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Suutari Antti Koukosen perhe 1939, Likolampi -talo, Huhti
Oikealta suutari Antti Koukonen s.1879, seisomassa edessä Kauno s. 1930,
takana Antin vaimo Sofia o.s. Leppänen s. 1888, vieressään Maria s. 1926.
Vasemmalta isä Toimi Tuomas s. 1914, vaimonsa Elina o.s. Lattunen s.1913,
lapset vas: isän sylissä Anja s.1938, seisomassa Pertti s. 1936 ja äidin sylissä
Valma s. 1937. Kuva Veikko Koukonen.
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Talo talon, mökki mökin jälkeen tyhjentyi, kylä kylän jälkeen autioitui.
Ihmisryhmä ihmisryhmän jälkeen, karjalauma karjalauman jälkeen liittyi
maantiellä vaeltaviin pakolaisvirtoihin.
Kokonainen kansa lähti liikkeelle tuntemattomia kohtaloita kohti.
Rakkaat ja tutut maisemat jäivät taakse, rakkaat ja tutut leipää antaneet
pellot, joihin jo lukemattomien miespolvien hiki oli virrannut.
Jäivät taakse rakkaat ja tutut, suojaa antaneet kodit, talot ja tallit, jäivät
kartanot ja kirkot, jäivät metsät ja järvet ja esivanhempien haudat.
Jäivät kaikki, mikä oli tehnyt elämän varmaksi ja turvalliseksi.
Edessä oli jäinen, tuhansien jalkojen, kavioiden ja sorkkien tallaama talven
pakkasviimojen suomima maantie. Ja jossain kaukana, päivämatkojen päässä Suomi, silvottu Suomi ja tuntematon kohtalo sen uusien rajojen sisällä.

Epidemia, joka on pysähdyttänyt koko maapallon ja koskettaa koko maapallon väestöä, ehkäpä pysäyttää ajattelemaan maapallon kestävyyttä,
josta ihminen ahneuksissaan repii irti kaiken mahdollisen. Kuluttaa ja
kuluttaa välittämättä muusta kuin omasta hyvinvoinnistaan. Nyt näin
vakavan tilanteen vallitessa tuntuu se edes hetkeksi pysäyttäneen, mutta
luulenpa saman menon jatkuvan hyvinkin nopeasti, kunhan tilanne on
voitettu. Baarit luultavasti alkavat järjestää korona-pilleitä.
Viipurin ev.lut seurakunnan kirkkoherra Wladimir Dordji kertoi minulle
jutun Israelin kansasta: kansa joi, söi ja juhli joka päivä, jolloin jumala
nuhteli kansaa tuosta jumalattomasta menosta. Kansa jatkoi elämöintiä
ja juhlimista ja totesi jumalalle: ”Ei täs mittää, kuollaa myö kuitenkii!”
Hyvät ystävät, toivokaamme, että tauti nujerrettaa ies syksyy männes.

Seuraavan Rautulaisten lehden aineistopäivä on
       29.5.

Voimia teille kaikille.
Markku
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Koonnut Markku Vauhkonen

Rauta–Säätiö sr
Rauta-Säätiö on perustettu lokakuussa 1948 Pieksämäellä.
Rautainen nimi säätiölle selittyy sillä, että valvontakomissio
ei aikoinaan hyväksynyt luovutetun alueen kuntien nimiä
säätiöiden nimiksi.
Rauta-Säätiön tarkoituksena on vaalia karjalaista
yhteishenkeä entisen Raudun kunnan asukkaitten
ja heidän perillistensä keskuudessa. Tätä työtä säätiö tekee muun muassa jakamalla avustuksia. Tukea
myönnetään pääasiassa yhteisöille, laitoksille tai
yrityksille, joiden hankkeet edistävät säätiön tarkoitusperiä.
Säätiön käytännön työstä vastaa viisijäseninen
hallitus, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Hallitus myös päättää sijoitustoimista kuultuaan ensin eri asiantuntijoita. Hallituksen toimet
tarkistaa vuosittain kokoontuva hallintoneuvosto.
Säätiön avustustoiminta on keskittynyt nykyisin
kahteen suurempaan osa-alueeseen, ammattitutkinnon suorittaneiden stipendeihin ja yli 75 vuotiaiden
Rautu-juuristen arjen tukemiseen palveluohjaajan
kartoituksella.
Palveluohjaaja on ammattihenkilö, jonka kanssa
keskustelemalla pyritään löytämään ne tukitoimet,
jotka hakijan mielestä toisivat parhaiten apua arjen
sujumiseen. Tämä apu on erinomainen, koska palveluohjaajan ammattitaitoon liittyy tietämys kaikista
niistä eduista ja avustuksista, joita yhteiskuntakin
tarjoaa. Lisäksi palveluohjaaja pystyy kartoittamaan
niitä alueita, joilla saadaan helpotusta arjen sujumiseen. Hän on siis ammattihenkilö, joka nimensä
mukaisesti kartoittaa, mitä palveluja kannattaa ja voi
hakea, sekä auttaa hakemisen toteuttamisessa. Avustuksen saaminen ei edellytä tulojen selvittämistä.
Avustuksen saaminen on hieno etu. Se voi olla
vaikkapa terveyteen liittyvä: uudet silmälasit, näön
tarkastus, kuntoutusjakso, kylpyläloma, kohteita
on paljon. Hakemus löytyy Rautu.fi sivuilta. Monesti hakemusten täyttämisessä lähisukulaiset ovat
avainasemassa.
Suurin avustuskohde, ammattitutkintoon valmistuneet on näkyvissä tämän lehden sivulla 23,
Onnittelemme -osiossa.

Vuoden 2019 toiminnasta
Säätiön sääntöjen 3§ tarkoitusperän mukaisesti on
tuettu 58 rautulaisjuurista ammattitutkinnon suorittanutta opiskelijaa stipendeillä, yhteensä 69600
euroa.
Yli 75-vuotiaista rautulaisjuurisista 27:lle on
maksettu avustusta enintään 700 euroa kullekin
henkilölle. Yli 75-vuotiaille on avustuksia maksettu
yhteensä 17 443,51 euroa.

Lisäksi avustusta ovat saaneet Rautulaisten Pitäjäseura ry, Rautulaisten lehti, Raudussa olevan
hautausmaan kunnostaminen, Rautuseura ry, Eräperinne-kirjahanke sekä Karjala Tietokanta -työryhmä on saanut avustusta viimeisten kirkonkirjojen
tallennustyöhön. Yhteisöille maksettuja avustuksia
on yhteensä 8 269,80 euroa.
Säätiön maksamat avustukset vuodelta ovat yhteensä 95 313,31 euroa.

Säätiön hallintoneuvosto
Matti Laitsaari

puheenjohtaja

Pekka Loponen

varapuheenjohtaja

Jäsenet
Ilkka Jantunen
Katri Komi 		
Reijo Loponen
Jaana Matikainen
Sakari Meskanen
Kari Nahkuri
Päivi-Piia Jantunen
Jyrki Relander
Martti Rummukainen
Markus Tikkanen
Matti Tuokko 		
Ilkka Pietiäinen.

Säätiön hallitus
Ilkka Pietiäinen

puheenjohtaja

jäsenet 			varajäsen
Ilkka Jantunen
Matti Laitsaari
Jaana Matikainen
Kari Nahkuri 		

Matti Tuokko
Pekka Loponen
Sakari Meskanen
Opri Pietiäinen

Hallituksen varapuheenjohtajana on toiminut
Kari Nahkuri.
Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 6
kertaa sekä neuvotellut asioista sähköpostin
välityksellä.
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Jani Suominen, Raisio

Raudun Mustoset osa 1
Juttelin Markku Paksun kanssa viime kesänä sukuni (Mustonen) rautulaisista vaiheista ja Markku pyysi kirjoittamaan asiasta Rautulaisten lehteen. Työkiireiden
puolesta asia hieman venyi, mutta nyt on Mustosen tämän sukuhaaran vaiheet
Raudussa saatu kirjattua.
Äitini on karjalainen. Äidinäitini puolelta sukujuuret menevät Kirvuun ja äidinisän puolelta
Äyräpäähän ja Rautuun. Äidinisäni Lauri Juho
Mustonen syntyi vuonna 1915 Muolaan (myöhemmin Äyräpään) Pölläkkälässä ja hänen isänsä Pekka
Mustonen vuonna 1893 Raudun Maanselällä. Pekka
kuoli Raudussa sisällissodan melskeissä 24-vuotiaana
maaliskuun viimeisenä päivänä 1918, mutta tällöin
hän oli kirjoilla Muolaassa.
Opiskeluaikoinani tulivat arkistolaitokset tutuiksi
ja samalla kiinnostuin myös omista sukujuuristani.
Millaisia olivat nuo lapsena usein kuullut paikannimet kuten kylät Veitsjoki, Pölläkkälä, Vuosalmi
ja Orjansaari tai pitäjät Kirvu, Muolaa, Äyräpää ja
Rautu? Niihin syntyi jo lapsena jokin selittämätön
side, sillä niin vahva tunnelataus tuntui aikuisilla
olevan noihin menetettyihin paikkoihin.
Neuvostoliiton muututtua Venäjäksi kävimme
muutaman kerran suvun kotipaikoilla Karjalassa
niin Kirvussa kuin Äyräpäässäkin. Muistan aina
sen tunteen, kun ensimmäisen kerran saavuin Kirvussa Veitsjoen vanhojen peltojen äärelle tietäen
suvun juuria selvitettyäni, että esi-isäni Veijalaiset
olivat edessä kumpuilevia peltoja viljelleet ainakin
1600-luvulta saakka. Tunsin jotenkin kuuluvani
tuohon maisemaan, vaikka en ollut sitä koskaan
aikaisemmin nähnyt, ja samalla tiedostin vahvasti
omat karjalaiset sukujuureni.
Haastattelin lähes 99-vuotiaaksi elänyttä Kaisa-mummoani usein Karjalaan liittyvistä asioista.
Erityisen koskettava oli mummon kertomus talvisodan syttymisestä hänen asuessaan Äyräpäässä
Ella-sisarensa kanssa (joka täyttää tänä vuonna 106
vuotta). Kaisa ja Ella olivat tuolloin molemmat lottia
ja asuivat työpaikkansa talouskaupan yläkerrassa.
Heidät herätettiin keskellä yötä, kun joku kolkutti
kovaa kaupan oveen. Oven takana oli suomalainen
sotilas, joka kertoi, että ”ryssä on rajalla”. Ella laittautui matkaan kylmään ja pimeään talviyöhön
kohti määrättyä kokoontumispistettä ja Kaisa jäi
puolestaan kaupalle opastamaan myöhempiä tulijoita oikeaan suuntaan.
Raudun sukuhaarat olivat jääneet meille hieman
etäisemmiksi, olihan oman suvun viimeinen suora
linkki Rautuun päättynyt jo keskelle sisällissotaa.

