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Talvisodan alkamisesta tulee kuluneeksi tämän vuoden marraskuussa 80 
vuotta. Sen seurauksena n. 420 000 tuhatta Karjalaista joutui jättämään 
kotinsa ja kenties vuosisataisen sukunsa asuinsijat.

Rajan pinnassa sijainneet pitäjät olivat luonnollisesti ensimmäisinä, 
jotka piti nopeasti tyhjentää. Miesten ollessa rintamalla, evakuointi jäi 
varsin usein naisten ja lasten vastuulle. Raudustakin piti vähäisin välttä-
mättömien tavaroiden sekä eläinten kanssa päästä Kiviniemen sillasta yli 
ennen siltojen räjäyttämistä.

Isäni oli 10 vuotias talvisodan syttyessä, hän tuhansien muiden lasten 
tavoin joutui lapsena varsin suuriin saappaisiin, joutui ottamaan äitinsä 
apuna vastuuta karjan kuljettamisesta, hevosen ajamisesta yms. Ei ollut 
kännyköitä, jolla kysellä isältä neuvoja.

Lapsuus loppui 30. marraskuuta 1939, koska evakossa oloaika vierailla 
veräjillä ei ollut aina helppoa, piti tarttua työhön aikuisten apuna. Luulen, 
että lapsuus palasi hetkeksi vuosina 1942 - 44 vaikkakin tuhotussa Raudus-
sa. Toisen evakkomatkan alkaessa isä oli 15 vuotias, juuri aikuistumisen 
kynnyksellä, nuoruuskin jäi kokematta. Pellonraivaus umpikorpeen sekä 
kodin ja karjasuojien rakentaminen veivät nuoruus ajan. Aikuisiällä vasta 
ymmärsin isäni sielunmaisemaa ja aloin ymmärtämään, että tietty synk-
kyys johtui kaikista noista menetyksistä ja kokemuksista. Lentokoneen 
ääni sai hänelle kylmän hien pintaan vielä vanhana miehenäkin. Se toi 
muiston Petäjärven aseman pommituksen kesällä 1944. Tämä vain yksi 
tuhansista tarinoista.

Evakkolapset ry. on lähettänyt sisäasiainministeriöön esityksen, että tal-
visodan syttymispäivämäärä 30. marraskuuta nimettäisiin virallisesti EVA-
KON PÄIVÄKSI. Mielestäni sen kuuluisi myös olla virallinen liputuspäivä.

Tämä asia on mielestäni niin arvokas ja tärkeä asia, että nyt on kaikkien 
tahojen syytä toimia. Peräänkuulutankin mm. Karjalan liiton aktiivista 
otetta tähän asiaan. Kansalaisaloitehan eduskuntaan tarvitsee vain 50 000 
allekirjoitusta niin, että se otetaan esille eduskunnan käsittelyssä. Tämän 
em. asian eteenpäin vieminen on meidän velvollisuutemme evakkoajan 
kokeneita kohtaan.

Toivon, että meissä on vielä voimaa panna KARJALAN KUNNAAT 
SOIMAAN !!

Markku Paksu
Kotiseutuneuvos

EVAKON PÄIVÄ
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Etsintäkuulutus
Karjalan kannaksella sijainneessa Rau-

dun pitäjässä oli maamme kolman-
neksi suurin rautatieasema.

Aseman seinässä oli kyltti tekstillä:

Tämä on rajalla Rautu,
tanner taistelun tulisen.
Otti uhrin, antoi voiton.

Tietäin tämän vanno vala:
Ilman miekan iskemättä

mene ei tää voitto meiltä.

Raudun Valloituksen Muistoksi

Talvisodan alkaessa joku siviilihenkilö 
otti kyltin seinästä ja tietojemme mu-

kaan se päätyi 
Kouvola-Valkeala alueelle.

Mikäli jollakulla on tietoa tästä muistolaatasta toivomme yhteydenottoa:  
pitajaseura@rautu.fi tai puhelin 044 9259765. Löytöpalkkio maksetaan!

Kuva: Lauri Halonen, Museovirasto-Musketti.

Rautulaisten 

seinäkalenteri vuodelle 

2020
Seinäkalenteri noudattaa perinteistä 

tyyliä, eli sisältää vanhoja kuvia Raudusta. 
Kalenteri on A4-kokoinen ja siinä on ku-
van lisäksi yksi kuukausi kullakin sivulla.

Seinäkalenteria myy 
Rautulaisten pitäjäseura ry hintaan 

12 euroa + postituskulut.

Tilaukset: pintke@suomi24.fi
tai puh 045 263 0365

Myös Rautuseuran tilaisuuksissa kalente-
ria on tarjolla ja sitä myy pj.

Raili Lameranta, puh 050 364 4213
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Monet rautulaisjuuriset tietävät Jatkosodan aikana 
Leinikylässä toimineen kenttäsairaalan. Vähemmän 
tunnettu on Miettilän Suvenmäen koululla toimi-
nut kenttäsairaala. Siellä toimi vuosien 1941–1944 
aikana kaksikin kenttäsairaalaa. Ne olivat 15. ja 40. 
Kenttäsairaalat, joiden toiminnasta kerrotaan tässä 
lähemmin. Tietolähteinä on käytetty pääasiassa näi-
den sairaaloiden sotapäiväkirjoja. Ne ovat sairaalan 
toimintaa koskevia ja niitä pitivät sotilashenkilöt, 
ei lääkintähenkilökunta. Potilastietoja tai edes hoi-
dettujen potilaiden kokonaismääriä ei päiväkirjoissa 
ole. Henkilökunnan vaihtuvuutta koskevat tiedot on 
dokumentoitu tarkasti.

Mitä kenttäsairaalat olivat
Kenttäsairaalat (KS) olivat sotatoimialueen sairaaloi-
ta, joihin haavoittuneita toimitettiin lähinnä etu-
linjan joukkosidontapaikoista (JSP). Kenttäsairaalat 
lähettivät edelleen vaativaa tai pidempää jatkohoitoa 
tarvitsevia potilaita sisämaan sotasairaaloihin (SS). 
Kenttä- ja sotilassairaaloissa hoidettiin myös sotilai-
den sellaisia sairastapauksia, jotka eivät johtuneet 
haavoittumisista, ja annettiin jopa hammashoitoa. 
Kenttäsairaalat olivat jakautuneita A- ja B-osastoihin. 
A-osastoilla hoidettiin lähinnä kirurgisia tapauksia 
(pikaista leikkaushoitoa vaativat haavoittuneet) ja 
B-osastoilla lievemmin haavoittuneita, sisätauti-
potilaita, lausuntoa odottavia ym. Rajankäynti oli 
kuitenkin horjuva ja tilanteen mukaista. Sairaalassa 
saattoi olla myös C-osasto.

Kenttäsairaalat olivat yleensä divisioonakohtaisia 
ja joillakin divisioonilla niitä saattoi olla kaksi tai 
kolmekin. Kenttäsairaaloita perustettiin varsinais-
ten sairaalatilojen puuttuessa esimerkiksi kouluille, 
kansanopistoille, pappiloihin ja kartanoihin. Tiloja 
täydennettiin parakeilla ja jopa teltoilla. Kenttäsai-
raaloiden lukumäärä vaihteli Jatkosodan kestäessä 
kolmenkymmenen molemmin puolin. 

Kenttäsairaalat olivat sotatoimiyksikköjä siinä 
missä armeijan muutkin joukot, vaikka tämä ei heti 

tule mieleen. Ne toimivat käskytysperiaatteella ja 
olivat organisoidut armeijan hierarkian mukaan. 
Miespuolisella henkilökunnalla olivat sotilasarvot 
sotamiehestä päällikkölääkärinä toimineeseen lää-
kintäupseeriin saakka. Päällikkölääkärin sotilasarvo 
oli yleensä lääkintäkapteeni tai lääkintämajuri. Nai-
set olivat mm. sairaanhoitajia, lääkintä- ja toimisto-
lottia tai työvelvollisia. Kokonaisuuteen kuului myös 
apteekki ja runsaasti välttämätöntä huoltotoimintaa, 
kuten esimerkiksi keittiö, pesula, saunoja, varuskor-
jaamo, auto- ja hevostalli sekä luonnollisesti myös 
henkilökunnan majoitustilat. Kenttäsairaalat olivat 
siis mahdollisimman omatoimisia jo olosuhteiden 
pakosta. Kenttäsairaalan apteekissa valmistettiin pal-
jon tarvittavia lääkkeitä toisin kuin nykyään, jolloin 
lääkkeet tulevat valmiina apteekkeihin.

Nykykatsannossa kenttäsairaalat olivat vaatimat-
tomia monessakin mielessä, mutta kaikki tehtiin 
mitä voitiin. Ja uskomattoman paljon voitiin. Po-
tilaiden kuolleisuus oli kuitenkin suurta vaikeiden 
haavoittumisien vuoksi ja antibioottien puuttuessa. 
Suhteellisesti eniten sairaaloissa kuolleista potilaista 
oli vatsaan haavoittuneita.

15. Kenttäsairaala ennen 
Suvenmäen aikaa
15. Kenttäsairaala (15. KS) perustettiin Jatkosodan 
liikekannallepanovaiheessa 15.6.1941 Kuopiossa, 
josta se sodan alettua siirrettiin rautateitse Ylämyl-
lylle Joensuun lähelle. Se käsitti 12 parakkia. Lisäksi 
tulivat edellä mainitut oheistoiminnot, joten mel-
koinen mylly oli todella pyörimässä.

Heinäkuun alussa 1941 sairaala siirrettiin Kiteelle 
ja määrättiin hoitamaan 19. Divisioonan potilaita. 
Tiloja saatiin kansakoululta, karjanhoitokoululta, 
kansanopistolta ja seurojen talolta. Kun Karjalan 
Armeijan (KarA) sotatoimet alkoivat heinäkuun 10. 
päivän jälkeen Laatokan pohjoispuolisen alueen 
takaisinvaltauksella, haavoittuneita alkoi tulla run-
saasti. Telttoja jouduttiin pystyttämään lisätiloiksi. 
Lääkärit tekivät pyöreitä päiviä ja olivat äärimmäisen 

Kenttäsairaala Suvenmäen 
koululla 1941–1944

Veikko Vaikkinen

Armeijan lääkintähuolto on sotahistorian kirjoituksessa jäänyt melko 
vähälle huomiolle. Kuitenkin se on erittäin tärkeä osa armeijan toimintaa 
sodan aikana. Ei vähiten siksi, että sotilailla on oltava tietoisuus siitä, 
että haavoittuneista ja sairastuneista huolehditaan olosuhteisiin näh-
den parhaalla mahdollisella tavalla. ”Ketään ei jätetä.” Lääkintähuoltoa 
ohjasi Talvi- ja Jatkosodan aikana Päämajan lääkintäosasto.
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väsyneitä. Samalla kuitenkin saatiin arvokasta koke-
musta ja rutiinit alkoivat vakiintua. Kokemuksia oli 
saatu jo Talvisodasta.

Elokuun puolivälissä 19. divisioona mukaan lu-
kien 15. Kenttäsairaala siirrettiin Karjalan kannaksel-
la taistelevan I armeijakunnan (I AK) vastuualueelle. 
Kuun lopulla rintaman edettyä kauemmas sairaala 
siirrettiin Kaukolan pitäjään Käkisalmen tasalle. 
Siellä hajasijoituksessa oli vuodepaikkoja yhteensä 
noin 250. Apteekki toimi kirkonkylän entisessä 
apteekkitalossa. 

Seuraava vaihe oli sairaalan A II -osaston muut-
to Raudun Leinikylään, jossa oli valmiina kolme 
suurehkoa parakkia. Se tapahtui lokakuun 11.–12. 
päivinä 1941. Osastolla oli 50 vuodepaikkaa ja se 
joutui hoitamaan myös 15. Divisioonan eli eversti 
(myöhemmin kenraalimajuri) Niilo Hersalon divi-
sioonan potilaita.

Suvenmäkeen lokakuussa 1941
Toiminta Leinikylässä oli nopeasti ohimenevä vaihe, 
kun majoitustiedustelun yhteydessä löytyi yllättäen 
lähes polttamaton Miettilän kylä Raudun lounaiskul-
malta runsaan kolmen kilometrin päästä vanhalta 
rajalta. Kylässä oli juuri ennen Talvisotaa valmistunut 
tiilirakenteinen kaksikerroksinen kansakoulu, joka 
tunnettiin Suvenmäen kouluna. Sen vieressä oli vielä 
jäljellä vanha puukoulu. Molemmat koulut otettiin 
15. Kenttäsairaalan käyttöön. Lokakuun 16. päivänä 
lähetettiin puhdistus- ja kunnostustyöryhmät uuteen 
toimipaikkaan ja neljän päivän päästä voitiin aloittaa 
muutto Suvenmäelle. 

