven Lahnalahdessa, josta 

he olivat lähteneet takaisin Rautuun.

Sodan päätyttyä perheeni muutti mo-

nien vaiheiden jälkeen Joroisten Pasalaan, 

jossa Äidilleni ja Isälleni syntyi heidän neljäs 

lapsensa Sisko. Joroisten jälkeen muut-

totaival vei heidät 1951 Keski-Suomeen 

Oravasaaren Ilmapohjaan, joka kuului Jyväs-

kylän maalaiskuntaan. Oravasaaresta evak-

komatka jatkui edelleen Toivakan kunnan 

Nisulan kylään. Oravasaaressa ja Nisulassa 

asuessamme perhe kasvoi siten että, meitä 

oli jo 10 lasta kun muutimme keväällä 1960 

Joroisten Järvikylään, jossa nuorin veljeni 

syntyi 1961. Nyt meitä oli yhteensä 11 

lapsen katras, joskin kaksi vanhinta veljeäni 

olivat jo muuttaneet kotoa pois.

Joroisissa Äitini viljeli Isäni kanssa 

maitotilaa, joka oli lohkottu paikallisen 

kartanon maista kuten kylän muutkin 

tilat. Maatilan emännän töiden ohella hän 

hoiti lapset ja ehti myös kerätä marjat ja 

sienet metsästä. Kerran viikossa leivottiin 

myös piirakat, perunakakkarat ja aika 

monta isoa ruisleipää.

Äidin jatkuva kaipuu takaisin Karjalaan 

oli vahvasti mukana perheemme elämässä. 

Hän aloittikin vierailut Raudussa heti kun 

Leningradin matkat olivat mahdollisia. En-

simmäisellä kerralla hän oli matkassa Isäni 

kanssa. Ensimmäinen taksi ei uskaltanut 

lähteä heitä kyyditsemään mutta seuraava 

suostui pientä lahjusta vastaan. Seuraavalla 

kerralla Äiti oli yksin matkalla ja hän osti 

junalipun Sosnovoon eli vanhaan Rautuun. 

Hänen kotitalonsa tiilirunko Sunikkalassa 

oli selvinnyt sodasta ja venäläiset olivat ra-

kentaneet siihen katon ja seinät uudestaan. 

Raudussa äitini vieraili joka kesä vähintään 

kerran ja ehti käydä siellä lähes kolmekym-

mentä kertaa. Myös useimmat meistä lapsista 

ehtivät käydä Äidin opastuksella tutustumas-

sa hänelle niin rakkaaseen Rautuun.

Äidillä oli erittäin hyvä muisti ja hänel-

lä oli hieno riimittelyn taito. Hän kirjoitti 

useita runoja, jotka kertoivat elämästä 

evakkona ja erityisesti hänen synnyinseu-

dustaan Raudusta.

Isäni kuoleman jälkeen Äitini muutti 

Joroisten kirkonkylään. Sieltä hän teki 

pyörällä retkiä marja- ja sienimaille aina 

90 vuoden ikään asti. Myös Israel oli Äidin 

matkakohteena 17 kertaa. Matkat rahoitet-

tiin marjoja keräämäällä. Muistelen, että 

eräänä syksynä Äitini keräsi satoja litroja 

puolukoita.

Iän karttuessa Äitini lähimuisti heikke-

ni ja 93 vuotiaana oli edessä taas muutto. 

Tällä kertaa läheiseen palvelutaloon, jossa 

äitini asui viimeiset vuotensa. Vaikka hä-

nen lähimuistinsa heikkeni, niin runoja 

hän lausui, huumori oli tallella ja vanhat 

asiat olivat kirkkaana mielessä.

Äiti nukkui pois 6.5. ja hänet siunattiin 

haudan lepoon Isämme viereen 25.5.2019 

Joroisissa.

Äitiä, mummoa, iso mummoa ja anop-

pia lämmöllä muistaen

Lapsien, Lastenlapsien ja lastenlasten 

lapsien puolesta

Yhdeksäs lapsi Timo 

Maire Peltonen nukkui pois 9.4.2019 

Joroisissa.  

Maire syntyi Raudun Palkealan kylässä 

1.8.1936.  Vanhemmat Hilja os. Hympyrä 

ja Vilho Peltonen.

Hänet haudattiin 26.4.2019 lähipiirin 

läsnä ollessa Joroisten hautausmaalle Aino 

siskon viereen.

Maire-”mummoa” kaipaamaan jäi 

tytär, 2 lapsenlasta, 4 lapsenlastenlasta.

Maire Peltonen

Lähetän valokuvan Edvard Paukusta, 

hänhän oli talvisodan ensimmäisiä uh-

reja. Kaatui Metsäpirtissä kirkon tornista 

ammutusta luodista Sulo Rastaan tietojen 

mukaan. Kaatui 1.12.1939 ja siunattu 

kentälle jääneenä, ei ole koskaan löytynyt.