Isoisoisäni Pekan kuoleman aikaan hänen ainoa
lapsensa eli äidinisäni Lauri oli juuri täyttänyt kolme vuotta, ja Lauri puolestaan oli kuollut ollessani
vielä lapsi. Muutamia linkkejä Rautuun kuitenkin
oli. Mummoni mm. kertoi hänen ja Laurin pyöräilleen Äyräpäästä Rautuun sukulaisiaan eli Laurin
tätejä Hannaa (Pyöttiö) ja Liisaa (Partanen) tervehtimään Niittyjärvelle ja Orjansaareen. Lisäksi
olin 1990-luvulla haastatellut muutamaan kertaan
Lauri-papan Raudun puoleiset ja silloin Lahdessa
asuneet serkut Eeva Tenhusen (os. Partanen) ja
Siiri Hämäläisen (os. Mustonen). Heidän silloiset
kertomuksensa toimivat arkistolähteiden ohella
pohjana tälle kirjoitukselle. Ja mielenkiintoisia
sekä koskettavia ne tarinat olivat, Siiri oli vieläpä
ajautunut Inkerin puolelle ja siten Neuvostoliittoon
vuonna 1926.
Näissä keskusteluissa alkoi historia elää samoin
kuin vaimoni isoisoäidin vienankarjalaista serkkua
samoihin aikoihin haastatellessa. Valmistuin Suomen historiasta ja tapahtumien viitekehykset olivat
sikäli hyvin tiedossa etukäteen, mutta on aivan eri

Siiri Mustonen toimi Neuvostoliitossa opettajana ja kartanpiirtäjänä ja onnistui palaamaan Suomeen vuonna
1941. Siirin sulhanen Leonid Martin joutui puna-armeijaan
ja katosi.
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asia lukea kirjoista vaikkapa Stalinin vainoista kuin
haastatella henkilökohtaisesti ihmistä, joka on ollut
fyysisesti siinä korpikylän talossa, kun mökin oveen
koputettiin keskellä yötä ja perheen isä sekä veli
vietiin. Eikä heistä sen koommin kuultu. Tämä Vienaan liittyvä on toinen tarina ja nyt ei ole tarkoitus
kirjoittaa siitä enempää, mutta kyllä se käsittämättömältä tuntuu kun ”oma” valtio (joskin eri kansa)
vie kaikki kuusi veljestä ja ainoa vainoista selvinnyt
oli 1920-luvun alussa Suomen puolelle sattuman
oikuista päätynyt sisar.
Aikoinaan perin Siiriltä vanhan Raudun historia
-kirjan, jossa oli runsaasti sukututkimuksen kautta
esille tulleita tuttuja nimiä pitkälle historiaan (mm.
Haajanen, Hännikäinen, Mörsky, Nahkuri, Nuija,
Orava, Paakkinen, Pekki, Puusniekka, Pyykkö,
Pönniä ja Rastas). Tällöin henkinen side minulle
vielä tuntemattomaan Rautuun vahvistui. Päätin,
että vielä joskus matkustan Rautuun, mutta se matka antoi odottaa itseään aina kesään 2018 saakka,
jolloin lähdin äitini Aava-Leenan, hänen miehensä
Martin ja silloin 11-vuotiaan poikani Rekon kanssa
matkaan. Raudun ensivierailu oli erittäin mieleenpainuva ja isot kiitokset vielä tätäkin kautta erinomaisista järjestelyistä ja opastuksesta Markku Paksulle
ja Pekka Intkelle.

Aamulenkillä Raudussa
Kuriositeettina kesän 2018 matkasta voisin mainita
28.7. tekemäni aamulenkin, kun päätin juosten käydä tutustumassa omin päin Rautuun. Yritin sovitella
lenkin varrella kolme kartasta etukäteen tunnistamaani kiinnekohtaa, jotka olivat isopappani Pekka
Mustosen synnyinkodin paikka Maanselällä ja hänen
sisartensa myöhemmät asuintalot eli Liisa-tädin
talon paikka Orjansaaressa (Partanen) sekä Katri- ja
Anni-tätien talon paikka toisella puolella Maanselkää (Nahkuri, Katrin kuoltua Anni meni naimisiin
Katrin miehen kanssa). Hanna-tädin asuinpaikka
Niittyjärvi (Potkela) oli juosten liian kaukana eli sen
jätin suosiolla välistä.
Kelloni soi aamuneljältä ja ei muuta kuin matkaan
hiljaiseen Rautuun. Hotellin ulko-oven edessä makasi
hieman liikaa ottanut mies, jonka yli astuin varovasti
ja lähdin kohti etukäteen suunniteltua reittiä. Matkaa
kertyi kaikkiaan lähes 30 km. Ensin kiersin kauniin
Leinikylän järven ja jatkoin sen jälkeen Mäkrälle ja
edelleen maalaisteitä Orjansaareen. Lenkin varrelle
osui niin kunnostettuja kuin vähemmän kunnostettuja taloja, kerrostaloja, huviloita sekä vanhoja
kolhoosirakennuksia ja paljon maaseutumaisemaa.
Tienvierustat olivat pitkälti jättiputkien valloittamia.
Orjansaarelle tultaessa vastaan hölkötteli isohko
kulkukoira toisella puolella tietä. Pysähdyin Orjansaaressa hetkeksi Partasen talon paikalle ottamaan
muutaman valokuvan. Tämän jälkeen käännyin
takaisin kohti kirkonkylää, mutta uudelle maantielle
saavuttuani jatkoin sen tievallien penkereen puolella
etelään kohti Mustosten talon paikkaa Maanselällä.
Tämä löytyikin, kun käännyin tien sivusta länteen
ja näin olin päässyt edellisenä päivänä kartoilta
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Aava-Leena Kurki (os. Mustonen) isänisänsä Pekka Mustosen synnyintalon paikalla Raudun Maanselällä heinäkuussa
2018. Kuvassa myös Aava-Leenan mies Martti Kurki ja
pojanpoika Reko Suominen.
paikallistamani Loposenaution (Maanselän talo nr
6) kohdalle. Varmistin asian vielä koordinaateista
ja talon vanha paikka oli selkeästi näkyvillä, vaikka
talosta ei mitään ollutkaan enää jäljellä. Tontin vierestä poimin kourallisen vadelmia äidille hotellille
vietäväksi ja illalla tulin ”Topin taksilla” uudelleen
samalle paikalle, nyt muun seurueen kanssa.
Mutta takaisin aamulenkille ja paluumatkalle kohti kirkonkylää. Loposenautiolta lähdettäessä ylitin
uuden maantien, joka ei ollut aivan yksinkertaista
tievallien ja aamun edetessä lisääntyvän liikenteen
takia. Päästyäni tien toiselle puolelle löysin nopeasti vanhan suomalaisen tienpohjan ja jatkoin sitä
pitkin ohi Maanselän hovin Maanselän keskustaan
eli nykyiseen Ivanovoon. Tässä kohtaa päätin, että
Nahkurin talon paikka saa jäädä seuraavalle aamulle
ja juoksin tien oikealla puolella olevaa pientä vanhaa
tieuraa alas, yli pienen puron ja sen jälkeen käännyin
oikealle ja jatkoin pienempiä teitä takaisin kirkonkylään ja hotellille.
Tässä vaiheessa minulla ei ollut vielä aavistustakaan siitä, että kyseinen vanha tieura nykyisen tien
vieressä laskeutui Kylmäojan laaksoon eli paremmin
tunnettuun Raudun Kuolemanlaaksoon, jossa sai
5.4.1918 konekivääritulessa surmansa noin 400 henkilöä. Minkäänlaista muistomerkkiä ei paikalla ole ja
paikalle kaivetun joukkohaudan paikkakin on vielä
hieman arvailujen varassa, vaikka kyseessä oli yksi
verisimmistä sisällissodan näyttämöistä. Hiljaiseksi
se veti, kun myöhemmin samana päivänä Pekka
Intke meidät tuolle samalle tieuralle toi.

Mustosten juuret
Mustoset ovat kotoisin pääosin Karjalasta, niin Pohjois-Karjalasta Joensuun ympäristöstä kuin luovutetusta Karjalasta, jossa Mustosia on pitkään asunut
mm. Antreassa, Heinjoella, Hiitolassa, Jaakkimassa,
Kurkijoella, Muolaassa, Pyhäjärvellä, Sortavalassa,
Viipurissa ja Raudussa.
Raudussa ensimmäiset rippi- ja historiakirjoihin
tallennetut Mustoset olivat 1730-luvulla mainittu
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Pekka Mustonen, 1737 Lauri Partasen kanssa vihitty Liisa Jaakontytär Mustonen sekä samana vuonna
Samuel Hamun kanssa vihitty Aune Pekantytär
Mustonen. Lisäksi kuolleiden luetteloista löytyvät
vuodelta 1737 Hännikäisen 27-vuotias vävy Matti
Mustonen Palkealasta ja vuodelta 1759 romaniväestöön kuulunut 40-vuotias Tuomas Mustonen. Näiden yksittäismainintojen jälkeen Mustoset häviävät
Raudun kirjoista kokonaan noin kuudeksikymmeneksi vuodeksi, kunnes esivanhempani muuttivat
Rautuun vuonna 1817.
1990-luvulla sukututkimusta tehdessäni käytössä
ei vielä ollut nettiä, ja rippikirjojen puutteellisten
muuttomerkintöjen kohdalla kuilu päästä tutkimuksessa eteenpäin tuntui joskus ylipääsemättömältä.
Raudun osalta olin Lauri-papan esipolvia tutkimalla
päässyt Mustosten osalta juuri vuoteen 1817, jolloin
he muuttivat Rautuun. Rippikirjoissa ei kuitenkaan
ollut mainintaa siitä, mistä Liippualle tuolloin kahden poikansa kanssa muuttaneet Pekka Niilonpoika
Mustonen ja Anna Antintytär Simanainen olivat
lähteneet. Eeva Tenhunen oli kertonut suvun perimätietona, että Mustoset olisivat aikoinaan tulleet
Rautuun Pohjois-Karjalasta, joten se oli ainoa johtolanka päästä tutkimuksessa eteenpäin.
Lukemattomien Pohjois-Karjalan alueen mikrokorttien tutkimisen jälkeen tärppäsi, kun silloisesta
Liperin kirkkopitäjään kuuluneesta Kontiolahden

Kinahmonsaaresta (kyseinen alue kuuluu nykyisen
Polvijärveen) löysin Pekan ja Annan poikineen ja
sain vahvistettua heidän syntymäaikansa. Rippikirjassa oli perheen kohdalla vedetty nimet yli ja
kirjattu viereen merkintä ”farit till Ryssland”. Kirkonkirjathan olivat ruotsinkielisiä varsin pitkään,
ja esimerkiksi Raudussa kirkonkirjojen kieli vaihtui
ruotsista suomeksi vasta vuonna 1880. Ei ole tietoa
siitä, oliko Pekan ja Annan tarkoitus jatkaa matkaa
pidemmälle Venäjän puolelle. Tähän aikaanhan niin
lähtöpaikka Kontiolahti kuin tulopaikka Rautukin
kuuluivat Venäjän keisarikuntaan.
Löytämisen ilo oli aito ja nopeasti pääsin Pekan
ja Annan sukupuita vielä 150 vuotta kauemmas
Pohjois-Karjalassa pääosin Liperin ympäristössä
eli nykyisten Liperin, Polvijärven ja Kontiolahden
alueilla. Mustosen ja Simanaisen lisäksi löytyi Kettusia, Siparisia, Karttusia, Halosia, Pietarisia ja
paljon muita. Nykyisillä internetin mahdollistamilla
hakumenetelmillä ja tietokannoilla tämä löytö olisi
onnistunut huomattavasti nopeammin. Näin oli
kuitenkin varmistunut Mustosen suvun pohjoiskarjalainen alkuperä, toisin sanoen Eevalta saamani
perimätieto lähes kahdensadan vuoden takaa piti
paikkansa.
Mustosen suvun tarina jatkuu seuraavassa
lehdessä.