Vanhaan kansakouluun sijoitettiin A I-osasto, jos-
sa potilaspaikkoja oli 50. Loput A-osastosta, B-osasto 
ja poliklinikka sijoitettiin viereiseen uuteen kouluun. 

Potilaspaikkoja siinä oli 53. Toimisto, apteekki, pesu-
la ja muut aputoiminnot olivat läheisissä eri taloissa 
tai rakennuksissa. Ainakin osa pyykistä pesetettiin 
Viipurissa ja pyykkikuormat kuljetettiin sinne kuor-
ma-autoilla, kunnes myöhemmin siirryttiin juna-
kuljetuksiin Valkjärven asemalta. Saunoja oli neljä.

Kunnostustöitä jatkettiin edelleen. Sähköä ei ollut 
ja valaistus hoidettiin öljylampuilla ja petromak-
seilla. Yöllä sairaalaa vartioivat parivartiot. Potilaat 
olivat lähinnä 10. Divisioonan potilaita. Divisioonan 
rintamavastuualue oli tuolloin 15. Divisioonan oi-
kealla puolella Lempaalan järven suunnalla.

Syksyn kääntyessä alkutalveksi ja ilmojen kylme-
tessä huomattiin talojen hataruus. Kylän harjanteella 
vallitsi lähes jatkuva kylmä viima ja lämmitys oli 
ongelmallista. Polttopuutkaan eivät olleet riittävän 
kuivia. Marraskuun alussa ilmaantui uusi ongelma: 
juomavedestä alkoi olla pulaa. Onneksi pian löy-
dettiin kirkasvetinen oja ja juomavesipulma ratkesi. 

Lokakuun alussa 1942 tapahtui huomattava 
henkilökunnan vaihdos, kun pääosa ennen 1912 
syntyneistä siirrettiin muualle ja tilalle tuli tätä 
nuorempia ikäluokkia.

Marraskuun 10. päivänä I Armeijakunnan ko-
mentaja kenraalimajuri Einar Mäkinen vieraili 
katsomassa haavoittuneita ja tutustui sairaalaan. 
Muutaman päivän kuluttua myös Armeijakunnan 
päällikkölääkäri kävi tarkastuksella. Siinä yhteydessä 
jaettiin kunniamerkkejä, joista sairaanhoitajille ja 
lotille tuli suurin osa 13 kappaletta.

Sairaalan arki sujui muutoin normaaleissa mer-
keissä. Potilaita oli ajoittain runsaastikin, vaikka 
alkanut asemasotavaihe oli taisteluiden kannalta 
verraten rauhallista. Potilaissa oli runsaasti tautipo-
tilaista, joita lähetettiin edelleen myös Leinikylän 

Suvenmäen molemmat kenttäsairaalarakennukset eli uusi ja vanha koulu talvisena pakkaspäivänä. Viimaisina tulipalo-
pakkasina ei paras sijainti.  SA-kuva.
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ja Valkjärven kenttäsairaaloihin. Suvenmäeltä lä-
hetettiin myös henkilökuntaa Leinikylän avuksi. 
Henkilökunnan vaihdokset muutoinkin olivat hyvin 
tavanomaisia.

Hammaspotilaita oli erään kerran 36. Noissa 
oloissa taisi yleisin hammaslääkärin toimenpide olla 
hampaan poisto. Se tapahtui yleensä ilman puudu-
tusta. Aineita siihen tarkoitukseen ei ollut. 

Joulukuun alkupuoliskolla saapui eräitä 10. Di-
visioonan upseereita maaston tiedusteluun koskien 
linnoitustöiden aloittamista. Ilmeisesti kyse oli 
taaemmasta puolustuslinjasta välillä Vammelsuu 
– Taipale (VT-linja). Linja tulikin kulkemaan juuri 
tämän seudun kautta jatkuen Raudun keskustan 
eteläpuolelta Riiskaan ja edelleen Taipaleenjokea 
pitkin Laatokalle.

Joulu ja uusivuosi tulivat ja menivät asiaan kuu-
luvin pikku tilaisuuksin. Välipäivinä ei tapahtunut 
mainittavaa.

Tammikuun 1942 toisella viikolla tuli melko 
runsaasti potilaita. Pahaksi onneksi saatiin ilmoitus, 
että Valkjärven ja Leinikylän kenttäsairaalat eivät 
voineet ottaa vastaan muualta lähetettyjä potilaita, 
koska nekin olivat täysiä.

Itse sairaalaa vihollinen ei häirinnyt, vaikka usea-
na päivänä sen lentokoneita lensi ylitse. Tammikuus-
sa pakkanen kiristyi edelleen ja kylmyyttä pahensi 
viima, josta sotapäiväkirja mainitsee, että ilmaus 
”pureva” on liian mieto. Lisäksi aukealla mäellä 
saattoivat lumituiskut talven mittaan tukkia tiet 
moneksi päiväksi. Kuun loppupuolella ei tapahtunut 
normaalista poikkeavaa. Kuun viimeisenä päivänä 
tuli kuitenkin runsaasti haavoittuneita. 

Päiväkirjassa on usein merkintöjä ”ei erikoista”. 
Se ei tarkoita, etteikö hoitotyö olisi jatkunut kiirei-
senä ja vaativana, vaan sitä, ettei hallinnollisesti tai 
toiminnallisesti tapahtunut poikkeavaa.

Muutto Äänislinnaan
Helmikuun 1. päivänä 1942 sairaala alistettiin 15. 
Divisioonalle eli Hersalon divisioonalle. Kahden 
päivän kuluttua tuli kuitenkin puhelinmääräys 

muutosta Itä-Karjalaan Äänislinnaan. Tilalle tulisi 
40. Kenttäsairaala Karhumäestä, jonne se oli vähän 
aikaisemmin siirretty Äänislinnasta. 40. Kenttäsai-
raala tuli junakuljetuksena Valkjärven asemalle 7. 
helmikuuta. 15. Kenttäsairaalan oli määrä lähteä 
välittömästi samalla junalla paluukuljetuksena Ää-
nislinnaan. Vaihto siis tapahtui lennossa. Tavarat 
vietiin kuorma-autoilla Valkjärvelle, josta juna-
kuljetus lähti 9. helmikuuta Simolan – Sortavalan 
– Suojärven kautta Äänislinnaan. Sinne saavuttiin 
12. helmikuuta ja kenttäsairaala alistettiin jälleen III 
Armeijakunnalle, kuten se sodan alussakin oli ollut.

15. Kenttäsairaalan toimita Raudun Suvenmäellä 
oli päättynyt. 

40. Kenttäsairaala Suvenmäessä
Suvenmäkeen muuttaneeseen 40. Kenttäsairaalaan 
tulivat kirurginen, ihotautien ja sisätautien osastot. 
Potilaspaikkoja oli yhteensä 100. Aluksi oli paljonkin 
kaikenlaisia järjestelyjä, mutta itse sairaalatoiminta 
sujui ilman erityisiä mainintoja. Rutiinit olivat jo 
hioutuneet.

Vihollinen ei häirinnyt edelleenkään, jos sellai-
seksi ei lasketa vappuna 1942 lähelle osunutta len-
topommitusta. Siitä ei aiheutunut vahinkoja. Lienee 
selvää, että vihollinen tiesi tämän ilmastakin hyvin 
näkyvän paikan. Oletettavasti sairaalan rauhaan 
jättäminen ei johtunut niinkään kansainvälisten 
sopimusten kunnioittamisesta, vaan enemmän 
siitä, että vihollinen ei olisi hyötynyt sairaalan tu-
hoamisesta. Se tarvitsi lentokalustoaan enemmän 
saksalaisvastaisilla rintamilla.  

Kevään tultua aloitettiin perunan ja juurikasvien 
istutus. Ruokapulaa pyrittiin helpottamaan kaikin 
tavoin. Halonhakkausta ja -kuljetusta oli runsaasti, 
sillä puulämmitteiset rakennukset vaativat läm-
mityskautena runsaasti polttopuuta. Kelirikko- ja 
talviajat vaativat jatkuvaa teiden kunnostusta ja 
aurausta. 

Maaliskuun alussa 1943 sairaala alistettiin 10. 
Divisioonalle, jonka rintamavastuu 15. Divisioonan 
oikealla puolella oli edelleen lähes samoilla paikoil-

Kaksoisoperaatio 40. Kent-
täsairaalassa. Sairaalan si-
jaintipaikkakunta ei tässä 
kuvassa ole selvillä, mutta 
siitä saa käsityksen kenttäs-
airaalan kirurgisesta toimin-
nasta.  Etualalla poistetaan 
sirpaletta aivoista ja taus-
talla on meneillään saman 
potilaan sääriamputaatio. 
Leikkaussali oli tehokkaassa 
käytössä. SA-kuva.
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Suvenmäen koulu 40. Kenttäsairaalan käytössä talvella 
1943. Linja-auto toimi ambulanssina, jolla sekä tuotiin 
potilaita että toimitettiin edelleen sairasjunalle Valkjärven 
asemalle jatkohoitokuljetuksiin sotasairaalaan. SA-kuva.

Karttapiirros 40. Kenttäsairaalan sijoituksesta Suvenmä-
essä. Piirros on hieman suttuinen, alkuperäinen paperi 
on matkan varrella saanut kosteuttakin. Piirros antaa kyllä 
käsityksen toiminnan laajuudesta ja henkilöstön vahvuu-
desta. 

la kuin edellisvuonna. 10. Divisioonan komentaja 
kenrm Jussi Sihvo kävi tarkastuksella. Huhtikuussa 
tarkastuksen teki armeijan ylilääkäri lääkintäkenrm 
Eino Suolahti.

Armeijan järjestämiä viihdetilaisuuksia oli ai-
ka-ajoin myös sairaaloissa. Ne olivat musiikkipainot-
teisia ja niissä esiintyi tunnettuja alan taiteilijoita, 
jotka olivat komennettuina viihdytyskiertueryhmiin. 
Eivät siis vapaaehtoisina ansaitsevina taiteilijoina. 

Henkilökunnan järjestelyjä tapahtui runsaasti 
muuttojen, tehtävin vaihdosten ja komennusten 

vuoksi. Niillä ei ollut vaikutusta sairaalan toimin-
taan. 40.Kenttäsairaalan henkilökunnan kokonais-
määrä vaihteli, mutta oli tyypillisesti noin 100, josta 
miehiä kuutisenkymmentä ja naisia nelisenkym-
mentä. Erilaisia rakennuksia ja tiloja oli 36. 

Miettilän kylä oli saatu osittain sähköistettyä 
vuoden 1942 lopulla ja ilmeisesti myös sairaalaan 
saatiin sähkövaloa ”Imatran johdosta” seuraavan 
vuoden puolella. 

Maaliskuun lopulla tuli tieto sairaalan siirrosta 
Räisälään. Muuttovalmistelut ja puhdistustyöt 
aloitettiin välittömästi. Autoja saatiin III Armeija-
kunnasta. Muutto oli suuri operaatio, kun sairaala 
tyhjennettiin kokonaan, eikä tilalle ei tullut enää 
toista sairaalaa. Kaikkiaan muuttokuormaa oli noin 
60 kuorma-auton ja kolmen linja-auton verran.

Maaliskuun 1944 jälkeen kenttäsairaalatoiminta 
Suvenmäellä oli lopussa. Ehkä onneksi, sillä runsaan 
parin kuukauden kuluttua venäläiset aloittivat Kan-
naksella suurhyökkäyksen. Silloin muutto olisi ollut 
hätäistä puhumatta siitä, että hyökkäyksen jalkoihin 
joutuminen olisi ollut peräti kohtalokasta.

1  miehiä 6
2  lottia 4
3  miehiä 2 + apt. varasto
4  upseeria 2 + apteekki
5  miehiä 9 + puh.keskus
6  varuskorjaamo
7  miehiä 13
8  lottia 6
9  miehiä 3 + varusvarasto
10 miehiä 8
11 yöhoitaj. asunto
12 miehiä 10
13 C -osasto 1 hoit. 2 lottaa, 40 potilasta

14 lottia 20
15 hoitajattaria 7
16 toimisto 2 + 4 miestä
17 A -osasto n. 40 potilasta
18 kanttiini

19 B -osasto n. 60 potilasta, 4 
lääk. 5 hoit.
20 poliklinikka
21 keittiö + ruokasali
22 ja 23 halkovaja
24 ja 25 apt. varasto
26 heinä- ja lautavaja
27 hevostalli
28 rak.tarv.varasto
29, 30 autotalli ja autovaja
31 polttoainevarasto
32, 33 ja 34 apt. varasto
35 saunoja
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Näyttelyn taustaa 
Kesällä 2018 käytiin Seppo Monton kanssa Joutsassa 
useilla rautulaisille osoitetuilla asutustiloilla ja siellä 
syntyi idea Rautu-näyttelyn järjestämisestä Joutsaan. 
Näyttelytilan varasin heti ja sitten esiteltiin asia Paksun 
Markulle ja Intken Pekalle. Kun vihreä syttyi, työ näyt-
telyn eteen alkoi heti.