Valokuva on Hakkapeliitta-lehdestä 

tammikuun numerossa 1940.

Edvard oli syntynyt Korleella 1910 ja 

oli maanviljelijä Korleen Kokkolassa vel-

jensä Kustaa Paukun kanssa.

Kuvahan ei ole kovin hyvälaatuinen, 

mutta lieneekö Rautu-kuvissa sankarivai-

najien kuvia tallessa? Sankarivainajiahan 

on etsitty maastoista, serkkuni Valto 

Paukun kanssa suunnittelimme Edvardin 

etsimistä, mutta Valto kuoli 1998, joten 

asia ei edennyt puheita pitemmälle.

Hyvää kevään jatkoa

terveisin Seppo ja Salme Paukku

Edvard Paukku
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Kihujuhlat    Raudussa   26.-28.7.2019

Kaiken kansan 

karjalainen päivä  Mäntyharjulla   11.8.2019 

Kannaksen poikien 

konsertti Viipurissa,   Viipurin linna  3.8.2019

Rantaonkikilpailut   Joroisten veneranta 10.8.2019

Sirkiänsaari-Huhti-Korlee 

kylätapaaminen   Mikkelissä   7.9.2019 

Tervankeittokurssi  Pieksämäki   14.9. klo 10-16.

Perinneruokakurssi   paikka auki  syyskuussa 

Talkoomatka    Rautuun  syys-lokakuussa 

Perinteinen puurojuhla  Mikkelin Upseerikerho  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. 
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Markku Paksu, puh. 044 925 9765

Ilmoitushinnat: 1/1 s. 222 eur, 1/2 s. 120 eur,

1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.

Tilaukset, talous- ja kirjanpito-
asiat:
Veijo Moilanen, 

Koulutilantie 14 D, 50670 Otava

puh. 040 848 2759 

e-mail: lehtitilaus@rautu.fi

Lehden tili: 

FI68 5271 0440 1699 78

Painopaikka:
Kopiopiste, Maaherrankatu 30, 50100 MIKKELI

puh./fax (015) 213 011, tulostus@kopiopiste.net

AINEISTON VIIMEINEN JÄTTÖ-
PÄIVÄ 2019: 

31.7. 30.9. 30.11.

Kestotilaus  30 eur / vuosikerta

Irtonumero  5,0 eur + toimituskulut

Rautulaisten pitäjäseura ry. 
Mikkeli

Puheenjohtaja: Markku Paksu, 

Ihastjärventie 29,

50970 Mikkeli, puh. 044 925 9765

Tilinumero: FI86 5271 0440 2600 58

Rautuseura ry. 
Helsinki
Puheenjohtaja: Raili Lameranta,

Yläkiventie 6 B 24, 00920 Helsinki, 

puh 050 364 4213   raili.lameranta@pp.inet.fi

Rauta-Säätiö 
Mikkeli
Puheenjohtaja: Ilkka Pietiäinen,

Sairilantie 46, 50180 Mikkeli, 

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

Yhteystietoja

Koulupiirien yhteyshenkilötiedot löytyvät 
jatkossa Rautu.fi sivuilta.

Osoite: rautu.fi/pitäjäseura/koulupiirit

Oikeat vastaukset: aca cba aabc

Opaspalvelu  Toivo Laidinen

Majoitukset, taxiajot, muut palvelut

puhelin +7 921 363 6638

s:posti toivo.laidinen@gmail.com
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Reitti I:   Varkaus - Joroinen - Mikkeli - Lappeenranta 
Reitti II:   Pieksämäki - Mikkeli - Lappeenranta
Reitti III:   Jyväskylä - Leivonmäki - Joutsa - Heinola- Lahti - Helsinki - Porvoo - Vaalimaa

Majoitusta jäljellä ainoastaan hotelli Igorassa 2 hlö/huone ja mökit 4 ja 6 hlö

Matkan hinta:   Igora majoituksella 340-360 euroa 
sisältää:   majoitus puolihoidolla, viisumin hankinta ja kuljetus. 
   Omalla viisumilla alennus -68 euroa

Tiedustelut ja ilmottautuminen:  pitajaseura@rautu.fi  tai  044 925 9765

Ohjelma: Kihujuhlat Igorassa, jossa Ilta Kannaksella -konsertti, 
sunnuntaiaamun Jumalanpalvelus kulttuuritalolla yms.

Iltajuhlaan toivomme pukeutumista -30 luvun tyyliin.
Asu kuitenkin vapaa, mutta pakollinen.

Pidempi Kihumatka 5 päivää

Reitti IV:   5 pv Pertteli-Helsinki-Porvoo-Vaalimaa-Viipuri-Käkisalmi-Konevitsa-Rautu

tiedustelut Olli Vesalainen 
puh: 040 032 5364

JA EIMUUTA KO 

KIHHUUMAA !!

Kihujuhlille 
Rautuun 

26.-28.7. 2019