Veikko Vaikkinen

Uunin lakeistiilen kotimatka
Huhdista Järvenpäähän
Kävin ensimmäisen kerran isäni lapsuudenkodin
paikalla kesällä 1994. Se oli sijainnut Huhdin Pitkäjärven maastossa muutamia satoja metrejä järvestä
kirkolle päin. Seutu oli ollut pitäjän syrjäseutua jo
tuolloin, eikä vaikutelma ollut muuksi muuttunut
siellä käydessäni.
Tuolla matkalla porukkamme muodostivat itseni
lisäksi neljä serkkuani ja setäni Väinö Vaikkinen
vaimonsa kanssa. Lähiseudulle osuimme helposti,
mutta loppuvarmistukseen tarvittiin setäni muistitietoa.
Se, mitä silloin oli nähtävissä, oli pieni pellonaukean tapainen, savupiipusta jäänyt punatiilimurske,
pari omenapuuta ja marjapensasta, ruusupensas ja
jotain muuta vastaavaa.
Seuraavaan käyntiin menikin 25 vuotta viime
kesään saakka. Viime vuoden kesäkuussa minulla
Kirjoittaja kertomassa nykyisestä Raudusta serkulleen
Pertille (vas). Kuva: Marja Vaikkinen
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kertoi, että sänky oli saatu aikoinaan ihan Sumpulan
hovista ja oli ollut jotenkin merkittävä esine torpassa.
Näin päättelin hänen puheestaan.
Emme viipyneet paikalla kovin kauan eikä paikka
liikuttanut minua tunnetasolla mitenkään. Otin kuitenkin mukaani katkaisemani rautasängyn pinnan ja
uunin tulenkestävän lakeistiilen. Tiilen kulmasta oli
pala murtunut pois, mutta siinä näkyi murtuneessa
kulmassa teksti ABIA, josta saattoi päätellä siinä olleen sana ARABIA. Lujaa laatua Suomesta.
Sen enempää asiaa ajattelematta toin tiilen Suomeen. Totesin puolisolleni puujalkavitsin tyyliin,
että Karjala takaisin vaikka tiili kerrallaan.

Kertomuksen erikoinen loppu

Lakeistiili Järvenpäässä. Kuva Pertti Vaikkinen

oli tilaisuus Markku Vauhkosen ystävällisellä opastuksella ja kyydillä päästä jälleen käymään paikalla.
Markulla olivat nyt paremmat välineet löytää paikalle. Saavuttuamme pienelle kennukkeelle Markku
potkaisi sammalkasaa ja totesi, että siinähän yksi
perustuksen kulmakivi onkin. Pian löytyivät toisetkin. Lopullisesti paikka varmistettiin lähellä olevan
lähteen perusteella, jolla myös aikoinaan setävainaja
oli paikan varmistanut.
Nyt olivat paikan asumisen jäljet kadonneet ensinäkemältä täydellisesti. Kun silmä tottui lähempään
tarkasteluun, löytyi vielä joitakin ruusupensaiden ja
omenapuiden villiintyneitä jäänteitä. Arkeologin
ottein Markku alkoi pöyhiä puskia ja sieltähän rupesi löytymään muutakin. Tiilenkappaleita, kauha,
kattila, uunin luukku ja vielä ruostunutta rautalistaa
ohuine rautapinnoineen. Heti oivalsin, että kyseessä
olivat rautasängyn jäänteet, josta sängystä setäni
puhui ja myös etsi sitä kuitenkaan löytämättä. Hän

Myöhemmin viime kesänä aikaisemmalla Raudun
matkalla 1994 ollut Väinön poika, serkkuni Pertti
Vaikkinen pyysi meitä vierailemaan kesäpaikassaan
Tammisaaressa. Silloin välähti, että vienpä hänelle
tuliaisiksi tuon tiilen.
Perillä totesin hänelle, että minulla on tuliainen,
jolla ei ole mitään rahallista arvoa, mutta kenties
tunnearvoa hänelle. Olin paketoinut tiilen huolellisesti. Serkkumiehen ilme hieman kummastui,
kun kaivoin tiilen paketista ja selostin sen matkaa
Raudusta Tammisaareen. Huomasin kyllä, että hän
taisi ihastua ikihyviksi tähän yllätyslahjaan. Ja eipä
aikaa, kun hän lähetti minulle valokuvan, jossa tiili
oli kiinnitetty jalustaan metallitapilla ja sijoitettu
arvoiselleen paikalle hänen Järvenpään kodissaan.
Se kertonee serkkuni ajatuksista paljon.
Juttu sai vielä merkillisen piirteen loppukesällä
2019, kun tulimme puolisoni kanssa Itä-Suomen
kiertomatkalta. Oli lauantai, kun Varkauden kohdalle tullessamme totesin, että eipä mennäkään
Espooseen suorinta viitostietä, vaan pyöräytetään
Pieksämäen kautta. Ja kun ajelimme vanhaa Varkauden-Pieksämäen tietä, totesin, että vilkaistaanpa
Jäppilän kohdalla, onko Veikko Koukosen puinen
eläinkokoelma paikallaan.
Veikko oli paikalla ja esitteli ystävällisesti aikaansaannoksiaan. Tulin maininneeksi myös tuosta tiilestä. Pian hän muina miehinä totesi muistavansa hyvin
sen, kun hän oli muuraamassa ennen Talvisotaa po.
torpan uunia. En tullut kysyneeksi, oliko vuosi 1938
vai 1939, mutta jomman kumman on täytynyt olla
kyseessä. Sitäkään en tullut kysyneeksi, muurasiko
hän itse, vai oliko vain hanslankari. Sillä ei tosin ole
merkitystä, vaan enemmän sillä, että Veikko kertoi
tuosta tapahtumasta muutaman sellaisen yksityiskohdan, ettei kertomusta ollut syytä epäillä.
Tämä tarina kertoo jälleen siitä, että Suomi on pieni
maa ja sattumuksia täynnä. Tiili oli palannut 80 vuoden
reissun jälkeen takaisin valmistusmaahansa.
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Mirja Antila

Rytty-suku
Raudussa
Olen omaasukuani Rytty ja lapsesta asti olen tiennyt
sukuni tulevan Sakkolasta. Rautua olen monesti ajatellut
surullisena, kun luen kertomuksia vuosilta 1939-1944.
Rautu oli yksi ensimmäisistä sotatantereista ja rautulaiset pakenivat palavista kylistään sodan jaloista muun
muassa Sakkolaan, josta myöskin tuli pian lähtö. Kun
olen tutkinut tarkemmin Rytyn sukua, olen huomannut,
että kuulumme monin eri tavoin myös Rautuun ja sen
historiaan. Lähekkäin sijaitsevat Metsäpirtti, Rautu ja
Sakkola kietoutuvat monin sitein yhteen. Siksi liityin
Rautu-seuraan ja tilasin Rautulaisten lehden, jonka luen
aina kannesta kanteen. Tiedonjanoni on valtava. Olenpa
muutaman kerran käynytkin Raudussa. Moni esi-isäni ja
-äitini lepää entisellä hautausmaalla nykyisen Sosnovon
keskustan alla. Tässä jutussa kerron löytämistäni sukuni
yhteyksistä Rautuun.
Isäni Aarre Johannes Kainonpoika Rytyn isoisän isä
71-vuotias torppari Yrjö Antinpoika menetti Metsäpirtin Raaju 2-perintötilansa, joka oli ollut Rytty-suvun
hallussa yhtäjaksoisesti 272 vuotta. Tila joutui pakkohuutokauppaan 28.9.1893 kruununverorästien suorittamiseksi. Yrjö on merkitty poismuuttaneeksi Raajusta
6.4.1901 nimellä läksiäinen eli tilaton yhdessä vaimonsa
Katrin, 63 v., poikiensa Antti 39 v., Pekka 37 v., Juho 24
v. ja Matti 19 v. sekä Aune-tyttären, 28 v. kanssa. Rytyn
perhe - lukuun ottamatta Juhoa ja Mattia sekä tytär
Mariaa, 30 v. - kirjattiin sisäänmuuttaneiksi 20.7.1901
Rautuun, mutta ei ole tietoa, mihin he siellä muuttivat
ja missä olivat asuneet huhtikuusta heinäkuuhun 1901.
11.5.1911 maataloushallitus nimesi Raudusta tulleiden 5 perheen joukossa veljesten Matti Yrjönpoika ja
Antti Yrjönpoika Rytyn sekä Juho Yrjönpoika ja kihlattunsa Anna-Maria Yrjöntytär Mönkäreen Sakkolan
Hovinkylän uusiksi asukkaiksi. Kymmenen vuoden
ajalta sitä ennen on veljesten Antin, Juhon ja Matin
asuinpaikka epäselvä.
Raudun kirkonkirjoissa on pappilassa merkitty
kuolleeksi Yrjö Antinpoika Rytty 23.6.1913, haudattu
29.6.1913 ja torpparin vaimo (?) Katri Pekontytär Rytty
o.s. Lätti 10.9.1911, haudattu 17.9.1911, molemmat
Raudun hautausmaalle.
Antti ja Matti eivät viipyneet Hovinkylässä kuin
12-13 vuotta. Kun tilat sai lunastaa omikseen vuonna
1924, Antti Rytty luopui oikeudestaan ja Mattila 1.21
-niminen tila myytiin Pietari ja Katri Jantuselle. Syynä
saattoi olla Antin ikä, koska hän oli 62-vuotias ja kuolikin
jo 11 vuoden päästa. Lisäksi hänen nuorempi veljensä