Hyvät suhteet Joutsan kotiseutuyhdistykseen hel-
pottivat arkistomateriaalin saantia Joutsan kunnan ar-
kistoista, valokuvia kerättiin somen, vanhojen ja uusien 
tuttavuuksien avulla. Omat sukulaiset ja 23 ensimmäistä 
elinvuotta Joutsassa olivat hyvä pohja sille, että osasi 
mennä oikeisiin paikkoihin, varmaankin toista sataa 
puhelua ja sähköpostia vuoden aikana tälle projektille. 
Suhtautuminen keräystyöhömme oli erittäin myönteis-
tä, mutta on korostettava, mitä iäkkäämpi rautulainen/
karjalainen, sitä paremmin yhteistyö sujui.

Näyttelyn rungoksi sovittiin jo koettu malli: Raudun 
yleisesittely, pienoismallit, kirjat ja esineistö ja koristeeksi 
kakun päälle nimenomaan Joutsan rautulaisiin liittyvät 
valokuvat ja dokumentit.

Näyttely 3-26.9, avajaiset
Näyttelyn avajaistilaisuudessa Pitäjäseuran puheenjoh-
taja, kotiseutuneuvos Markku Paksu kertasi lyhyesti Rau-
dun historiaa ja kahteen kertaan menettämistä. Markku 
tiivisti karjalaisuuden nykytuntemuksia mm. näin: kar-
jalaisuus elää edelleen keskuudessamme. Kolmannessa 
ja neljännessä polvessa ei enää tunneta samanlaista 
kivijalkarakkautta, kuin Karjalasta tulleen ensimmäisen 
polven keskuudessa, mutta oma identiteetti on vahvasti 
läsnä nuoremmillakin. Markku kertoi myös Pitäjäseuran 
toiminnasta ja Rautulaisten lehdestä. Markku luovutti 
Joutsan kunnalle Raudun vaakunan. Sen vastaanotti 

kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne, Karja-
lan poikia hänkin. Kuurne kertoi vaakunasta kiittäessään 
lyhyesti myös omasta taustastaan. Kuurneen isä lähti 
Sortavalan maalaiskunnasta, Laatokan saaresta, Sam-
matsaaresta talvisotaan ja muu perhe joutui evakkoon 
Kempeleelle. Jatkosodan edetessä perhe palasi takaisin 
kotiin ja toinen evakkomatka vei perheen Luhankaan, 
jonne sodasta palannut isä sittemmin perusti perheen, 
Lempään kylään.

Avajaispäivänä näyttelyssä kävi arviolta 60–70 henki-
löä, joista viisi Raudussa syntynyttä: Niilo Hännikäinen 
Potkelasta, Lauri Pietinen Nuijalasta, Eila ja Seppo 
Paukku Korleelta ja Taavi Miina Kärsälästä.

Ilkka Pietiäinen oli paikalla Rauta-säätiön edustajana 
ja jututti senioriosastoa ja esitteli Rauta-säätiön tuki-
muotoja sekä ikäihmisille, että opinnoista valmistuville.

Rautulaiset Joutsassa
Joutsa ei alun perin ollut Raudun evakkojen sijoituskun-
ta. Yllättävän suuret alueluovutukset nostivat heidän 
määränsä kuitenkin niin suureksi, että valtion tekemät 
ennakkosuunnitelmat muuttuivat. Valtion, Joutsan ja 
Raudun kuntien tekemällä sopimuksella Joutsaan pää-
tettiin sijoittaa rautulaisia Potkelan ja Kärsälän kylistä. 
Asukasottotoimikunnalle tuli kaikkiaan 42 hakemusta. 
Lopullisesti tammikuussa 1941 hyväksyttiin 34 ha-
kemusta, kaikki, sillä osa oli perunut hakemuksensa. 
Jatkosodan edetessä moni perhe palasi Rautuun ja 
heidän tilalleen tuli asukkaita muista luovutetun alueen 
kunnista. Pysyvästi Joutsaan jäi kuitenkin yli 20 taloutta. 
Asukasottotoimikunnassa Raudun edustajina toimivat 
Mikko Hännikäinen ja Matti Pekkanen. 

Talvi- ja jatkosotaan osallistuneissa Joutsan vete-

Joutsan Rautu-näyttely
Rautulaisten pitäjäseura järjesti Joutsassa Rautu-näyttelyn syyskuussa. Näyttely 
oli avoinna 21 näyttelypäivää ja sai yleisöltä erittäin myönteisen vastaanoton ja 
toi pitäjäseuralle runsaasti positiivista palautetta.

Antti Nieminen, Potkelan poikii Rauvust, Hännikäisenmäelt, kuvat Seppo Monto

Näyttely on valmis ja Seppo ja Antti pukeutuneet ava-
jaisasuun. Mukana serkku/pikkuserkku Tuula Jokinen 
(Monnon Paavon Jussin tytär)

Topi Valkonen ja Pekka Intke työn touhussa.
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raaneissa oli 15 rautulaista miestä, lisäksi muutama 
sotatoimialueella toiminut apusisar ja lotta. Joutsan 
yhteiskoulusta ja lukiosta on toistaiseksi kirjoittanut 
ylioppilaaksi 45 rautulaistaustaista nuorta ja saamani 
tiedon mukaan ensi keväänä perinne jatkuu. Näyttelyyn 
saimme 23/45 ylioppilaskuvaa.

Mitä opimme näyttelystä 
Kun näyttely purettiin, sen voitiin todeta olleen menes-
tys. Vieraskirjan mukaan kävijöitä oli ympäri Suomen. 
Kirjaston henkilökunnan mukaan useat seurueet ja 
henkilöt eivät kirjoittaneet nimiään vieraskirjaan. Joko 
tämä yliampuva tietosuojakäytäntö on iskenyt tähän-
kin? Kävijämäärä arvioitiin 400-450 henkilöksi. Tämä 
näyttelymalli, jossa Raudun yleisesittelyn, pienoismallien 
ja esineistön lisäksi koristellaan näyttely paikkakunta-
kohtaisesti valokuvin, dokumentein ja mikä erittäin 

Pekka valitsee yleensä naisseuran, mukana Eija Vasenius.

tärkeää: järjestetään esittely, jossa kävijöille kerrotaan 
näyttelystä, esitellään valokuvat, vastaillaan kysymyksiin 
ja annetaan paikkakuntalaisten kokea, että näyttely on 
nimenomaan heitä varten.

Pikkuserkut Antti ja Seppo kiittävät kaikkia saamastaan 
avusta näyttelyä kasatessa ja myönteisestä palautteesta. 
Tästä vain jatkamaan muilla paikkakunnilla, Pitäjäseura 
antaa vankan pohjan, siitä on helppo ponnistaa.

 Väisäsen tytöt Leila ja Eija yrittävät tunnistaa omat yliop-
pilaskuvansa

Näyttelyn avajaisissa olleita Raudussa syntyneitä vas.
Seppo Paukku, Eila Paukku, Lauri Pietinen ja Niilo Hänni-
käinen. Kuva J.Airaksinen/JS

Hännikäisenmäen Kekkilästä vas. Niilo Hännikäinen, 
Helena ja Ritva Kanninen, Kaarina Hännikäinen ja Antti 
Nieminen

Raudussa syntynyt Taavi Miina, Anja Miina, Mari Sou-
pios ja kirkonrakentaja Toivo Valkonen.
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Kovien Raudun taisteluiden jälkeen Venäjän raja 
sulkeutui ja rata katkaistiin 1918 syntyneellä juuri 
itsenäistyneen Suomen uudella rajalla 8 kilometrin 
päässä Raudun asemalta etelään. Näin uuden ja 
hyvän kulkuyhteyden varaan lasketut suuret suun-
nitelmat saivat kovan takaiskun. 

Radan odotukset olivat suuret mutta kun raja 
sulkeutui, lakkasi liikenne Pietarin suuntaan ennen 
kuin se edes alkoikaan, eivätkä Pietarista odotetut 
matkailijat koskaan saapuneet Käkisalmeen tai 
Punkaharjulle. Voiko enää pahemmin mennä suun-
nitelmat pieleen. Tavaravirrat eivät alkaneetkaan 
kulkea uutta rataa pitkin Pietariin tai oikeastaan 
Petrogradiin. Siellä olivat vallassa uudet isännät.

Radan alkuhetket
Marraskuun 5 päivänä 1913 määräsi Keisarillinen 
Senaatti yli-insinööri Otto Fridolf Nybergin rau-
tatierakennuksen työpäälliköksi. Alussa kiista oli 
Käkisalmen jälkeisestä linjauksesta rajalle, toinen 
linja oli Kiviniemen kautta Raasuliin ja toinen linja-
us oli suunnitelmissa Käkisalmesta pitkin Laatokan 
rantaa Suvannon yli ja Sirkiänsaarelta Venäjälle. 
Kiistat olivat kovat mutta Kiviniemen kautta rata 
tehtiin. Hiitolasta Rautuun oli rataa pitkin matkaa 
99 kilometriä.

Työt alkoivat, vaikka ratalinjaus 
epävarma
Piiri-insinööri G. Osk. Hellewuo Käkisalmen sano-
mien 15.11.1919 mukaan: 

”Kun tarpeellinen määräraha oli myönnetty, aloi-
tettiin radan rakentaminen marraskuussa v. 1913, 
siis aikana, jolloin radan suunnasta wielä kiihkeästi 
wäiteltiin. Sen tähden ei rakentamista woitukaan 
aloittaa muualla kuin Hiitolan ja Käkisalmen wälillä. 
Wiimeksi mainitusta kohdasta etelään päin aloitet-
tiin työt wasta seuraawan wuoden kewät kesästä, 
eikä niitä silloinkaan täydellä todella woitu panna 
käyntiin, sillä waltion warat eiwät tahtoneet riittää 
ja töitä piti heikentää. 

Hiitolan - Käkisalmen wälinen rataosa piti kuiten-
kin nopeasti walmistettaman.

Wuoteen 1916 oli radan pengerrystyöt joutuneet 
niin pitkälle, että kesän alussa samana wuonna piti 
rata kiskoitettaman. Mutta kun kiskot oli tuotawa 
Ameriikasta Wladiwostokin kautta, myöhästyiwät 
ne niin, että kiskotus saatettiin alottaa wasta lo-
kakuussa. Seuraavan wuoden tammikuun lopussa 
päästiin Raasuliin.” 

Radan kiskotus aloitettiin Hiitolasta 4.9.1916. 
Se valmistui nopeasti kuukaudessa Käkisalmelle 
7.10.1916. Tuohon mennessä oli saatu päätettyä, 

Hiitola – Raasuli rata 100 vuotta
Hiitolasta Käkisalmen kautta Raasuliin ja Venäjälle kulkevan radan oli tarkoitus 
muodostaa yhteys Pietarista Savonlinnan ja Jyväskylän kautta aina Nikolainkau-
punkiin eli Vaasaan asti. Hiitolan Raasulin rataa oli tehty useita vuosia mutta sitten 
1917 maailman politiikka ja vallankumous astuivat näyttämölle.

Markku Vauhkonen
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mistä kautta rata jatkuu Käkisalmesta Venäjälle. 
Niinpä kun pengertäyte oli kuljetettu Käkisalmen 
siltojen välille ja saatu rata auttavaan kuntoon, kis-
kojen laskemista jatkettiin 26.10.1916 ja päästiin 
Kiviniemen sillan yli 10.12.1916.

Kiskotus Raasuliin saakka valmistui 24.1.1917, 
jolloin raide yhdistettiin Venäjänpuoleiseen rai-
teeseen. Tämän jälkeen suoritettiin radan sorastus 
työjunilla samanaikaisesti yhteen menoon kolmelta 
sorakuopalta. 

Kiskojen asentaminen työmaaliikennettä varten 
oli siis melko nopea touhua, sata kilometriä neljä ja 
puoli kuukautta. Silloin oli alustavat tukirakenteet 
olemassa ja kiskotuksen jälkeen alkoi mittava soran 
ajo junien avulla. Autokalustoa ei ollut, hevospelillä 
kyllä töitä tehtiin. Ja ratalinjaus oli maastossa sellai-
nen, ettei suuria maaleikkauksia tarvittu, mäkiä ja 
soita kierrettiin.

Kiviniemen sillasta
Kiviniemen tilapäinen puusilta oli myös valmis lii-
kenteelle joulukuussa 1916. Kiviniemessä Vuoksen 
ylitys oli koko rataosan vaativimpia paikkoja ja ensi 
alkuun sinne tehtiinkin 86 metriä pitkä puinen 
silta, jota pitkin ratatyössä tarvittava kalusto saatiin 
Raudun puolelle. Silta oli varsin strateginen kohde 
ja ei kulunut kuin reilu vuosi sillan valmistumisesta, 
kun se ensimmäisen kerran räjäytettiin 26.1.1918. 
Silta kunnostettiin nopeasti, kun sotatoimet Rau-
dussa päättyivät ja jo 24.4. liikenne aloitettiin sillan 

yli. Myöhemmin puusilta korvattiin terässillalla, 
joka sekin räjäytettiin Talvisodassa 1939. Venäläi-
set rakensivat sillan uudelleen välirauhan aikana 
ja räjäyttivät sen vetäytyessään 1941. Suomalaiset 
korjasivat sillan jälleen väliaikaisesti romahtaneiden 
rakenteiden päälle tehdyllä sillalla ja nekin räjäytet-
tiin 1944. Jonka jälkeen venäläiset rakensivat sillan. 
Tänä päivänä Kiviniemessä on kaksiraiteinen rautatie 
ja siellä on kaksi rautatiesiltaa.

Liikenne alkaa
Maaliskuussa 1917 saatiin tuoda jo työjunien mu-
kana vaunulasteja Kiviniemeen asti. Väliaikaisen 
liikenteen laajuudesta oli riitaa Käkisalmen kunnan 
ja radan rakentamisesta vastaavien kanssa. Sitten 
toukokuussa tarkastettiin radan kunto väliaikaisen 
liikenteen aloittamiseksi. Kuitenkaan ei väliaikaista 
liikennettä vielä sallittu avata.

Työmaaliikenteen lisäksi saatiin lupa väliaikaisen 
liikenteen aloittamiseksi elokuun alussa 1917, jolloin 
Hiitolasta alkoi kulkea juna Käkisalmeen ja takaisin. 
Lisäksi erityinen päivystäjäjuna aloitti liikenteen 
Hiitolasta Rautuun asti. 

Liikenne laajeni pikkuhiljaa mutta ongelmiakin 
ilmaantui. Vaadittiin väliaikaista liikennettä koko 
rataosalle, koska: ”Jokainen päiwystäjäjuna, joka 
kulkee Käkisalmen ja Raudun wälillä on täpö täynnä 
matkustajia. Miten paljon suuremmaksi tuleekaan 
tämä matkustajatulwa silloin kuin laiwaliikenne 
syksyllä pysähtyy ja rautatie tulee ainoaksi liike-
neuwoksi?”

Matkustajatulva vaikeutti jo radan rakentamis-
takin, koska: ”Nykyisestä matkustajaliikenteestä 
Käkisalmen ja Raudun wälillä ei waltiolle ole 
minkäänlaisia tuloja, sillä matkustajat kuljetetaan 
päiwystäjäjunissa ilmaiseksi. Hankaluutta siitä kui-
tenkin aiheutuu sekä matkustawalle yleisölle, jonka 
täytyy käydä lippuja pyytämässä, että työnjohdolle, 
jonka aika menee lippujen jaossa.”

Ratainsinöörien aika meni lippuja jaellessa. 

Liikenne Pietari Hiitola välillä, oliko 
sitä koskaan?
Pari ihmeellistä sattumaa sai aikaan erikoisia liiken-
netapahtumia. Hiitolan luona ratavalli sortui järveen 
ja rata katkesi kokonaan 35 metrin matkalta. Tämä Radan tilanne vuonna 1917.

Rautatienrakentajat Hiitola Raasuli radalla. Kuva on Lopos-
ten sukukirjan kuvitusta, kuvassa on soranajo käynnissä. 
Taustalla näkyvät soravaunut täytettiin sorakuopalla lapi-
opelissä tuohon aikaan ja ajettiin radan rakennustyömaalle, 
jossa vaunu tyhjennettiin kumoamalla kuuppa nurin.

Kiviniemen ensimmäinen rautatiesilta, puinen, kertaalleen  
jo rajäytetty ja korjattu. Kuva Kansallisarkisto.

  11



Rautulaisten lehti 5/2019

heinäkuussa 1917. Liikenne kuitenkin jatkui siten, 
että yksi veturi kierrätettiin Hiitolasta Viipurin ja 
Pietarin kautta sortuman toiselle puolelle vetämään 
junia Raudun suuntaan. Matkustajat kulkivat jalan 
sortuman ohi junasta toiseen. Tavaravaunut työn-
nettiin vaurion ohi, veturilla ei heikkoon kohtaa us-
kallettu heti mennä. Ilmeisesti tämä avustava veturi 
oli ainoa, joka oli kulkenut koko matkan Pietarista 
Hiitolaan ennen vuotta 1940.

Pari muutakin junaa kulki Pietarista aina Pyhä-
järvelle asti. Tämä paljastuu sillä, että Käkisalmen 
sanomat kirjoittaa 20.8.1917 metsäpalosta, joka 
on syttynyt venäläisen veturin vuoksi. Junalla oli 
kuljetettu Taubilan hovin isännän Woldemar Freed-
rickzin muuttotavaroita, kun hän luopui Nikolai 
II:n hoviministerin tehtävistä tsaarin kruunusta luo-
pumisen jälkeen 15.3.1917. Paluumatkalla juna tai 
junat veivät Taubilan hovin tuotteita Pietariin, jossa 
oli myös tuolloin huutava pula kaikesta. Muita junia 
Venäjän suunnasta ei tiettävästi tullut ennenkuin 
sitten Raudun taisteluun osallistuneita sotilasjunia 
1918 keväällä.

Vaikeudet alkavat 
rakennustyömaalla
Rataa rakentava työväki oli kiihkeätä ja jo loppu-
vuodesta 1916 aavistettiin Venäjän vallankumous. 
Tällä oli se vaikutus, että työväestö kävi rauhatto-
maksi ja lakkoilua alkoi esiintyä. Huhtikuussa 1917 
vallankumouksen tapahduttua lakot lisääntyivät, 
hinnat ja palkat nousivat ja työteho laski. Kesällä 
1917 työmailla ei saatu juuri mitään valmiiksi ja 
suurlakko marraskuussa 1917 lopetti työt kokonaan. 

Talvella 1918 alkoi rytistä toden teolla ja suuret 
taistelut raudun aseman tienoilla kestivät huhtikuun 
alkupäiville asti, jolloin rauha vihdoin laskeutui 
ratatyömaallekin. 

Työt yritettiin saada uudelleen käyntiin touko-
kuussa 1918 tuhoutuneella Raudun asemalla ja ra-
dalla yleensä. Tarkoitus oli käyttää vain sotavankeja 
mutta vankeja ei saatu heti siirrettyä. Kun sitten 
vihdoin töitä yritettiin saada käyntiin, huomattiin 
ettei vangeista ollut työntekijöiksi ollenkaan. Syitä 
oli varmaan monia. Joka tapauksessa vangit vietiin 
pois ja palkattiin taas työväkeä töihin. Sen kesän 
1918 paras työaika oli jo ohi, eikä rata edistynyt 
juuri lainkaan koko vuonna. 

Raudun asema
Raudun aseman alueelle ja rakennuksille oli todella 
suuret suunnitelmat: 

Käkisalmen Sanomat 26.9.1917: ”Rakenteilla 
olewa Raudun rautatieasema Hiitolan-Raasulin ra-
dalla tulee olemaan suurimpia asemarakennuksia 
Suomessa. Asema-alue on 2,000 metriä pitkä ja 
700 metriä leweä. Itse asemarakennus rakennetaan 
kiwestä ja tulee siitä kolmikerroksinen. Tawarama-
kasiini tulee neljänneskilometriä pitkä. 

Asema-alueelle tulee ensi alkuun 28 raidetta ja 
toista sataa waihdetta, mutta luultawaa on, että 
raiteiden lukua täytyy kohta lisätä.

Asuntoja rautatiewirkailijoille rakennetaan noin 
sadalle perheelle. Sitäpaitsi tulee asemalle sijoitet-
tawaksi sekä Suomen että Wenäjän tullit, joita kum-
paakin warten tulee rakennettawaksi suuremmoiset 
rakennukset. Tulliwirkamiehiä warten rakennetaan 
asuntorakennuksia kaikkiaan noin 200 perhe-
kunnalle. Näin ollen woidaan sanoa, että Raudun 
asema-alueen asukasluku tulee olemaan ainakin 
tuhatta henkeä.”

Ainoa toteutunut oli tuo mahtava asemarakennus. 
Vuoteen 1917 mennessä tiilinen asema oli muurattu 
ja betonivälipohjien rakentaminen aloitettu, kun 
sisällissodan puhkeaminen muutti tilannetta. Ase-

Raudun asema-alue. Itse asemarakennus oli Suomen kolmanneksi suurin asema. Sen molemmilta puolen oli raiteet ja 
tiloissa oli varauduttu raja-aseman tarpeisiin. Oikealla näkyy vesitorni vetureiden vettä varten ja veturitallit. 
Kuva Rautuseura.
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ma oli pari kuukautta punaisten joukkojen hallussa 
ja valkoisten valloittaessa asemaa keskeneräinen 
asemarakennus, tavaramakasiini sekä useita muita 
rakennuksia tuhoutui tulipaloissa. 

Aikanaan sitten valmistunut Thure Hellströmin 
suunnittelema asemarakennus muistutti samalla 
aikakaudella rakennettuja Koiviston ja Hämeenlin-
nan asemia, sillä kaikissa kolmessa oli hallitsevana 
elementtinä renesanssityylinen poikkipääty, jossa 
oli keskushallin puolipyöreä ikkuna. Pintamateriaa-
liltaan Raudun asemarakennus oli poikkeuksellisesti 
rapattu. 

Lopultakin valmista
Rataa rakennetiin ja töitä viimeisteltiin koko ra-
taosalla. Liikenne alkoi pikkuhiljaa vakiintua heti 
rauhan tultua ja rata otettiin Rautatiehallituksen 
liikennöitäväksi 1.9.1919. Silloin rakennusaika al-
koi olla jo ohi. Mainittakoon, että tuohon aikaan 
ratoja ei suinkaan rakentanut Valtion rautatiet tai 
Rautatiehallitus vaan se oli Tie- ja vesirakennusten 
ylihallituksen alaista työtä, myöhemmin se oli ni-
meltään TVH. 

Liikenteen muututtua alkoivat ihmiset valit-
tamaan, että väliaikaisen liikenteen aikana junat 
tulivat jotakuinkin säännöllisesti mutta nyt yhtä 
säännöllisesti myöhästyvät. VR on saanut maineensa 
jo sata vuotta sitten.

Vihdoin valmis vihittäväksi 
käyttöön
Tuskainen taival oli Hiitola-Raasuli rataosalla en-
nen valmistumistaan. Sota sotki suunnitelmat, 
myöhästytti valmistumista ja typisti koko rataosan 
pussiraiteeksi. 

Tänä syksynä marraskuussa rata täyttää sata vuot-

ta. Hiitolan-Raasulin rata vihittiin 15.11.1919. Silloin 
junassa oli maan aivan ylintä johtoa mukana.

Iltalehti 17.11.1919 kertoo siitä vihkiäisjunasta 
tällaista: 

”Helsinkiläinen loistojuna, 9 kpl I ja II luokan 
makuuvaunua, joukossa joku entinen keisarillinen 
vaunu matkustajineen, joiden luettelossa nähtiin 
paitse pää-, kulkulaitos- ja kauppaministerejä, tie- ja 
vesirakennushallituksen päätirehtööri, rautateiden 
päätirehtööri, joukko kummankin hallituksen in-
sinöörejä ja virkamiehiä, joukko kansanedustajia, 
mm. pääkaupunkilaisia sanomalehtimiehiä, yhteen-
sä noin 80 henkeä.”

Rata vihittiin käyttöön juhlavasti, vaikka sotatila 
oli vielä vallalla Inkerin puoleisella alueella. Raudun 
asemalla ja ympäristössä oli nyt 6000 pakolaista 
bolševikkien lyödessä Inkerin kansannousun.