Rytyn perhe kuvattuna Hovinkylässä v. 1918, vas. Anna-Maria,
Eino, Juho Yrjönpoika ja Kaino.
Matti oli lähtenyt aiemmin ja mennyt naimisiin Sakkolan Riiskan talo n:o 2:sta kotoisin olevan talollisen
leski Helena Aaprontytär Kekin o.s. Nuoran (18881970) kanssa todennäköisesti ennen vuotta 1923,
koska Raudun Pappilassa on silloin merkitty kuolleeksi
torpparinpoika Toivo Johannes Matinpoika Rytty 2
kuukauden ikäisenä eli hän olisi ollut tämän perheen
veljessarjan vanhin. Toinen poika Yrjö Edvard syntyi
1925 Raudun Palkealassa ja kolmas, Oiva Johannes
1929. Oiva kuoli kurkkusyöpään 57-vuotiaana 1986
Ruotsin Botkyrkassa, johon on myös haudattu. Hän
oli töissä Asealla kaapelikoneen käyttäjänä, hänellä oli
vaimo Hilja, mutta ei lapsia.
Matti jatkoi maanviljelyä Raudussa, jossa Matin veljenpoika Kaino Rytty ja vaimonsa Hellin kävivät isäni,
Aarre-vauvan kanssa heinätöissä Hovinkylästä asti kesällä 1936. Matilla oli jonkin verran karjaa ja lisäansiokseen
hän ajoi rahtia talviaikaan. Raudun henkikirjat vuodelta
1939 kertovat, että vuoden 1937 lopulla - ja ainakin
vuodesta 1925 -asuivat vaimo Helena ja sisarukset
Aune, Maria ja Matti Rytty Rauhalassa, ilmeisesti siis
Palkealassa, talossa n:o 85 Mustaoja sekä
Helenan tyttäret: Anna-Liisa Matintytär Kekki s. 1916
Rautu ja Tyyne Maria Matintytär Kekki s. 1920. Heidän
isänsä torppari/räätäli Matti Mikonpoika Kekki s.1873,
oli kuollut v. 1920 keuhkokuumeeseen 46-vuotiaana.
Jatkosodan aikana Matti palasi Rautuun, jossa talot
oli hävitetty. Hän alkoi rakentaa uutta kotia, vaikka puita
oli vaikea saada sahuutettua. Äiti Helena jäi Oiva-pojan kanssa Haukivuorelle, Yrjö oli ensin Pieksämäellä
ja jatkosodan loppuvaiheessa sotamiehenä Maaselän
kannaksella. Anna-Liisan ja Tyynen myöhemmistä vaiheista ei ole tietoa. Matti kuoli Haukivuorella kuolioon
64-vuotiaana v. 1946. Hänen ammatikseen oli merkitty
työmies. Katihassa hänet on merkitty kuolleeksi paikassa Rautu Raudunkylä 12 (KuHa 1946). Matti Rytty oli
osallistunut Raudun taisteluun 23.3.-4.4.1918. Hänet
mainittiin luonteeltaan liian kiltiksi.
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Aune Yrjöntytär Rytty, otettu sotien jälkeen Haukivuorella.
Aune (Ake) kuoli naimattomana Haukivuorella
83-vuotiaana. v. 1956 Vaikka hänellä oli toisessa kädessään peukalon ulkosyrjässä toinen, pienempi peukalo kynsineen, oli hän kätevä käsistään ja teki paljon
käsitöitä. Haukivuoren hautausmaalta löytyy edelleen
hänen hautansa osastolta 0203, rivi 21 ja paikka n:o
13. Aune tunnettiin vakavana ja hartaana uskovaisena.
Naimaton Maria (Mar)Yrjöntytär Rytty lähti Raajusta
piikomaan, 1896 hän oli Sakkolan Riiskan talossa 3 ja
1897 Karholan talossa 4. Hän palasi Raajuun 1898 ja taas
Sakkolaan, josta muutti Rautuun 1902. Maria, kuten
veljensä Anttikin, olivat luonteeltaan huumorintajuisia ja
vilkkaita. Inkerinsuomalaiset Juho Paavilainen ja hänen
vaimonsa Katri (os. Harvonen) pakenivat v. 1919 Inkerin Vuoleelta kahden pienen lapsensa kanssa Rautuun,
missä Simo Paukku otti heidät vastaan. He asettuivat
Raudun Korleelle, jossa heille syntyi vielä Anna 1921
ja Heikki 1924. Mikkelin maakunta-arkiston tiedoissa
kerrotaan, että Annan kastekummeina olivat torppari
Antti Rytty ja hänen sisarensa Maria. Maria kuoli ennen
Aunea Haukivuorella. Hautaa ei enää löydy.
Antti Yrjönpoika ja veljensä Pekka asuivat talollisina
Raudussa (Raudunkylä 12, Harjula?) vuodesta 1924,
kunnes Antti kuoli 73-vuotiaana 1935 sairauskohtaukseen jonkun kyläläisen hautajaisissa ja putosi arkun
päälle hautaan. Pekka Yrjönpoika Rytty oli rippikirjojen
mukaan renkinä 1895 Sakkolan Wilakkalan talossa 4 ja
Metsäpirtin Koukunniemessä 1896, hän palasi 1897
Raajuun. Pekan olin- ja asuinpaikka 1901-1924 ei ole selvillä. Oletan, että hän asui veljensä Antin kanssa samassa
taloudessa vuodesta 1924. Hän kuoli 71-vuotiaana 1935
pitkään sairastettuaan, kaksi viikkoa Antin kuoleman
jälkeen. Veljekset olivat molemmat asevelvollisuuteen
kelpaamattomia ja naimattomia. Lehtileike Käkisalmen
sanomista 5.9.1929 kertoo, että Antin talossa pidettiin
hartaushetkiä.
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Isäni isoisä JUHO (JOHAN) YRJÖNPOIKA RYTTY
syntyi 25.2.1877 Metsäpirtin Raajussa, äiti-Katrin ikä oli
tuolloin 39, isän 47. Hänet kastettiin 9 päivän ikäisenä
6.3.1877 ja kummit olivat torppari Staffan Paksu,
Kaskaala, Rautu sekä lampuodin vaimo Maria Meskanen, Raaju. Juho pääsi ripille 18-vuotiaana asuessaan
perheensä kanssa Metsänpirtin Raajun talossa 2 vuonna
1895, jonka jälkeen lähti Sakkolaan. Hänet todettiin asevelvollisuuteen kelpaamattomaksi, ilmeisesti siksi, että
oli liian lyhyt. Hän oli 19-vuotiaana renkinä Sakkolan
Riiskan kylässä talossa 7 vuoden 1896-1897.
Ilmeisesti hän palasi takaisin silloin kotiinsa Raajuun,
koska hän on muuttanut sieltä pois 24-vuotiaana huhtikuussa 1901 perheensä kanssa, mutta häntä ei oltu
kirjattu muun perheen mukana saapuneeksi Rautuun
saman vuoden heinäkuussa. Juho asui 10 vuoden ajan
1901-1911 ehkä Raudun Palkealan kylässä Mustaojalla
veljensä Matin perheen ja sisariensa Marian ja Aunen
kanssa. Juho ja tuleva vaimonsa, Sakkolan Petäjärven
Holmanmäeltä kotoisin oleva Anna tapasivat todennäköisesti Pietarin ajossa, kun Anna oli isänsä Yrjön
kuormanvahtina. Anna-Maria kertoi Juhon ajaneen
rahtia Pietariin nuorena miehenä, myös naimisiin
menon jälkeenkin vaimonsa kanssa, mutta keskittyi
maanviljelyyn, kun raja sulkeutui 1918.
Hovinkylän Rytyn suvun ’kantatilan’ nimi oli 1.20
Ryttylä ja pinta-ala oli 11,7 ha. Se perustettiin 11.5.1911
Petäjärven lahjoitusmaahovin jaossa. Tilan vuokrasi Juho
Rytty Raudusta, joka avioitui samana vuonna Anna-Marian kanssa tämän 29-vuotispäivänä 3.12.1911. Ennen
häitä, jo syyskuussa, Juhon äiti Katri kuoli 73-vuotiaana

Käkisalmen sanomat 5.9.1929
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ja isä Yrjö seuraavan vuoden kesäkuussa 83-vuotiaana
Raudun pappilassa. Rytyt lunastivat tilansa 18.10.1924.
Rytyille syntyi Hovinkylässä kuusi lasta, joista yksi, Tyyne,
kuoli pienenä. Muut lapset olivat Kaino 1912, Eino
1914, Ilmi 1919, Antti 1922 ja Veikko 1926.
Sisällissota alkoi 1918, jolloin perheeseen kuului 41-v.
Juho, 36-v. Anna-Maria sekä 6-vuotias Kaino ja 4-vuotias
Eino. Hovinkylä oli lähellä Rautua, jossa käytiin kuuluisa
taistelu 23.3.-4.4.1918, joten Rytyn lapsiperhe siirtyi
ehkä Suvanto-järven pohjoispuolelle, kuten Käkisalmen alue-esikunta oli väestöä kehoittanut 28.2.1918
tekemään, koska tilanne kehittyi vakavammaksi. Kiviniemessä oli räjäytetty rautatiesilta ja maantiet olivat
sotilaiden käytössä. Muonitus oli järjestetty taisteleville
joukoille ja Sakkolan naiset lähettivät Raudun rintamalle
pääsiäiseksi 15 000 karjalanpiirakkaa, myös leipiä vietiin
taloista joukoille. Anna-Maria on saattanut toimia sotamarttana ja ahkerana kutojana hän varmasti valmisti
suojeluskuntalaisille sukkia ja käsineitä.
Juho Rytty saattoi ajaa n.k. tisuria eli täyttää vanhemman miehen kuljetusvelvollisuutta hakemalla hevosella
ja reellä haavoittuneita ja kuolleita rintamalta Petäjärven
asemalle sekä hoitamalla muita huoltotehtäviä. Koska
Juho oli yli 40-vuotias, häntä ei kutsuttu palvelukseen
18.2. senaatin kutsuntajulistuksella. Vähitellen sotatoimien päätyttyä ihmiset saivat tulla takaisin koteihinsa,
mutta rajan tuntumassa asuvien elämä oli jatkuvaa
varuillaanoloa.
Juho Rytty kuoli äkilliseen aivoinfarktiin 2.11.1933
56-vuotiaana. Hänet haudattiin Sakkolan uudelle
hautausmaalle. Hänen miniänsä Hellin muisti Juhon
hautapaikan sijainnin vuonna 1990.
Raudun historia -teoksessa luvussa Raudun kansanperinne kerrotaan, että ”Raudun perinnettä ovat
kansanrunousarkistoon tallentaneet mm. Juho Rytty”.
Häntä on siteerattu kohdassa Parantajia ja lääkintätapoja
(Rytty VK 83:8) seuraavasti: ”Kansanomaisiin lääkeaineisiin kuului musta nestemäinen ”tökötti”, tuohenterva,
jolla voideltiin turvonnutta tai loukkaantunutta ihoa.
Samaan tarkoitukseen voitiin käyttää rautalehtiä. Erittäin
yleisesti on Raudussa käytetty välineenä nahkasiippaa,
yölepakkoa. Sillä on mm. painettu ajoksia. Nahkasiipalla
pyyhkiminen voi myös aiheuttaa epäonnea, se on ”pirun
lintu”. ”Näitä ym. tämäntapaisia vieläkin vanhukset
joskus täällä uskovat”, kertoo Juho Rytty.

Raudun Suurporkun Rytyt
Raudun henkikirjat kertovat, että Anna ja Paavo Juhonpoika Rytty asuivat Suurporkun Tattilassa.
Rautu Suurporkku n:o 2:een on merkitty talollinen
Paavo Rytty s. 1889, joka kuoli leskenä 1946 Jyväskylän
kaupungissa. Samassa talossa Kauko Veikko Paavonpoika Rytty kuoli 9 päivän ikäisenä v. 1929. Paavo on
merkitty Raudun rippikirjassa 1910-1919 Potkelan tilattomaksi ja 29.2.1915 Metsäpirttiin lähteneeksi.
Sitten mainitaan Anni Rytty seuraavasti: Rautu Suurporkku 3 talollisen vaimo Anni Rytty os. Loponen
(1893-1944 Pieksämäki) Hänestä ei löydy mitään muita
tietoja. Voisiko kyseessä olla Paavon leski Anna?
Simo Juhonpoika Rytty syntyi 1882 Metsäpirtin
Raaju 1:ssä, hänen isänsä oli lampuoti, sittemmin läksiäinen Juho (Johan) Antinpoika Rytty (k.1915 Terenttilä)
ja äiti Helena Paavontytär Ukkonen (k.1918 Terenttilä).
Simo oli isäni isoisän Juho Yrjönpoika Rytyn serkku. Katiha-hakemiston mukaan Simo muutti useaan kertaan
Metsäpirtin ja Raudun välillä vuosina 1909-1916 ja oli
siihen aikaan vielä naimaton työmies. Palkealan ortodoksiseurakunnan rippikirjoista käy ilmi, että talollinen Simo
Rytty vihittiin 3.7.1916 Helena Feodorovnan kanssa,
joka syntyi 1888 Venäjällä. Saima Maria Simontytär Rytty
syntyi 1917 ja Aili Simontytär Rytty syntyi 1919 ja kuoli
1925. Heidän asuinpaikkansa oli Suurporkun kylässä
talossa n:o 5. Simo ammuttiin 37-vuotiaana 30.6.1918
Venäjän rajalla salakuljetuksesta. Tästä on ilmestynyt
juttu Rautulaisten lehdessä aikaisemmin. Henkikirjojen
v. 1939 merkinnän mukaan Helena ja Saima Rytty asuivat paikassa Suurporku Moisio Järviranta. Olisiko tämä
edelleen talo n:o 5?
Sitten seuraa Helenan kohdalla merkintä: ”vaimo
toisella miehellä”. Hänelle syntyi pojat Pauli Olavi
1936 sekä Tenho 1939, Toivo 1941 ja Teuvo 1943
(sukunimeltään Leppänen?). He asuivat sotien jälkeen
Kangasniemellä ja Haukivuorella.
Raajun rippikirja 1819-1830 kertoo, että vuonna
1771 syntynyt talonpoika Jaakko Antinpoika Rytty
avioitui samana vuonna syntyneen Raudun Sunikkalasta
kotoisin olleen piika Maria Brusi (Ambroosintytär)
Mörskyn (Mörslä, Mörskä, Myrsky) kanssa 1789. Heidän
lapsiaan olivat Pauli 1791, Tapani 1792, Anna 1794,
Liisa 1795, Saara 1798, Antti 1802, Maria 1807, Eeva
1808, Anna 1811, Katri 1814, Agneta 1815 (tai 1816)
sekä Saara 1817. Maria-äiti kuoli 1822 51-vuotiaana,
kuolinsyytä ei tiedetä ja puolisonsa, Jaakko Rytty vanhuuteen 70-vuotiaana 1841 oltuaan leskenä 19 vuotta.

Vasemmalta: Matti ja Helena Rytty, Matin sisar Maria Rytty
ja tuntematon menossa rajavartija Juho Huhtamäen muistomerkin paljastustilaisuuteen Raasulissa10.6.1939
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Agneta, joka meni naimisiin 1836 ja kuoli 1902 Raudun
Potkelassa (n:o 3,5,6 tai 7) 86-vuotiaana, kuolinsyy oli
tuntematon. Hänen aviopuolisonsa oli Anders Matts.
Hännikäinen. Toinen tytär, Walborg eli 1818-1869.
Jaakko Yrjönpoika
Talonpoika Jaakko Yrjönpoika Rytty oli Antti Yrjönpoika Rytyn velipuoli. Hän syntyi 1799 ja vihittiin
Raajussa 1831 Maria Antintytär Pärssisen (s.1805
Raudun Sunikkala) kanssa. Antti syntyi 1831, Hanna
1832, Antti 1834, Knut 1837, Kristiina 1839, Agneta
1840 ja Katri 1844. Jaakko kuoli 71-vuotiaana 1870
hermokuumeeseen tai lavantautiin ja hänen puolisonsa
lampuodin leski Maria Rytty 1882 Riiskassa vanhuuteen
75-vuotiaana oltuaan leskenä 12 vuotta.

Anna-Maria Yrjöntytär Rytty o.s. Mönkäre (Juho Yrjönp. Rytyn
vaimo) sekä Yrjö Matinpoika Rytty Vesilahdella kuvattuna.

Eeva Jaakontytär
Jaakon ja Marian Eeva-tytär syntyi Raajussa 22.2.1808
Maria-äidin ollessa 37-vuotias. Alkuperäiseksi kasteseurakunnaksi oli merkitty Rautu. Eeva avioitui 25-vuotiaana
1833 lampuoti Jaakko Samulinpoika Laitisen (s. 1811
Riiska) kanssa ja kuoli 56-vuotiaana 1864 vesipöhöön
Raaju 2:ssa. Sukututkija Pentti Warvaksen mukaan kasteseurakunnaksi on merkitty Rautu, koska huonojen kulkuyhteyksien takia on Raudun kirkko ollut lähempänä.
3.10.1781 Raudussa syntyi (kastettiin 2.11.1781)
Hen. Ravackon ja Beata Rytyn tytär Anna.
Muita tietoja ei löydy.
Saara Jaakontytär
Raudun Kaskaalasta tai Mäkrästä leski, pitäjänköyhä ja
loinen Saara Jakobintytär Rytty (s.1798) lähti rippikirjan
mukaan 1851 Sakkolaan ja palasi 1852 Rautuun. Hän
oli saanut lapsen v. 1833 Mäkrässä (n:o 8 tai 5?)ja kuoli
siellä 1865.
Antti Yrjönpoika
Talonpoika Antti Yrjönpoika Rytty syntyi 1787 Yrjö
Antinpoika Rytyn ja Walborg Sipiläisen lapseksi. Hän
meni naimisiin 26-vuotiaana 1813 21-vuotiaan Raudun
Vepsästä kotoisin olevan talollisen tytär, piika Christina
Antintytär Olkkosen (s.1792) kanssa. He asettuivat
asumaan Antin kotitaloon Raaju 2:een. 1815 syntyi

Liisa Antintytär
Antti Yrjönpoika Rytyn ja Christina Andersintytär
Olkkosen 1833 syntynyt Liisa-tytär vihittiin 17-vuotiaana 1850 Potkelan kylän talossa n:o 4 lampuodin poika
Mikko Matinpoika Kekin kanssa. Heille syntyi 1852
tai 1855 Anders, 1858 Anna, 1861 taas Anna, 1864
Matts ja 1867 Jöran. 1870 syntyi perheeseen kuolleena
tyttölapsi ja 1871 Johan, syntymäpaikaksi on merkitty
Raasuli n:o 2. Perhe muutti Potkela n:o 4,5,6 sekä Raasuli
n:o 2 välillä 1863, 1868 sekä 1871. Raasulin talo n:o
2:ssa kuoli 1900 lampuodin vaimo Liisa Antintytär Rytty
67-vuotiaana, kuolinsyy oli tuntematon. Veikkaisin, että
15.1.1853 kastettu Anna Rytty olisi ollut myös Liisan ja
Mikon tytär.
Antti Kekki
Maanviljelijä, syntynyt 9.9.1852 tai 1855, asuinpaikka
Raudun Raasulin kylässä n:o 2.
Vanhemmat Liisa Rytty Raajusta ja lampuodin poika
Mikko Matinpoika Kekki Potkelan kylästä. Punaisten
hyökättyä Raasuliin 63-vuotias Antti pakeni kotoaan
Raudun Maanselälle, jossa hänet saavutettiin ja surmattiin 22.2.1918. Ruumis virui murhapaikalla toista vuotta,
kunnes löydettiin ja haudattiin Raudun hautausmaalle
13.4.1920. Hän ei kuulunut kumpaankaan osapuoleen.
Hän oli naimisissa ja hänellä oli neljä lasta. Hän ei kantanut asetta.
Eeva Yrjöntytär
Eeva Yrjöntytär Rytty syntyi 1782 (myös nimillä Rytti
ja Ryttö, josta syystä sukututkija Pentti Warvaksen
mielestä hän olisi eri Ryttyjä, kuin Sakkolan Raajussa
asuneet). Eevalle ja talonpoika Mikko Lattuiselle syntyi
1807 Raudun Ristiautiossa Antti, Tuomas 1809, Hanna
1815, Katri 1817 ja Saara 1822. Eeva Rytty kuoli 1822
kurkkutautiin 44-vuotiaana.
Olisin äärimmäisen kiitollinen mistä tahansa tiedonmurusta, jotka liittyvät yllä mainittuihin henkilöihin.
Minut tavoittaa mm:
sähköpostilla: mirja.antila@kolumbus.fi
puh. 050 5996936,
Mirja Antila,
Kitarakuja 1,
01390 Vantaa
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Pentti Lallukka

Muistelmia evakkoon lähdöstä ja
sota-ajalta lapsen silmin
Imatralla 12.9.2004
Kotimme sijaitsi Raudun Haapakylässä kaksi kilometriä Raudun asemalta Mäkrälle päin, aivan radan
varressa. Villiomenapuun omenilla aina joskus
heiteltiin ohikulkevia junia. Isäni oli Tuomas Antinpoika Lallukka. Hänellä oli kaksi veljeä ja yksi
sisko: Simo, Matti ja Anna Lallukka Haapakylässä.
Anna Maria kuoli vuonna 1930, häneltä jäi tytär
Lea Maria (s. 1924). Lea oli meillä äidin apuna hoitamassa lapsia evakkotaipaleellakin aina Jokioisiin
saakka. Äitini oli Vehmaisista o.s. Anttonen. Hänellä
oli kaksi siskoa Anna Kiesiläinen ja Alina Sidorow.
Äitini oli syntynyt 1911 ja isäni 1904.