Onnittelut 
Onneksi olkoon 100 vuotias Hiitola-Raasuli-Pietari 
rata, joka kutistuit Hiitola-Rautu radaksi. Onneksi 
olkoon, vaikka pieleen menivät suuret suunnitelmat, 
myöhästyit vuoden, tuskainen oli taival ennen val-
mistumista, valmistuttua sinut katkaistiin ja supistuit 
pussiraiteeksi. Siltoja räjäytettiin, asema poltettiin, 
rataa tuhottiin ja purettiin. Eivät alkaneet Raudun 
asemalla tullimiesten leimasimet kopista, ei tullut 
kauttakulkuliikenteen tuomaa vaurautta, ei päästy 
Pietariin junalla.

Juhlajuna Raudun asemalla 9.4.1928. Tässä kuhinan Rau-
dun asemalla on aiheuttanut juhlajuna, joka tuo vieraita 
Raudun taistelun 10 vuotisjuhliin. Aseman liikenne vakiintui  
radan vihkimisen jälkeen ja Raudusta pääsi vain Käkisal-
men, Hiitolan suuntaan. Kuva Rautuseura.
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Tervaa tehtiin Karjalassa ter-
vahaudoissa, ainakin kartoissa 
näkyvät tervahautamerkinnät 
siihen viittaavat. Ilmeisesti myös 
tervan kuivatislaus ilman isotöistä 
tervahautaa oli Raudussa se pää-
asiallisin menetelmä saada tervaa 
maatalouden moniin käyttökoh-
teisiin. Tällä menetelmällä mekin 
tervaa keitimme. 

Kuivatislauksessa tarvitaan 
umpiomainen astia, joka täyte-
tään hyvillä tervaksilla. Tervaksia 
saadaan vain männystä, joko 
kanto-osista tai sitten puun viot-
tuneista osista, tervarosoista. Rau-
dussa esimerkiksi Matti Oravalla 
Aliskassa oli tervankeittopaikka 
tehty pihan lähettyville. Se oli 
kaksiosainen, tiilistä muurattu 
uuni, johon yläpuolelle ladottiin 
tervakset ja sitten se yläosa muu-
rattiin umpeen ilmatiiviiksi. Putki 
yläosan pohjasta lähti ulommas, 
josta sitten terva aikanaan valui 
astioihin. Alaosan uuni oli tulisija, 
jolla kuumennettiin yläpuolinen 
umpinainen säiliö kuumaksi ja 
saatiin siellä tervakset luovutta-
maan terva, tärpätti ja puukaasut. 
Sinne jäi uunin jäähdyttyä vain 
hyvät hiilet. 

Valmistelut
Tervasten hankkiminen on tässä 
nykyajan tervankeitossa hankalin 
vaihe. Monella kurssilaisella olikin 
mukana jo aikojen saatossa polt-
topuu- ja metsähommissa sivuun 
laitetut tervakset. Tervaspuu kyllä 
palaa hyvin mutta se kehno tuk-
keuttaa hormit nopeasti ja veto 
uunista loppuu. Oikein poltto-

puuksi tervaksista ei ole. 
Tervakset pilkotaan halkaisi-

jaltaan noin tuuman paksuisiksi. 
Tislausastiana meillä oli 200 litran 
terästynnyri, jossa on irrotettava 
kansi. Tynnyri täytetään pieni-
tyillä tervaksilla niin täyteen kuin 
suinkin on mahdollista. Tynnyrin 
kanteen on tehty reikä ja putki 
tervan tiputtamista varten. En-
nen kuin kansi tiiviisti suljetaan, 
laitetaan putken auki pysymisen 
varmistamiseksi verkko putken 
suun eteen. Tynnyri tulee kansi 
ja reikä alaspäin keiton ajaksi, 
putken on syytä pysyä auki koko 
tiputuksen ajan.

Tislauspaikka
Terva saadaan ylösalaisin käänne-
tystä tynnyristä siis putken pätkää 
pitkin pois. Tislauspaikka on kor-
keammalla ja maahan on kaivettu 
pikkuisen paksumpi putki, jota 
pitkin terva valutetaan kauempa-
na olevaan astiaan. Putki saa olla 
vähintään kolme metriä pitkä ja 
sen yläpää on maan tasalla, alapää 
paikassa, jossa putken pään alle 
mahtuu vielä astiakin. 

Tynnyrin peti eli maassa olevan 
putken ympäristö on hyvä olla 
hiekasta. Kun tynnyri käänne-
tään paikalleen kannessa olevan 
putken mennessä maassa olevan 
sisään, on tynnyri vielä tuettava 
ja lisättävä soraa reunoille. Tulen 
pääseminen tynnyrin alle ja tisla-
ustuotteisiin on saatava estetyksi.

Tynnyrin ympärille kannattaa 
tehdä vielä suojapellit, koska tis-
latessa tehdään kohtalaisen suuret 
tulet tynnyrin ympärille. Suoja-

pellit säästävät polttopuita ja tyn-
nyri kuumenee tehokkaammin. 

Tislaus
Tynnyrin paikalleen asennuksen 
jälkeen alkaa koko homman 
helpoin vaihe, koska tynnyrin 
ympärille sytytetään tulet ja niitä 
pidetään yllä niin kauan kuin 
putkesta tervaa tippuu ja kaasuja 
tulee. Tulipuina käytetään met-
risiä puita ja 200 litran tynnyrin 
tislaus kestää kolmisen tuntia. 

Ensimmäiset tipat tervaa tule-
vat paksun savun ilmestymisen 
jälkeen jo varttitunnissa. Putkesta 
tulee kaikki tynnyrin sisään ahdet-
tujen tervasten aineet, vain hiilet 
jäävät jäljelle. Savu on varsin tin-
keää, ei pysty henkeen vetämään 
edes tupakkamies. Eikä savu ole 
terveellistä hengitettäväksi. Ter-
vankeiton jälkeen vaatteet ja koko 
tienoo tuoksuu tervalle.

Tuon tiputusputken jäähdytys 
lisäisi talteen saatavien aineiden 
määrää, mutta meillä oli pelkkä 
putki ilman jäähdytystä ja tai-
vaalle meni kaikki kaasut, tervaa 
saimme talteen noin 15 litraa.

Tervan käyttö
Nykyihminen ei enää tervaa juuri 
tarvitse. Itselläni paras kohde on 
myyrien torjunta, johon terva on 
varsin tehokas aine. Ennen ei taas 
tultu oikein toimeen ilman tervaa. 
Nykyisin yleisin tervauskohde 
lienee puuvene, jollain saattaa 
olla puusukset, joku rakentaa pe-
rinteitä kunnioittaen ja tervaa pe-
rustuksen puuosia ja puukattonsa. 
Ihon hoitoon tervaa on käytetty, 

Raudun tervankeittope-
rinteitä elvytettiin syys-
kuussa Pieksämäellä. Pai-
kalle tuli parikymmentä 
tervankeiton nykyteknii-
kasta kiinnostunutta.

Tervaa 
tiputtamassa

Markku Vauhkonen teksti Seppo Monto kuvat
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saippuassa, lääkkeenäkin. Tervan 
tuoksu on miellyttävä useamman 
nokkaan, tervashampoota saa 
nykyisin, tervasnapsikin löytyy, 
tervalle tuoksuvaa löylyvettä saa 
aikaiseksi hajusteilla. 

Harvalla enää on rekiä tervat-
tavaksi, tai kiesiä. Eniten tervaa 
taidettiin Suomesta viedä ulko-
maille silloin kun laivat oli puuta 
ja miehet rautaa, hiio hoi. Purje-
laivat tarvitsivat runkoihinsa ja 
köysiinsä suojaksi tervaa, joka oli 
paras käytettävissä ollut suoja. 

Pitäjäseuran perinnekurssin 
tervaa tuli noin 15 litraa. Osa 
siitä käytetään perinteisesti Pitä-
jäseuran hallussa olevien rekien 
ja muiden kulkupelien tervaami-
seen. Osa tervasta purkitetaan, 
varustetaan etiketein ja tuodaan 
myytäväksi Raudun Pitäjäseuran 
puurojuhliin. Sieltä voi hankkia 
itselleen pienen annoksen aitoa 
tervaa vaikkapa vain haistelta-
vaksi.

Minkä teet, 
tee tervan kanssa.

Jos sauna, viina tai 
terva ei auta, se on 

kuolemaksi.

Tervankeittokurssilaiset aloittelemas-
sa. Ensiksi tynnyri täytettiin tervaksilla. 

Tynnyri täytetään tiukkaan ladotuilla 
tervaksilla.

Tässä Simo Tuokko asettelee suojapel-
tejä keittoastian ympärille.

Tynnyrin täyttö täydessä vauhdissa.

Tynnyrin putki maassa olevaan put-
keen.

Tynnyrin alareunan suojaus ja tuenta.

Tervankeiton helpoin vaihe on pitää 
tulia yllä ja vahtia, ettei kipinä lennä 
putkesta tulevaan kaasuun. 

Ensimmäinen ämpärillinen tuli reilus-
sa tunnissa. Aitoa tervaa.

Yleiskuva tervatehtaalta. Mukavaa 
touhua.
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Lauantaina 28.9. oli Mikkelissä Raudun perinneruo-
kapäivä. Parikymmentä kurssilaista hääräsi tuvassa 
ja keittiössä Anneli Kuparisen ja Anja Himasen 
ohjauksessa. Listalla oli kaurakiisseli, porkkanariisi-
piirakka, lanttukukko ja perunakukko sekä rahkapii-
rakka. Viipurin vieraiden ohjeiden mukaan tehtiin 
Venäjällä suosittuja cheburek-piiraita. Uusia makuja 
maisteltiin sitten paistojen jälkeen porukalla. 

Kurssilaisia oli jokapuolelta Suomea, Viipurista-
kin. Valmistimme yhdessä Anjan, Annelin, Dmitrin 
ja Markun ohjeilla paistettavaa monta pellillistä, ei 
unohdettu perinteisiä karjalan piirakoita kuin vasta 
paistettaessa uuniin ja ne hieman saivat liikaa väriä 
pintaansa.

Perinneruoka
Kaurakiisseli jakaa kansaa, osa tykkää ja osa ei. Anne-
lin tekemä kiisseli oli kuitenkin niin makoisaa niiden 
suussa, jotka herkkuun olivat tottuneet, että silmät 
muljahtelivat päässä. Kaurakiisseli on yleisimpiä 
karjalaisia ruokia. Kiesakiisseliksi ja hapankiisseliksi 
myös sanottu. Kannaksella kaurakiisseli oli pyhäaa-
mun ruoka ennen kirkkoon lähtöä.

Kaurakiisseli ja 
lanttukukko

Lanttukukko ja perunakukko tehtiin myös, mutta 
koska kukkojen paistoaika on useita tunteja, pidet-
tiin arpajaiset, jossa arvottiin neljä kurssilla tehtyä 
kukkoa myöhemmin kotona paistettavaksi.

Pöydässä tarjolla ollut lanttukukko oli paistettu 
valmiiksi jo edellisenä iltana. 

Porkkanariisipiirakka on herkkua myös, pullatai-
kinan sisään leivottu porkkanariisi-täyte.

Rahkapiirakka on jo tutumpi laajemmaltikin ja 
niitä tehtiin muutamalla eri mallilla. Pullataikina 
pyöreäksi levyksi, siihen rahkatäyte ja sepä ei muuta 
tarvitsekaan.

Cheburek-piiras tehdään vehnätaikinaan, jota 
ei kohoteta. Ohueksi kaulittu pyöreä pohja, siihen 
jauheliha-pippuri-sipuliseos ja piiras suljetaan puoli-
kuun muotoon. Sauma painellaan molemmin puolin 
haarukkaa käyttäen tiukasti kiinni. Piiras paistetaan 
molemmin puolin kuumassa öljyssä kaksi minuut-
tia. Paistinpannuun sormen leveys öljyä, kuumaan 
öljyyn piiras paistumaan ja kääntö. Ei siis upoksissa 
paistoa mutta runsaassa öljyssä. Cheburek syödään 
kuumana. Taitaa olla alkujaan Gruusiasta lähtöisin 
tämä resepti. Hyvää oli, kyllä maistoin.