Sodan uhka ja evakkomatka
Kesä 1939 oli ihmeitä täynnä. Henkilöautoja kulki
Mäkrältä Leinikkylän kautta kirkolle. Juostiin kilometri maantielle katsomaan ja haistamaan bensan
hajuista ilmaa. Yleinen liikekannallepano ja kertausharjoitukset toivat iltasella tieltä outoja ääniä.
Venäläisen valonheittäjän kiila liikkui taivaalla. Kun
olimme paimenessa maantien varressa, sotaharjoitusjoukot tulivat ja etenivät Mäkrältä tien kahta
puolen Raudun kirkolle päin. Lehmät juoksivat
karkuun mikä mihinkin suuntaan. Suurin ihme oli,
kun nähtiin paljon polkupyöriä, yksi sotilas työnsi
aina kahta pyörää maantietä pitkin.
Evakuointi ei meidän kohdalla sujunut hyvin.
Hevonen halvaantui ensimmäisen porsaskuorman
eteen, joten karja oli jätettävä kotiin. Isä kävi hoitamassa karjaa milloin pääsi. Kuudes rajakomppania,
jossa hän palveli, oli nimittäin siinä lähellä. Naapurissa oli naisia, jotka lypsivät lehmät ja sotilaat joivat
maidon. Astiat ja viljaa kaivettiin maahan piiloon.
Koti jäi kylmäksi.
Meidät, äiti ja viisi lasta, evakuoitiin Pieksämäelle
Nikkarilan metsäkoululle. Siellä vietettiin viikkoja,
tarkkaa aikaa en muista. Sitten huhuttiin, ettei siitä
sotaa tuIisi ja koulutkin voisivat alkaa. Olin 8-vuotias ja aloittanut Mäkrällä alakoulun (huttukoulu).
Isä kirjoitti, että tulkaa kotiin. Nikkarilan koululla
sitten vietettiin lähtöjuhlaa. Meidän lisäksemme
oli muitakin lähtijöitä. Linja-autolla koko joukko
vietiin Pieksämäen asemalle. Sieltä meitä ei kuitenkaan päästetty eteenpäin, koska Rautu oli sotatoimialuetta, jonne siviilejä ei laskettu. Voi olla, että
Nikkarilasta oli soitettu ja siksi ei meille lippuja
myyty. Seuraavana iltana sitten lähdettiin salaa.
Joitakin naisia tuli avuksi kantamaan pienempiä
lapsia. Meitä oli äidillä siinä vaiheessa viisi lasta.
Minä vanhin 8-vuotias ja nuorin oli 1.2.1939 syntynyt Sylvi. Lisäksi kanssamme lähti Lea Maria. Niin

me kävelimme Nikkarilasta rataa pitkin Pieksämäen
asemalle. Matkaa oli 5-6 kilometriä. Joku kävi ostamassa liput Kiviniemeen, ei Rautuun asti. Luotimme
siihen, ettei meitä heitetä Kiviniemessä pois junasta.
Samaan junaan sattui myös setäni Matin perhe.
Päästiin Raudun asemalle, mistä sitten rataa pitkin
käveltiin kotiin. Tavarat kaivettiin ylös maakuopasta
ja ruvettiin hoitamaan karjaa, jota naapuri Latun
miehet olivat hoitaneet. He olivat niin iäkkäitä,
etteivät joutuneet sotapalvelukseen.

Uudelleen evakkoon
Viikko siinä ehdittiin asua, kunnes talvisodan ensimmäinen aamu alkoi sarastaa. Heräsimme kello
7 tykistön jyminään. Äiti juoksi navetasta sisälle ja
käski laittamaan vaatteet päälle, sota oli syttynyt.
Minä lähdin setäni Matin pihaan, kun siellä oli
saman ikäinen serkkupoika. Kuulostelimme, miten tykin ammukset ujelsivat mennessään. Heille
oli tullut hevosella sedän vaimon isä Tepposen
Tuomas ja perhe kantoi kiireellä tavaroita rekeen.
Sitten tykistötulta alkoi kohdistua Haapakyläänkin,
venäläisten tarkoituksena oli kai ampua rata rikki.
Hevonen säikähti ja alkoi hyppiä valjaissa. Perheen
piti kiireesti käydä rekeen ja ottaa suunta Lattulaan
pellon yli metsätielle ja Mäkrälle menevälle maantielle. Minä takerruin reen jalaksille, mutta putosin
heti pellolle. Siinä sitten yksin itkien ja peläten
kompuroin Latun taloa kohti.
Olin pelosta sekaisin ja näen vieläkin silmissäni
kuvan, kun pellolle ilmestyi lumeen mustia räjähdysjälkiä. Menin Latun taloon sisälle, mutta siellä
ei ollut ketään. Paikat olivat vain kiireisen lähdön
jäljeltä sekaisin. Palasin takaisin eteiseen, jossa oli
kylmä ruokakomero (sulana). Sinne nurkkaan kyyristyin piiloon. Siinä aikani oltuani ja vähän rauhoituttuani tuli mieleen, että jos se venäläinen tulee
tänne. Läksin kotiin päin, jonne matkaa oli noin 100
metriä. Silloin huomasin äidin tulevan Latun taloa
kohti nuorinta kantaen ja toiset perässä kävellen.
He tulivat, koska oli sovittu, että sodan syttyessä
Latun Kustaa lähtee viemään meitä hevosella. Kustaa olikin tullut meille sanomaan, että tavarat pitää
laittaa lähtökuntoon. Itse hän meni sitten hakemaan
hevosta. Ulos astuttuaan hän kaatui pihalle, sirpale
tappoi Kustaan siihen. Tuntui hieman paremmalta
päästyäni äidin siipien suojaan.
Siinä Latun pihalla huomasimme, että hevoset
olivat vielä tallissa. Rupesimme huutelemaan talon
väkeä. He vastasivat perunakuopasta, jonne mekin menimme suojaan. Samalla äiti kertoi, miten
Kustaalle oli käynyt. Veljet kävivät myöhemmin
nostamassa Kustaan ruumiin meille sisälle, mistä
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syystä meidän talo jäi polttamatta. Venäläiset sitten
lähtiessään polttivat, kun suomalaiset valtasivat
Raudun takaisin. Kustaan ruumis löytyi lähikuopasta — tunnistaminen onnistui kumisaappaiden
ja villapaidan perusteella. Hänet haudattiin Raudun
hautausmaalle. Myöhemmin selvisi, että venäläiset
olivat asuttaneet taloa, koska sinne oli ilmestynyt
paljon puhelinjohtoja, joita aikaisemmin ei ollut.
Lehmien pääkallot löytyivät navetan raunioista.
Latun perunakuopasta äiti ja me lapset menimme
metsän poikki Mäkrälle menevälle maantielle. Kun
venäläinen kone lensi rautatien suuntaisesti aivan
alhaalla Kiviniemeen päin, jouduimme, muiden
mukana, suojautumaan maantien ojaan Mäkrän
rautatien vahtituvan kohdalla. Tiellä oli muitakin
kulkijoita hevoset täysissä kuormissaan. Tien varressa oli yksi upseeri ratsun selässä. Hän komensi
erään hevosmiehen ottamaan meidät kyytiin. Ennen
pitkää hevosen valjaat kuitenkin rikkoutuivat, ja taas
jouduimme kävelemään. Sitten meidät tavoitti isän
serkun perhe samalta kylältä, Kuroset. He ottivat pienimmän eli 9-kuukautisen Sylvin kelkkaan ja vetivät
hänet siinä Petäjärvelle. Siellä mentiin aseman lähellä johonkin sukulaistaloon. Täällä se pelko pääsi taas
valtaan: taivaanranta punersi illalla, ja kun ulko-ovi
paukahti, hytkähdin joka kerta rajusti, oli sellainen
tunne kuin ammus olisi taas iskenyt lähelle.
Yöllä tuli sitten juna Petäjärven asemalle ihmisiä
hakemaan. Pelättiin, että suomalaiset räjäyttävät
Kiviniemen sillan. Junassa sammui minun tajuntani.
Seuraava havainto oli, kun Suonenjoella olimme
jossain isossa salissa ja meille annettiin ruokaa,
taisi olla kaurapuuroa. Meidät vietiin 10 kilometriä
Suonenjoen asemalta Kuopiontien varteen Lyytilänmäkeen Hännisen taloon. Sieltä seurasimme, kun
koneet lensivät Kuopiota pommittamaan. Yritimme
saada jotain tietoa isästä, tutkittiin mm. kaatuneiden
luetteloita ja kyseltiin sairaaloista. Viimein saimme
häneen yhteyden.