Markku Vauhkonen teksti ja kuvat Perinneruokakurssilla Myrylän kartanossa oli  
mukavasti asiasta innostunutta väkeä. Tässä 
jo herkutellaan päivän paistosten kanssa

Cheburek-piiras, jauhelihatäyte taikinan sisään. Tässä tulee porkkanariisi taäytteisiä piiraita.
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Mäntyharjulla Simo Tuokko oli tuonut museostaan esineitä 
näytteille ja Toivo Valkosen käsialaa ovat pienoismallit. 
Kuva Seppo Monto

Kaiken kansa Karjalainen 

päivä Mäntyharjulla

Mäntyharjun tapahtuma oli 11.8. Paikalla oli reilusti 
toistasataa karjalaista. Mäntyharjun kirkon jumalan 
palveluksen jälkeen kokoonnuttiin päiväjuhlaan 
Mäntyharjun seurakuntakeskukseen, jossa juhla-
puheen piti Karjalan liiton puheenjohtaja Pertti 
Hakanen.
Simo Tuokko ja Toivo Valkonen Rautulaisten 
Pitäjäseuran kanssa olivat järjestäneet näyttelyn 
rautulaisista esineistä ja pienoismalleista päiväjuh-
lapaikaan.
Juhlan ohjelmassa oli puheiden lisäksi videoesitys 
karjalaisten tulosta Mäntyharjulle. 

Karjalaisten laulu aina seisoen. Kuva MV Raudun miehen kannettava silloin ennen. Kuva MV

Kaurakiisseli
7,5 dl kaurajauhoja, 1,5 - 2 litraa vettä, 25 g hiivaa tai 
hapantaikinajuurta, 1/4 tl suolaa.

Kaurajauhot sekoitetaan illalla haaleaan veteen, myös 
hiiva. Annetaan käydä yön yli.

Aamulla valutetaan siivilän läpi, keitetään koko ajan 
sekoittaen puolituntia, kunnes seos saostuu ja poreilee. 
Liemi alkaessa venyä, on kypsyys oikea. Kaadetaan 
maljaan tai suoraan lautaselle, maustetaan suolalla ja 
syödään lämpimänä voisilmän tai maidon kera. 

Lanttukukko savolaisittain:
Kuori: 5 dl vettä, 3 dl vehnäjauhoja, 9-10 dl ruisjauhoja, 
100 g voita, suolaa.

Täyte: Suolavedessä yön yli liotetut lanttuviipaleet 
kahdesta lantusta, silavaa, possun kylkiviipaleita tai 
voinokareita. Siirappia ja kermaa.

Kuori alustetaan napakaksi, kaulitaan soikeaksi, 
keskeltä hieman paksummaksi levyksi. Keskelle ensiksi 
riisiä sitomaan kosteutta, sitten lanttuviipalekerros, 
suolaa, possua, suolaa, lanttua, suolaa, possua ja niin 
edelleen. Täytteeseen voi laittaa myös siirappia väliin 
ja ruisjauhoakin hieman. Lanttuviipaleet syytä kuivata 
ennen täyttöä. Kukon kuori käännetään täytteen yli en-
sin toinen puoli ja toinen puoli päälle, päät muotoillaan 
ja koko kukon kuori saumataan vettä hieman apuna 
käyttäen umpinaiseksi. Kuoritaikinaa hieman talteen 

mahdollista paikkausta varten.
Kukkoa paistetaan tunti 250 asteessa ja otetaan 

uunista. Mikäli kukko on vuotanut, paikataan taikinalla 
veitsen avulla. Sitten kukko kääritään alumiinifolioon, 
kolme tai neljä kerrosta, sauma aina kukon alle.

Kukko lopuksi uuniin 120 asteeseen, kolme tuntia 
riittää. Paistututtua, tehdään reikä kanteen ja kaadetaan 
kukon sisään kermaa ja kallistellaan kerma leviämään 
puolelta toiselle. Kukko saa olla folioiden ja vaikkapa 
pyyheliinan sisällä hautumassa useita tunteja tai vaikka-
pa seuraavaan aamuun, mikäli kukko on illalla paistettu. 
Perunakukko tehdään samalla tavalla, täytteenä lantun 
sijasta perunaviipaleita.

Kalakukko-ohje on samanlainen, mutta täytteeseen 
ei tule siirappia, kermaa eikä lanttua; näiden tilalla on 
ahven tai muikku. Lisäksi ensimmäisen kovan paiston 
jälkeen, kun kukko on kääritty folioihin, paistetaan 6 
tuntia 120 asteisessa uunissa.
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Jo jonkin aikaa suunnitteilla ollut yllä mainittujen 
kylien kirja sai uutta potkua, kun Mikkeliin kokoon-
tui 25 kiinnostunutta henkilöä kyläkokoukseen 
keskustelemaan kirjan tekemisestä.

Aluksi vaihdettiin kuulumisia
Rokkalan tallilla pidetty tilaisuus aloitettiin lounaal-
la. Markku Paksu toivotti vieraat tervetulleiksi ja 
kertoi viimeisiä kuulumisia pitäjäseurasta ja vähän 
muistakin Rautua koskettavista asioista.

Raudussa ovat talkooporukat tehneet kesällä siistiä 
jälkeä ja nyt katse pitäisi suunnata myös Palkealan 
hautausmaan siistimiseen. 

Kuolemanlaaksossa on kevätkesällä paljastettu 
vuoden 1918 Raudun taistelun muistotaulu, jossa 
kerrotaan taistelusta venäjäksi ja suomeksi. Taulu 
on venäläisten aikaansaama, mutta tekstiä on myös 
suomalaisilla ollut mahdollisuus korjailla. Markku 
kertoi myös, että venäläiset ovat ryhtyneet tutki-
maan Kuolemanlaakson maastoa ja vielä löytäneet 
sadan vuoden takaisia luita, jotka ovat peräisin 
joukkohaudoista. Ilmeisesti venäläiset ovat nyt ak-
tivoituneet tutkimaan enemmän asiaa, joka tähän 
saakka on ollut heille tuntematon.

Käsiksi kyläkirjaan tosimielellä
Tämän jälkeen siirryttiin itse asiaan. Ilmi Pesonen 
esitteli kyläkirjan nykyistä tekovaihetta. Aineistoa on 
kasattu ja raakatekstiä on olemassa jo jonkin verran. 
Ei kuitenkaan läheskään riittävästi. 

Alustusta seurasi vilkas ja innostunut keskustelu 
mm. kirjan tyylistä, ulkomuodosta ja kirjoittajista, 
aikataulusta jne. Ei jäänyt epäilystä, etteikö kirja 
syntyisi.

Vaikka kyseessä on kolme kylää, kirja olisi pi-
dettävä kohtuullisen kokoisena. Arveltiin noin 300 
sivua oleva sopiva koko. Koska kylät olivat samalla 
suunnalla, aika saman kokoisia ja niillä on paljon 
yhteistä, kirjassa voisi olla aluksi kaikkia yhteiseksi 
katsottava osuus. Se myös sitoisi kylät kokonaisuu-
deksi, pitäjän itäkulman kyliksi. Sen jälkeen tulisivat 
kunkin kylän omat osuudet. 

Kirjassa olisi kylät saatava elämään eikä vain 
keskittyä jäljentämään historiadokumentteja. Tässä 
auttaisivat mm. kertomukset kyläläisten arjesta ja 
juhlasta huumoriakaan unohtamatta, vaikka se ei 
niin huumoripitoista olisi ollutkaan. Tietysti juttujen 
pitäisi olla tosia tai ainakin sellaisia, joita on yleisesti 
kerrottu tosina. Folklorekin voi olla mukaansa tem-
paavaa ja kuvata omaa aikaansa. Aineistoa uskottiin 
löytyvän, kunhan vain rohkeasti asiaan tartutaan.

Luonnollisesti kuvia kaivataan runsaasti. Onneksi 
viime aikoina niitä on löytynyt enemmän kuin ai-
kaisemmin luultiin. Hyvä näin. Jos kenellä vielä on 
julkaisemattomia kuvia, niin ei muuta kuin niistä 
kertomaan. Kuva voi olla arvokkaampi kuin äkki-
seltään luulisi.

Timo Huuskola esitteli kehittelemänsä net-
tipohjaisen tekstien tallennuskansion. Sinne on 
mahdollista jokaisen kirjoittajan tallentaa tekstiään, 

Veikko Vaikkinen

Sirkiänsaaren, Huhdin ja Korleen kyläläisten tapaa-
minen Mikkelissä 7.9. 2019 kyläkirjan merkeissä.

Koulupiiri koolla
Sirkiänsaaren koulupiiriin kuuluivat Huh-
din ja Korleen kylät myös. Kokouksessa oli 
mukana joka kylästä väkeä.   
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Löysimme tämän lahjakirjan vanhempiemme pa-
pereiden joukosta syyskuussa 2019. Lahjoitus oli 
ruoka-astiasto.

Paavo Maisonen syntyi Lempaalassa Suur-Kaitaa-
lan kylässä 15.5.1902. Hän kuoli 12.7.1971.

Lyydia Maisonen om. Nahkuri syntyi 8.3.1905 
Raudun Mäkrällä. Hän kuoli 26.6.2009. Heidät mo-
lemmat on haudattu Haukivuoren hautausmaahan.

Vuosien saatossa Paavo ja Lyydia saivat kymme-
nen lasta, joista vanhin Mauri kuoli 15.10.2006.

Lapset asuvat Suomessa eri paikkakunnilla ja kaksi 
tytärtä Liisa ja Terttu Ruotsissa.

Talvisodan syttymiseen saakka Maisosen perhe 
asui Orjansaaren kylässä. Heidän evakkomatkansa 
suuntautui Pieksämäen kautta Peiposjärvelle Poh-
jois-Kivilahden taloon. Siinä he asuivat vv. 1939 
– 1941.

Jatkosodan sytyttyä syksyllä 1941 he muuttivat 
Mujukon taloon, joka oli hatara ja hyvin kylmä. 
Kekseliäs Lyydia löysi huhtikuussa 1942 kylältä 
tyhjän kanalan, johon hän arveli silloisen kuusilap-
sisen perheen hyvin mahtuvan. Kanala pestiin ja 
kunnostettiin perheen kodiksi.

Evakkotaipaleen päätteeksi he rakensivat v. 1947 
Haukivuoreen talon, jonka nimeksi tuli Nurkkala. 
Nyt kuluvana syksynä Nurkkala on purettu ja sen 
paikalle Pertin poika Pekka Maisonen rakentaa 
itselleen talon. Nurkkalan paikalla elämä jatkuu Lyy-
dian ja Paavon pojanpojan hallussa.  Uusia muistoja 
syntyy ja vanhoja aikoja on kiva muistella.

Paavo ja Lyydia Maisosen lapset
Martta Kuusela – Maatalousnaisten järjestöorganisaation 
rakentaja on yhtenä allekirjoittajana. 

Lahjakirja löytyi

jonka myös muut näkevät. Se toimii tekstien kokoa-
mispaikkana, josta niitä on paperiliuskoja helpompi 
ottaa käsittelyyn kirjan kokoamisvaiheessa.

Kirjan tavoiteaikatauluksi otettiin epävirallisesti 
2021, jolloin kirjan tulisi olla valmiina. 

Ainakaan toistaiseksi ei ole perustettu muodollista 

organisaatiota kirjan tekemiseksi, vaan toimitaan 
ns. itseohjautuvuusperiaatteella. Se tarkoittaa, että 
mahdollisimman moni kantaa kortensa kekoon 
talkoohengessä. 

Kirjoitusasioissa voi ottaa yhteyttä esimerkiksi 
Ilmi Pesoseen (p. 040 730 6166) tai Veikko Vaik-
kiseen (p. 045 233 89 22). He voivat myös avustaa 
tekstin muotoilussa, joten kenenkään ei tarvitse 
arastella kirjoitustaitoaan. 

Myöhemmässä vaiheessa joudutaan tietysti ja-
kamaan tehtäviä erikseen todetulla tavalla. Se on 
kuitenkin varsin pienen joukon tehtävä. 

Nyt kuitenkin tarvitaan ensisijaisesti tekstejä ja ku-
via. Aiheet ovat vapaat. Yhteistä niille on vain se, että 
ne liittyvät Sirkiänsaareen, Huhtiin tai Korleeseen. 
Kirjoituksia voi lähettää myös: 

Ilmille (ilmi.pesonen@gmail.com) tai 
Veikolle (veikko.vaikkinen@elisanet.fi)

Heimo Kiuru oli myös paikalla, hän on Raudussa, Sirkiän-
saarella syntynyt ja muistaa hyvin Sirkiänsaaren ja  myös 
koulupiirin asioita. Kuvat Markku Vauhkonen.
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Kuvassa nuorempia Kyyrän suvun jäseniä. Vasemmalta: 
Joel Suominen, äidin isän vanhemmat Sievi ja Väinö 
Kyyrä, Eetu Pietikäinen, isän isän vanhemmat Iida, s 
Kyyrä ja Aatu Pietikäinen, Aleksi Himanen, isän äidin 
vanhemmat Lahja, s Kyyrä ja Hugo Viljakainen, Aleksi 
Riissanen, äidin isän vanhemmat Sievi ja Väinö Kyyrä, 
Konsta ja Matilda Taavitsainnen, äidin äidin vanhem-
mat Sievi ja Väinö Kyyrä, Pinja Pietikäinen, Eetun sisko 
ja Alina Himanen, Aleksin sisko.