Sodan jälkeen
Keväällä muutimme Jokioisiin. Sinne tuli siviiliin
päästyään isäkin. Hänellä ei ollut muuta kuin sotilasvaatteet ja viisi lasta. Jokioisten piti olla rautulaisten
sijoituskunta, mutta me muutimme kuitenkin Kangasniemen Särkimäkeen, sellaiseen pieneen mökkiin
maantien varteen. Siinä oli sellainen mäki, että
linja-auto aina matkallaan Jyväskylään pysähtyi meidän luonamme lisäämään pilkkeitä häkäpönttöön.
Kangasniemellä aloitin myös jälleen koulunkäynnin
kevätlukukaudella 1941. Isä oli viikot Pieksämäellä
Naarajärven lentokenttää tekemässä ja ajoi pyörällä
viikonlopuksi kotiin Särkimäkeen. Me saimme Pieksämäen Partaharjusta pika-asutustilan. Sen pinta-ala
oli 52 hehtaaria ja se oli erotettu Pieksämäen papin
maista. Viljelysmaata piti olla 5 hehtaaria, mutta isot
kivirauniot verottivat kovasti pinta-alaa, samoin suot
metsäpinta-alaa. Maanviljelys piti aloittaa, mutta
isällä ei ollut vasaraakaan.
Oli valmis asuinrakennus, vähän karjarakennusta,
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”Jouduimme muiden mukana suojautumaan maantien
ojaan Mäkrän rautatien vahtituvan kohdalla.” Kuvassa
Mäkrän ratavartijan talo. Talo oli tien ja rautatien vieressä.
kuva T. Hälvä.
savusauna, heinälato ja kaivo pihassa. Muonamiehet
olivat asuneet tässä talossa. Ensimmäisenä vuonna
naapurit tulivat talkoilla kyntämään peltoa. Puute
oli kaikesta. Valkoiset vehnäjauhosäkit ommeltiin
yhteen, naapurista saatiin suorat ruisoljet sisään ja
näin oli vahva patja valmis. Säkeistä tehtiin myös
alusvaatteita lapsille. Koulu syksyllä 1941 alkoi
Partaharjussa, koulumatka oli 5 kilometriä. Talvella
tie oli auraamaton. Alusasuna oli laamapaita ja
liivit, joihin kiinnitetyt sukkanauhat pitivät sukkia
ylhäällä. Päällysasuna olivat polvihousut ja pusero.
Joskus kyllä palelsi.
Sitä mukaa, kun valtio lunasti antamiaan korvausobligaatioita, niistä taisi saada aina yhdestä
markasta kolme markkaa. Mutta jos niitä myi heti
puutteessa suoraan, ne menivät markka markasta.
Vähitellen saatiin lehmiä ja hevonen. Perheeseemme
syntyi vielä kolme lasta lisää — meitä siis oli kaikkiaan kahdeksan lasta, kaksi tyttöä ja kuusi poikaa.
Vuonna 2004 heistä oli elossa vielä kaksi poikaa ja
kaksi tyttöä. Lastenlapsia on kaksitoista ja neljättä
polvea neljätoista. Äitiä pidän erityisenä sankarina.
Hän kesti sota-ajan, kasvatti lapset ja hoiti siinä
ohessa vielä maanviljelystä ja karjanhoitoa.
Talo alkoi kohentua, kun kolmekin veljestä oli
yhtä aikaa radalla töissä ja iltaisin tehtiin peltotöitä.
Kaikki tehtiin käsin, sirpillä, viikatteella ja kuokalla.
Pellot olivat niin kivisiä, ettei koneita voinut juuri
käyttää, eikä niitä ollutkaan muuta kuin niitto- ja
haravakone. Sementtitiiletkin hakattiin iltasella käsin navettaa varten. Sinne sopi viisi lehmää, sikala,
talli ja AIV-torni.
Isän ja äidin vanhuuden kodiksi rakennettiin
Pieksämäen kaupunkiin puolitoistakerroksinen
omakotitalo.
Minä ajauduin rautaisen leipäpuun juurelle Imatralle rautatehtaalle. Tästäkään omakotitalostani ei
ole matkaa itärajalle kuin 7-8 kilometriä entiseen
Ensoon, joka nykyiseltä nimeltään on Svetogorsk.
Olen ollut eläkkeellä jo 14 vuotta ja hyvin elämä
menee näin 73-vuotiaanakin.
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Markku Vauhkonen

Kuvia entisestä Raudusta

Nyt kun tapahtumat ovat olleet vähissä tuon
epidemian vuoksi, jää lehtemme sivuillekin tilaa.
Ajattelin käyttää vapautunutta tilaa esittelemällä
kuvia Raudusta.
Olen pitänyt eräänlaista kuvablokia Raudun Facebook-sivuilla jo yli vuoden verran. Siellä julkaisen
joka päivä yhden kuvan ja siihen kuvaan liittyviä
tietoja mahdoillisimman paljon. Kuvien suosio on
ollut erinomainen ja joka aamuista julkaisua odotellaan. Lisäksi kuviin tulee uutta tietoa keskustelujen
kautta. Tämä kuvablokin yksi tarkoitus on saada
lisää taustatietoja, joita sitten tarvitaan, kun Raudun
valokuvakirja julkaistaan. Kirja on siis tekeillä.

Kirjaa varten on valokuvia jonkin verran mutta
tässä samalla kuulutan nyt sitä, että mikäli joltain
löytyy valokuvia Raudusta, niin mielelläni otan niitä
arkistoitavaksi myös kaikkien rautulaisten käyttöön.
Vaikka kuvista ei osaisi kertoa mitään, sen ei tarvitse
olla esteenä kuvien arkistoimiselle. Kaikki kuvat ovat
arvokkaita.
Facebook ryhmään liittymällä pääsee Kuva päivässä -julkaisuja katsomaan. Seuravassa on samalla
tyylillä kuvia ja tarinaa kuvasta. Osa kuvista on
ennen julkaisemattomia. Facessa kuvien mukana
on paljon enemmän tekstiä.
Vakkilassa 1939. Oikealta edessä Matti ja
Martti Kuparinen. Seuraava rivi oik: Helka
Sutinen o.s. Kuparinen, Toivo Kuparinen
ent. Mörsky, Aune Toivonen, Eeva Rautio o.s.
Kuparinen, Helena Nykänen o.s. Koukonen
ja tuntematon tyttö.
Sotilaspuvuissa oik: Paavo Kuparinen,
Tuomas Kuparinen ja Otto Toivonen. Sitten
Oton vieressä Anna Toivonen o.s. Kuparinen, Helmi Kuparinen o.s. Koukonen, Anna
Koukonen o.s. Hauhia. Pojat takana oik:
näkyy puoliksi mahdollisesti Pekka Koukonen, Toivo Kuparinen ja mahdollisesti Uuno
Koukonen.
Kuparisenmäen väkeä.
Kuva Aune Toivonen.

Raudun kirkonkylän koulu 1938.
Lyyli Home on opettaja, takarivi vasemmalta: Martta Hännikäinen, Toini Ryyppö, Kaarina Loponen, Kaino Monto.
Keskirivi: Hilma Kähäri, Anneli Nieminen, Inki Husu, Edla
Åkerlund, Reino Holttinen,Uuno Ontronen.
Istumassa Taisto Hamu, Yrjö Kuhalainen, Onni Loponen
ja Niilo Toivonen. Kuva Aune Toivonen.

Kuva Haapamäen asemalla 1927, Raudun suojeluskunnan
voimistelijat Pohjanmaan matkalla Vaasaan. Johtajana opettaja J.P.Kokko.
Vas: Armas Loponen, Armas Rastas, Erkki Hinkkanen, Simo
Vaskelainen, Alpo Hämäläinen, J.P. Kokko joht., Antti Määttänen, Heikki Kuparinen, Parviainen. Kuva Aune Toivonen.
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Sirkiänsaaren koulukuva, kuva
mahdollisesti vuodelta 1934. Opettaja Olga Uramo sylissään pikkulapsi, Anja Leena Uramo.
Opettajan vasemmalla puolella Siiri
Paukku ja oikealla puolella Aino
Paukku.
Keskellä valkoiset isot kaulukset
Kerttu Pekkarinen, vieressä oik.
Laura Paukku. Kuva Maija Viantie.
Sirkiänsaaren vanha koulurakennus
on taustalla, uusi tiilestä muurattu
koulu valmistui 1937.
Valitettavasti kuvan mukana ei ole
muita henkilötietoja.
Partasen perheen sukukuva Orjansaaresta. Kuva Mari Soupios.
Edessä istumassa: Lauri ja Helvi
Partanen, Elvi ja Tauno Kukkonen,
Vuokko ja Hilkka Junni, Toivo, Eino
ja Elli Partanen.
Keskellä vas: Juho, Juhon takana
Hilda, lapset Senni Juhon sylissä ja
seisomassa Mauri Partanen. Maria
Kukkonen o.s. Partanen, Samuli ja
Eeva Partanen o.s. Paksu (huivi),
Matti, Liisa, lapset Olavi ja Otto
Partanen, Mikko Partanen oikean
puoleisin.
Takana vas: Anna Junni ja Ukko
isänsä Matti Junnin sylissä. Lasta
pitävän vierestä Jalmari, Hilda, Ville
ja Edvart Kukkonen.

Orjansaaren kesäjuhlilta. Vas takana: pari Mäkrän
poikaa, seisomassa Matilda Rahikka ja Maria Stasok (Viipuri), istumassa vas: Lyyli, Väinö ja Emma
Rahikka sekä Ida Ihalainen. Nurmikolla Viljo Satama
ja Eino Rahikka. Kuva K. Satama/Rautuseura.
Tekstistä ei selviä, mikä kesäjuhla Orjansaaressa oli,
johon nämä Mäkrän nuoret kokoontuivat. Kuvausvuosi on ehkäpä noin 1913.

Raasulin raja-asema. Kuva Rautuseura. Kuvausajankohta on paljon sen
jälkeen kun rajaliikenne tyrehtyi 1918. Sitä ennen tällä puomilla kävi
kuhina ja ihmisiä kulki molempiin suuntiin. Tässä kuvassa tiekin on
melkein ruohottunut umpeen. Sodan läheisyys eli valvontatorni naapurissa ja ilmavalvontatorni suomalaisen vartioaseman katolla paljastavat
kuvausvuodeksi 1939. Tien vieressä oleva pieni rakennus oli tisuri, eli
tullivartijoiden päivystystilat.
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Matti Loponen ja Poku, Kuusenkanta, vuosi on 1943. Jatkosodan aikaan Matti on palannut kotiin, asuntona takana
näkyvä sauna. Talo oli talvisodassa tuhoutunut, navetta ja
sauna olivat jääneet jäljelle. Kuva Reijo Onikki. Aivan kuin
Reijo itse olisi hevosta pitelemässä.

Rajavartiosotamies Toivo ? seisomassa sillä paikalla, jossa venäläisten ampumat laukaukset surmasivat rajavartija Huhtamäen.
Kuva S. Porola. Huhtamäki sai surmansa 1938 aivan rajan pinnassa ja hänelle pystytettiin myöhemmin muistomerkki Raasulin
vartioaseman lähistölle.
Miettilän heinätyöt, vuosi on ennen
1929, tarkka vuosi on arvoitus. Kuva
Kirsti Pesonen.
Miettilässä suvenmäkeläisiä heinätöihin
lähdössä. Talo takana on Miettilän päärakennus. Emilia Leppänen istuu keskellä
merkki rinnassa. Martti ja Maria Virolainen olivat aikanaan myös Miettilän
torppareina ja ovat ehkä kuvassa.
Kuvan heinäporukka on Vasili Feoktistoffin palveluksessa. Vasili omisti tuolloin
Miettilän hovin ja kauppasi heinät.
Tämän talon mailla oli Raudun viimeinen
tuulimylly. Myllyn hirsiä Hännikäiset
käyttivät kunnostaessaan Miettilän navettaa 1930 jälkeen.