Kyyrän suvun serkukset kokoontuivat jälleen yh-
teen tapaamaan toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia. 
Tämä oli jo 10. kerta näissä merkeissä. Kokoontu-
mispaikkana oli Pallolanmäen ”mummola”, jossa 
kaikki olivat Mari-mummon vielä eläessä ahkerasti 
vierailleet. Eihän siinä rintamamiestalossa liikoja 
tiloja ollut, kun omaa perhettäkin oli jo seitsemän 
henkeä. Mutta sopu sijaa antaa ja patjoja kannettiin 
lattialle, että makuupaikka kaikille löytyi. Kesällä 
majoittuminen oli helpompaa, kun tarkeni aitassa 
ja tuvan vintillä nukkua. Näitä kaikkia oli mukava 
muistella vuosikymmenien päästä siellä tutuissa 
maisemissa.
Olihan meitä tälläkin kertaa koolla yli kolmekym-
mentä suvun vanhempaa ja nuorempaa ” Kyyrää ”. 
Tällä kertaa kokoontuminen järjestettiin nyyttikes-
tiperiaatteella. Jo edellisellä kerralla sovittiin, mitä 
kukakin tuo. Nykyaika antaa mahdollisuuden teknii-
kan käyttöön, joten perustetun WhatsApp-ryhmän 
puitteissa oli helppo kevään aikana vielä tarkentaa 
sovittuja asioita. Kaikki suorittivat velvoitteensa 
ja ohjelma meni edellisten vuosien mukaisesti. 
Syötiin ja juotiin, seurusteltiin, muisteltiin entisiä 
aikoja paikkoja katsellen ja kuultiin runo Jantusen 
sukuhaarasta.
Suvun vanhin, Loposen Reijokin ( 80 v. ), oli tällä 
kertaa päässyt mukaan, mikä oli sangen ilahdutta-
vaa. Olemme kuitenkin jo niillä kymmenillä, ettei 
ole mitenkään itsestään selvää, kuka ensi kerralla 
on mukana. Voimat uupuu ja kunto heikkenee itse 
kullakin. Se oli kuitenkin mukava todeta, että nuo-

rempikin sukupolvi on tapaamisista kiinnostunut. 
Tämä varmasti auttaa heitä miettimään omalta 
osaltaan kuulumista Karjalan heimoon ja sukuun, 
josta vanhempi ikäpolvi pikkuhiljaa poistuu ja suvun 
yhteydenpito jää nuorempien harteille.
Eteenpäin elävän mieli -asenteella kuitenkin pää-
tettiin kokoontua ensi kesänäkin yhteen. Himasen 
Eila esitti kutsun heidän mökilleen Röhörantaan 
Virtasalmelle 28.6.2020 klo 12.

Laila Nykänen

Kyyrän suvun serkusten 

kokoontuminen

SUKUTAPAAMINEN 27.7.2019 
Pallolanmäellä 
Laila Nykänen

Kun kerran kohtasi Vilho ja Lyyti
kohta Vilho jo Lyytiä vaimoksi pyyti.
Kihlakello kun Lyytin ranteessa kiilsi,
siitä alkoi se elämän mittainen biisi.

Orjasaaressa oli Vilhon koti,
sinne Lyytikin oikein mainiosti sopi.
Liiton ensi askeleet otettiin siellä,
eikä ikuista rakkautta kumpikaan kiellä.
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Lapsia syntyi yksi ja kaksi,
siitä liitto muuttui vain paremmaksi,
kunnes sota kaiken elämisen sotki,
vaikka Karjala tutkainta vastaan potki.

Sodan jälkeen Joroinen otti vastaan,
siellä perhe kasvatti viittä lastaan.
Sai Pauli vanhimman viittaa kantaa
ja armeijan palvelukseen itsensä antaa.

Oli hänellä lapsia Markku ja Jari
kummallakin heillä on lapsia pari.
Markun Saara-tytär väitteli tohtoriksi,
taitaa tietää sodassa käytetyt niksit.

Pekka Helsingin telakalta työnsä löysi
ja tutki, onko tiukassa ankkuriköysi
ennen kuin laivat meriä seilaa.
Hyteissä rouvat itseään peilaa.

On Sari ja Hanna lapsia hällä
ei ollut parasta tarjota elämällä.
Liian varhain hän vaimonsa hautaan saattoi.
Reuma kun runteli, minkäs mahtoi.

Aune paljon Hilda-tätiä auttoi,
lehmiä syötti ja puita kantoi.

Taisi hiukan rakastua naapurin Eeroon
ja maksoi siitä hengellään kalliin veron.

Linja-auton takapenkillä siellä
auto ajeli jossain Varkauden tiellä.
Kaija silmänsä iski Tiilikais-Penttiin,
siitä joutuivat aikakauslehden tenttiin.

Kohta jo seisottiin edessä papin,
tahdon lausuttiin läsnä sukulaissakin.
Kaksi tyttöä jatkaa sukua siellä,
isä ja äiti jo vaeltavat tuonelan tiellä.

Hilkka hänkin kohtasi tiellänsä Taiston,
kohta rakkaus kummankin silmistä paistoi.
Syntyi Marko jatkajaksi suvun,
vain yksi oli määränä lapsiluvun.

Vaikk´ Taisto joutui jättämään tämän maan,
jäi Hilkka Längelmäelle asumaan.
Hän Mikan seurakseen sinne sai
ja onnellisia ovat, tottakai.

Tässä oli tämä Lyytin suku,
päällisin puolin kerrottuna.
Mahtui paljon muutakin elämään,
ne muistoina säilyy mielessään.

Kymmenen kysymystä Raudusta:

1. Rautuun valmistui 1919 suuri rautatieasema. Siitä 
tehtiin suuri koska

a) Raudun kunta osallistui rakennuskustannuksiin
b) Raudun asemalta lähti niin paljon porsaita 

myyntiin
c) Asemarakennus suunniteltiin raja-aseman 

tarpeisiin.

2. Korlee on pieni kylä kaukana Raudun kirkolta. 
Korleessa oli myös erikoista se, että

a) siellä oli sähkövalot jo 1905
b) siellä ei ollut kauppaa
c) siellä on Raudun ainoa peruskallio-esiintymä 

3. Sainoi oli Raudussa monessa kylässä. Sainoi oli
a) kyläläisten yhteinen sauna
b) entisaikainen baari
c) nuorisoseuran taloja sanottiin sainoiksi

4. Raudusta on useita pienoismalleja. Mistä ei vielä 
ole tehty pienoismallia?

a) Vakkilan Tsasounasta
b) Raudun taistelun 1656 muistomerkistä
c) Vapaussodan 1918 muistomerkistä

5. Raudun kirkko tuhoutui 1918. Uudesta tehtiin 
tiilikirkko. Sitä rakennettiin vuosina

a) 1925 - 1926   b) 1919 - 1926   c) 1919 – 1922

6. Raudussa oli apteekki aina vuoteen 1939 saakka, 
jonka jälkeen se muutti Vaasaan. Rautuun saatiin 
nämä apteekkioikeudet vuonna 

a)  1910   b)  1915    c)  1919

7. Raudun karttaa kun katsoo niin mikä on eteläisin 
kylä Raudussa?

a)  Raasuli    
b)  Huhti   
c)   Sirkiänsaari

8. Mitä merkitsee, kun on karantassi kormannossa?
a) lyijykynä on taskussa
b) kahvilautanen on komerossa
c) tulenkohennusväline on uunin vierustalla

9. Vakahainen liekussa?
a) kehtolapsi kehdossa
b) lehtolapsi lehdossa
c) rikas mies riijuulla

10. Entisen Raudun alueelle rakennetaan kirkkoa 
tänä päivänä. Kirkko valmistuu aikanaan

a) Palkealaan   
b) Petäjärvelle   
c) Vaskelaan

Oikeat vastaukset sivulla 27.
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Talvisodan alkamisesta ja rautulaisten evakkomatkasta tulee kuluneeksi 80 vuotta. 
Rautulaisten Pitäjäseura ry. järjestää matkan Rautuun 29.11. - 1.12.2019 kunnioit-

taakseen vanhempien ja isovanhempien evakkomatkaa. 

Majoittuminen RAUTU-hotellissa, toinen yö Viipurissa. 

Ne, joilla ei ole omaa viisumia, voivat hakea sitä ilmaiseksi netistä osoitteesta: 
Processing of an e-visa - Consular department of MFA of the Russian Federation. 

Viisumihakemusta varten sinulla pitää olla sähköisessä muodossa:
- passikuva sähköisessä muodossa (valokuvaamo)

- matkavakuutustodistus vakuutusyhtiöstä
- passin kuvasivusta valokopio. 

Passisi pitää olla voimassa vähintään 2020 kesäkuulle asti.

Matkan alustava hinta on 240,00 euroa/hlö (lähtijöitä väh. 25 hlöä) 
sisältäen matkakustannukset ja majoittumisen. 

Matkan johtajana toimii Markku Paksu.

Ilmoittautumiset matkalle Pekka Intkelle 8.11. mennessä
p. 0452630365 tai s-posti; pintke@suomi24.fi

Talvisodan alkamisen muistomatka 

Rautuun 29.11. – 1.12.2019

Lokakuun alusta alkoi Venäjä myöntää sähköisiä 
viisumeita ilmaiseksi. Käytäntö on uusi ja koskee 
kohteina vain Pietarin kaupunkia ja Leningradin 
aluetta. Ei junalla matkustavia. Autolla matkustava 
voi viisumia käyttää jos saapuu Venäjälle Torfja-
novkan (Vaalimaa), Brusnitshnojen (Nuijamaa) tai 
Svetogorskin (Imatra) maantieraja-aseman kautta.

Uusi käytäntö
Toiminta on aivan uusi ja kokemuksia ei vielä asias-
ta ole. Helsingin sanomat otti artikkelissaan 5.10. 
muutamia huomionarvoisia seikkoja esiin. 

Viisumin hakija on itse vastuussa henkilötieto-
jensa oikeellisuudesta. Nimien oikeinkirjoitus on 
vastattava passiin merkittyä muotoa. Mikäli säh-
köistä viisumia varten annetut tiedot tai valokuva 
poikkeavat osittain tai täysin passiin merkityistä 
tiedoista, maahantulolupaa ei Venäjän rajalla 
myönnetä. Ilmeisesti näitä hakemuksia käsittelee 
jonkinlainen robotti.

Hakemus
Viisumihakemus löytyy Venäjän ulkoministeriön 
sivuilta: https://evisa.kdmid.ru/en-US Tuosta lin-
kistä avautuu sivu ja ohjeita noudattaen mennään 

Sähköinen viisumi Venäjälle ilmaiseksi

eteenpäin. 
Englannin kielen taitoa tarvitaan. Hakemukseen 

liitetään sähköissessä muodossa värillinen passikuva, 
valokuvaamosta saa sen. Sitten sähköisenä matka-
vakuutustodistus, joka kannattaa pitää matkallaan 
myös paperisena mukana ja sähköisenä kopio passin 
kuvasivusta. 

Täytettäviä kohtia on paljon ja osoitekin kohtees-
ta pitää tietää. Varmaan hotellin osoite käy. Viisumi 
pitäisi tulla neljässä päivässä.

Kokemuksia 
Jäämme mielenkiinnolla odottelemaan millainen 
tämä prosessi käytännössä onkaan ja millaiset 
ruuhkat rajalla aiheutuvat ilmaisesta viisumista. 
Kysymyksiä tulee myös siitä, kun täyden bussin yksi 
ilmainen visa ei käykkään, miten sitten menetellään. 

Edelleen saa viisumit netin kautta helposti, mutta 
ne eivät ole ilmaisia. 

Ilmainen sähköinen viisumi Suomen itärajalla on 
uutta, kuitenkin käytäntö on ollut monessa paikkaa 
voimassa jo aiemmin. Venäjän raja-asemilla muualla 
on asiasta kokemusta. Miten se sitten toimii vaikkapa 
Nuijamaalla, sen aika näyttää.
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Rautu rantaongintakilpailu 10.8.2019

 Sarja Miehet

1 Hannu Naumanen Raasuli  2700
2 Mikko Jantunen Orjansaari 2165
3 Matti Huuhka  Raasuli  1610
4 Mauri Jäske  Vakkila  815
5 Aki Hännikäinen Sunikkala 800
5 Jari Partanen  Orjansaari 800
6 Seppo Hännikäinen Sunikkala 770
7 Juha Intke  Vakkila  230
8 Kari Avikainen  Raasuli  225
8 Jouko Räty  Sirkiänsaari 225
9 Raimo Kiuru  Sirkiänsaari 135
10 Esko Naumanen Raasuli  135
11 Eetu Pirhonen  Kärsälä  110
12 Pekka Intke  Vakkila  90
13 Topi Osmala  Sirkiänsaari 40
14 Viljo Karppola  Vakkila  

  Sarja Nuoret   

1 Kaisla Koskelainen Keripata 155
2 Eetu Pirhonen  Kärsälä  110
3 Mette  Osmala  Sirkiänsaari 40
3 Topi Osmala  Sirkiänsaari 40
4 Heidi Intke  Kuusenkanta 20
5 Teea Osmala  Sirkiänsaari 2

Kylien välinen kilpailu
Tulokseen laskettu kahden parhaan yhteistulos

 Kylä    Saalismäärä (gr) 
1 Raasulin Riento 
 Hannu Naumanen
 Matti Huuhka   4310
2 Orjansaaren Onkijat  
 Matti Jantunen
 Jari Partanen   2965
3 Mäkrän Nuorisoseura 
 Toini Eronen
 Kerttu Pitkänen  2195
4 Potkelan Ponteva 
 Leena Koskinen 
 Sirpa Väisänen   1770
5 Sunikkalan Sisu 
 Seppo Hännikäinen
 Aki Hännikäinen  1570
6 Maanselän Mahti 
 Tarja Sundvall   1220
7 Vakkilan Veikot 
 Mauri Jäske
 Juha Intke   1045
8 Sirkiänsaaren Sudet 
 Raimo Kiuru
 Jouko Räty   360
9 Kärsälän Kisa 
 Esko Naumanen
 Eetu Pirhonen   295
10 Keripadan Kisa 
 Meeri Vaskelainen
 Kaisla Koskelainen  285

 Sarja Naiset

1 Toini Eronen  Mäkrä  2050
2 Sirpa Väisänen  Potkela  1625
3 Tarja Sundvall  Maanselkä 1220
4 Kaisla Koskelainen Keripata 155
5 Kerttu Pitkänen Mäkrä  145
5 Leena Koskinen Potkela  145
6 Meeri Vaskelainen Keripata 130
7 Riitta Haavisto-Intke Kuusenkanta 95
8 Päivi Hännikäinen Sunikkala 70
9 Sirpa Intke  Kuusenkanta 60
10 Mette Osmala  Keripata 40
11 Jenni Vaskelainen Keripata 25
12 Heidi Intke  Kuusenkanta 20
13 Laila Kiuru  Sirkiänsaari 10
14 Teea Osmala  Sirkiänsaari 1
 
Seija Räty  Sirkiänsaari toimitsija
Riitta Sutinen  Vakkila  toimitsija
Päivi Huuhka  Raasuli  toimitsija
Seija Avikainen  Raasuli  toimitsija

Toini Eronen voitti jälleen varmasti oman sarjansa. 

Kaisla Koskelainen oli tai-
tava onkija, hän veteli sen 
verran särkiä, että nuorten 
mestaruus tuli selvästi. 

Paikalle Joroisten veneran-
taan tuli reilut 40 henkeä. 
Kaunis kesäinen sää teki 
tapahtumasta varsin leppoi-
san ja kisan jälkeen puhve-
tista sai kuumia makkaroita, 
karjalan piirakoita ja juomia. 

Joroisten venesatamassa 
on onkipaikat mukavasti 
syvänkin veden äärellä ja pu-
sikossa ei tarvitse onkiaan 
sotkea. Kiitokset tapahtu-
man järjestäjille: Joroisten 
Karjalaiset sekä Matti Huuh-
ka ja Mauri Jäske.
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Onnittelemme

10 kuukauden ikäisenä Raudun Sirkiänsaarelta evakkoon 
joutunut Rauni Karjalainen o.s. Pusa täytti 80 vuotta 
joulukuussa. Vanhemmat Viljo ja Amalia Pusa.

Syntymäpäivää Rauni juhlisti lähisuvun kesken ke-
säjuhlana.

Onnittelut juhlijoiden puolesta pikkuserkkusi Seija.

Sirkiänsaaren Kiurujen jälkipolvi kokoontui 16.6.2019 
Leivonmäen Havumäellä, evakkotilalla Kiurulassa.

Kuvassa serkukset seisomassa vasemmalta oikealle 
Arja Kiuru, Heli Hentinen o.s. Kiuru, Seija Räty o.s. 
Kiuru. Ilkka Kanerva, Anssi Liikanen, Raija Wellingk 
o.s. Kiuru ja Antti Kiuru istumassa Jukka Liikanen ja 
Raimo Kiuru.

Rautulaisten pitäjäseuran hallituksen edustajia onnitte-
lemassa kesän rippilasta, Manta Heinikangasta. 

Mantan sukujuuret äidin puolelta Raudun Mäkrältä 
Seija Räty, Pekka Intke, Aija Lyytikäinen, Ville Kopak-
kala sekä äiti ja hallituksen jäsen Mira Heinikangas.

Tilaisuuteen oli kutsuttu myös: 
Kuvassa Uljas Kanerva, Kiurun vävy, Heimo Kiuru, 

suvun vanhin sekä Sylvi Liikanen o.s. Kiuru. Seurueen 
keski-ikä n. 94 vuotta.

Kuvat Jouko Räty

Lyyli Turunen 90 v.

Raudun Huhdissa  19.8.1929 syntynyt Lyyli Turunen 
vietti Mikkelin Ristiinassa 90-vuotispäiväänsä sukulaisten 
ja ystävien kanssa. Hänen serkkunsa Laina Kauppinen 
lausui runon päivänsankarille. 
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Kastetilaisuus, neljä polvea. Paukkujen juuret ovat Rau-
dun Korleella Kokkolan talossa. 

Kuvassa pappa Ismo Paukku, Ismon tytär Johanna 
Hentunen, nimen saanut poika Nooa Onni Elias ja 
isopappa Seppo Paukku. 

Nooa syntyi 26.7.2019 ja kastettiin 1.9.2019. Sepos-
ta tuli jo  toisen kerran isoisopappa, Johannan vanhempi 
poika Lenni on 2 v 8 kk.

Terveisin Salme Paukku

Itsenäisyyspäivän matka 

Kannakselle 6.-8.12.2019.
Itsenäisyyspäivän viettoa Mikael Agricolan merkeissä: 

Miten Suomesta tuli Suomi?

Lähde mukaan sytyttämään kynttilöitä 
Kannaksen sankari- ja kenttähautausmaille! 

Lähtö 6.12. Mikkelin matkakeskuksesta klo 7.00 

Majoitus hotelli Repinskaja, Terijoki.

Matkan hinta omalla viisumilla 220-240 euroa, sis. kuljetuksen ja majoi-
tuksen 2 hh puolihoidolla.

Ryhmäviisumi lisätään hintaan. Ryhmäviisumiin tarvitaan 
vähintään 5 henkeä.

Sitovat ilmoittautumiset 30.10.2019 mennessä sähköpostilla 
henttonen.riitta.h@gmail.com

Tiedustelut Riitta p. 044 530 7410 (iltaisin)

Rautuseura ry:n 

sääntömääräinen 

syyskokous 

pidetään ke 6.11. klo 18 
tarinaillan yhteydessä 

Karjalatalon Sortavala-sali, 2.krs 
Käpylänkuja 1, Helsinki

Kokouksessa valitaan mm. uusi puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja, uudet hal-
lituksen jäsenet sekä vahvistetaan ensi 

vuoden toimintasuunnitelma. 

Tervetuloa!
Hallitus

http://rautu.fi/Seura/toiminta.htm
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Surunviestit

Taiteilijoiden / kuvanveistäjien Pekka Asikaisen ja Reijo 
Hutun suunnittelema Evakkopatsas on nousemassa 
Lahteen Suomen evakkoja kunnioittaen.
Patsas kuvaa yhdessä Karjalan, Petsamon, Sallan, Kuu-

Evakkopatsas

samon, Porkkalan ja Hangon evakkoja yhteisesti.
Evakkoperhettä esittävä patsas pystytetään Lahden 
Upseerikerhon piha-alueelle, Hennalan Komentajan-
puistoon.
Tervetuloa tukemaan haluamallanne summalla yhteistä 
hankettamme evakkojen hyväksi.
On tullut aika pystyttää muistomerkki Suomen evak-
kojen kunniaksi. Evakkoja yhdisti valtava rohkeus jättää 
taakseen rakas koti ja lähteä matkaan kohti tuntema-
tonta. Elämän polku piti rakentaa uudelleen, ilman 
omaisuutta. Evakoilla oli vahva vaikutus maakuntamme 
kulttuurin ja talouselämän kehittymiseen.
Kiittäkäämme karjalaisia juuriamme lahjoittamalla 
keräykseen.

Tilitiedot
Saaja: Lahden Karjalaseura ry, Tilinumero: FI95 4108 
0010 4716 65 Oma Säästöpankki, Lahti
Kirjoita viestikenttään: Lahjoitus Suomen Evakkopatsas 
-hankkeeseen

Evakkopatsaan Tukijat & Kummit
Sanni Grahn-Laasonen, Patsaan suojelija Martti Talja, 
Hilkka Kemppi, Markku Paksu, Mika Kari, Timo Pellikka,
Aira Samulin, Esko Kolli, Erkki Liikanen, Ilkka Koskinen, 
Jouko Kemppi.

Evakkopatsastoimikunta
Raimo Koukonen pj, Mauri Tanninen varapj, Sini Keituri 
sihteeri, Lasse Koskinen tiedottaja. 
Arto Tuutijärvi, Hannu O. Nenonen, Leena Jäske.
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puh. 0400 250 289, 

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Yhteystietoja

Perinteinen puurojuhla Mikkelin Upseerikerho 23.11.2019

Talvisodan alkamisen muistotilaisuus  Rautu  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. 

Rauta-Säätiön apurahat ovat haettavissa
 

1. Säätiö tukee ammattitutkinnon suorittaneita stipendillä. Nyt meneillään 
hakuaika 1.12.2018 - 30.11.2019 valmistuneilla. Hakemus löytyy osoit-

teesta http://www.rautu.fi/Saatio/rautatiedote.htm

2. Säätiö avustaa 75 vuotta täyttäneitä rautulaisjuurisia monin eri tavoin. 
Ikäihmisille säätiö tarjoaa maksuttoman palveluohjaajan selvityksen. 

Palveluohjaaja on ammattihenkilö, jonka kanssa keskustelemalla pyritään 
löytämään ne tukitoimet, jotka hakijan mielestä toisivat 

parhaiten apua arjen sujumiseen.
 

Lisätietoja antaa 

Ilkka Pietiäinen 

p 0400250289 tai 

ilkka.pietiainen@surffi.fi

Oikeat vastaukset:  CAB CAC CAAA

Rauta-säätiön apurahat 2019
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Jouluiset tarjoilut noutopöydästä:

Ohra-, tattari-, riisipuuroa, sekahedelmäsoppaa ja lisukkeet
Kerholla paistettua joulukinkkua ja piirakoita

Maitoa, mehua ja kotikaljaa
Jälkiruoka: kahvia, teetä, mehua ja joulutorttuja

20 euroa/aikuinen, 10 euroa/lapsi 7 - 15 v, 
alle 7 v lapsi ilmaiseksi, maksut ovella.

Ohjelma on perinteinen, joululauluja ja seurustelua 
sekä arpajaiset 

Tilaisuudessa on mahdollista hankkia myös Pitäjäseuran 
myyntipöydästä joululahjoja ja 

vaikkapa Rautulaisten kalenterin vuodelle 2020.

Tuutha siekii ja ota ystävii mukkaa!

Ennakkoilmoittautuminen Pitäjäseuran sihteerille 
17.11. mennessä:

Seija Räty p 0405772778
mielellään iltaisin ja sähköpostilla:

seija.raty@pp.inet.fi

Ilmoittautumisen yhteydessä tiedot 
mahdollisista erityisruokavalioista.

Perinteinen puurojuhla

23.11.2019    kello 12-17

Mikkelin Upseerikerho
Tarkk´ampujankuja 1B, Mikkeli