Tässä toinen hovinäkymä: Korleen hovi. Kuva Tuula Riiheläinen.
Hovi vaaleana keskellä. Täysin uusi kuvakulma Korleen uuden hovin pihanäkymistä. Korleen hovin nämä rakennukset
on Aleks Engmanin aikaan rakennettu. Nämä rakennukset

olivat lähellä Viisjokea ja niitä alettiin tehdä 1900. Aikaisempi
vanha hovi jäi sivummalle ja työväen asunnoiksi. Etualalla vas:
renkien asuntoja, sen takana navetta. Edessä pitkä rakennus on
tallit ja ajoneuvo- sekä työkaluvarastot. Oikealla kaksi kerroksinen
talo on piikojen asuntoja. Hovissa oli myös kauppa.
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Korleella toimi innokas kirjastoseura,
jonka tapahtumissa käytiin ahkerasti.
Tässä kirjastoseuran kokous. Kuvassa
mm. oikealla mustassa puvussa Aino
Paukku, vieressä takana Helena Eeva
ja ”Sussu” Rastas. Pöydän ääressä istumassa oik. Anni Miina, pöydän toisessa
reunassa Lempi Laulajainen.
Huivi päässä keskellä takana Anni Räkki.
Oikealla hänen vieressä Lempi Rastas ja
Kerttu Pekkarinen. Kuva Maija Viantie.

Vas: Kelloseppämestari August ’Gösta’
Reinhold Thelin (1838 Köyliö-1912 Rautu) oli Potkelan hovin isäntä 1892-1912.
Potkelan hovi oli Thelineillä 1919 saakka.
Göstan veli Karl Oskar oli Miettilän hovin ja sittemmin Huttulan hovin isäntä.
Oik: Palkealan mäellä 1943. Vas: Aino
Peltonen s -32, Hilja Peltonen s.-03, Liisa
Ihalainen o.s. Hympyrä, tyttö seisomassa Maire Peltonen s.-36. Hienot vaunut,
vaunuissa istuu Kaarina Peltonen s.
1942, Kaarina hukkui Rantasalmella
evakkomatkan aikaan puukorvoon. Kuva
Kaija Junkkarinen

Aino Karonen ja Peurapoika. Kuva Eino Loponen.
Aino Karonen härkänsä kanssa olivat varsin monivuotinen pari niin Raudussa kuin sitten sotien jälkeen Helsingissä. Onpa tästä
parista kuva Pieksämäeltäkin. Aino oli ystävällinen kaikille, hän heitti kummasti tarinoita ihmisten kanssa, kertoo Kauko Loponen. Tämä kuva lienee Ainon kotoa, talon paikka oli tiukassa tien mutkassa Tikatsun jälkeen, kun mennään kirkon suunnasta
kohti Leinikylän hovia. Varsin vaatimattomat olot ovat olleet. Aino ja Peurapoika elivät ruokapalkalla, kun he johonkin taloon
menivät härän työtä tekemään. He olivat pidettyjä vieraita. Aino jutteli paljon härälleen ja se näytti ymmärtävän Ainon puhetta.
Aino Karonen on haudattu Jaalaan.
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Kirkkojärvi Raudunkylässä. Vastarannalla vasemmalla entinen
Pappila, Kunnalliskotina sittemmin. Taustan mäellä näkyy Raudunkylän kansakoulu.
Maisemat ovat avarat ja pellot viljeltynä. Kerrotaan, että kunnalliskodilla oli paljon viljavia peltoja. Vehnäsato oli niin runsas, että
kunnalliskodin asukkaat saivat vanholla päivillään syödä mielin
määrin vehnästä.
Kuva Aune Toivonen

Kuva Liippualta. Äiti kuolleen lapsensa vieressä on Helena Loponen os. Laitinen, Liippualta Lehtolan talosta.
Tytär Toini 22.5.1916 - 5.5.1917. Surullinen mutta hieno kuva.
Kuvan omistaa Ritva Lehtinen, jonka isoäiti Helena Loponen oli.
Ritva, jonka isä oli entinen pitäjäseuran pj. Jalmari Loponen, pyysi
että tämäkin kuva tulisi julkaistua, koska tämän suvun Loposia on
paljon. Maalauksellinen, ajatuksia herättävä kuva.
Kuvassa on Lallukan perhe kotinsa edessä: Eeva ja Matti Lallukka
ja adoptiotytär Taimi Onerva Lallukka. Eeva ja Matti ottivat Taimin, kun tämän äiti kuoli. Äiti oli Eevan sisar. Kuvausvuodesta
ei tietoa mutta Taimi oli syntynyt 1917. Taimi meni naimisiin
Liippuan Jalmari Loposen kanssa. Kuva Ritva Lehtinen.

Sumpulan savotta, kuva Tuula Riiheläinen.
Kuva on otettu Raudun kirkonkylän puoleiselta rannalta Savotanojaa. Taustalle jää siis jatkosodan aikainen Kilpasillan lentokentän
alue. Sumpulan savotalla oli kuvan oton aikaan saha, mylly ja
tiilitehdas, kaikki ne tarvitsivat vesivoimaa. Vesivoiman lisäksi
savotalla oli loppuvaiheessa myös höyrykone. Sumpulan savotan
alku on jo 1700 luvulla rautamalmin sulattamona ja jatkuu edelleen
– nyt Rautulaisten lehteä tehdään Sumpulan savotan toiminimellä.
Varsin monipuolinen savotta siis.

Vasemmalta seisomassa Aina Sojakka kahvipannun kanssa, takana Jenny, Aili ja Rauha Sojakka. Istumassa vas Vappu Sojakka,
Arvi Sojakka seisomassa, Elma Kirjala o.s. Sojakka, Antti Sojakka,
Paavo Salmela, Impi Salmela, Katri Salmela, Reino Salmela.
Kuva Elma Kirjala.
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Rautu -näyttely Mikkelin
kirjastossa
Talvisodan päättymisen juhlallisuuksia oli tarkoitus
viettää Mikkelissä 14.-15.3. Karjalan Liiton ollessa
pääjärjestäjänä.
Samaan juhlaan liittyvänä oli Mikkelin kirjastoon pystytetty Rautu -näyttely. Näyttely ehti olla
paikoillaan vajaan viikon, kun korona-viruksesta
aiheutuneet toimet laittoivat kirjaston kiinni 15.3.
ja niin näyttely jäi lyhytaikaiseksi.
Samaiset rajoitustoimet lopettivat sitten kaiken
kokoontumisen ja juhlimisen. Tätä kirjoittaessa
ravintolatkin ovat kiinni, Uusimaa on eristetty ja
kansalaisten liikkumista suositellaan mahdollisimman vähäiseksi.
Rajat on kiinni Venäjän suuntaan, kotiseutumatkailu ei näyttäisi alkavan tänä vuonna lainkaan.
Lukuisat tapahtumat peruuntuivat ja peruuntuvat.
Näyttely oli pystytetty kirjaston aulatiloihin.
Raudun pienoismallit kirkoista ja muistomerkistä
sekä tsasounasta olivat esillä, valokuvia sekä muita
esineitä lisäksi. Näyttelytila oli kovin tiivis, mutta
yhdella kertaa vierailija sai kyllä hyvän ja tiivistetyn
kuvan Raudun pitäjän entisaikojen elosta ja olosta.
Kuvat näyttelystä lauantaina, vierailijoita piisasi, seuraavana päivänä kirjasto ei enää avautunut lainkaan ja näyttely
päättyi ennen aikojaan.

Myytävänä t-paitoja aiheena

Tarton rauhan muisto 100 v

15 euroa + postimaksu
Väri on musta ja koot ovat S – XXL
(mainitse haluamasi koko)

tilaukset:
pitajaseura@rautu.fi
p. 0449259765
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Etsintäkuulutus
Olen parin kolmen vuoden ajan yrittänyt löytää
tiedonjyväsiä isästäni, joka vietti lapsuusajan Raudun
alueella. Harmittaa suunnattomasti, etten aikoinaan
ymmärtänyt kysyä häneltä itseltään, tai isoisältäni. Nyt
on liian myöhäistä. Mutta eihän sitä nuorena ollut kiinnostunut juuristaan, pikemminkin harmitti, jos faija taas
alkoi kertoa jotain vanhoja juttuja. Olen antanut kertoa
itselleni, etten ole ainoa, jota on alkanut asia harmittaa
näin kypsemmällä iällä.
Tässä ilmainen vihje nuoremmille lukijoille: Kyselkää
vanhemmiltanne ja isovanhemmiltanne heidän elämänvaiheistaan. Muuten tekin vanhempana liitytte tähän
samaan ”harmitusten kerhoon”.
Tartun nyt tänä oljenkorteen, eli löytyisikö lukijoiden
joukosta joku, joka osaisi kertoa jotain isäni vaiheista
Raudussa. Alla kerron mitä tiedän isästäni ja hänen
vanhemmistaan:
Isäni, Mikko Mylläri (myöhemmin Mervasto) syntyi
14.04.1910 Miikkulaisissa (Ala-Miikkulianen), joka oli
muutama kilometri väärällä puolella rajaa (Inkeri). Aika
pian perhe kuitenkin muutti Rautuun, kuulemma sen
takia, että isoisäni ei tullut toimeen venäläisten kanssa
(lievästi imaistuna). Isoisäni, Juho Mylläri, ei ollut talollinen, vaan lähinnä hevosmies. Muistan kertomuksen
talvisesta savotasta, jolloin isoisäni oli yhdellä kädellä
kaatanut venäläismiehen hevosen, kun tämä ei ollut antanut tietä, vaikka tuli tyhjällä reellä vastaan. Venäläiselle
tuli kuulemma silloin hoppu siirtyä pusikon puolelle.
Isoisälläni oli täysi tukkikuorma, ja oltiin sovittu, että
tyhjällä reellä vastaan tulevat siirtyvät sivuun.
Muutto Raudun puolelle tapahtui ehkä jo 1911,
mutta oletettavasti ainakin ennen vapaussotaa, koska
tiedän isoisäni osallistuneen siihen ainakin hevosmiehen
ominaisuudessa.
Perhe asui tiettävästi Palkealan/Sirkiänsaaren suunnalla. Tämä ei ole aivan varmaa tietoa, mutta isäni oli

kuulemma joskus osoittanut veljelleni kartalla sinnepäin
vievää tietä. On tietenkin mahdollista, että hän osoitti
Miikkulaisen suuntaan, joka sekin on sillä suunnalla.
Joskus pian vapaussodan jälkeen isoisäni ja isoäitini
muuttivat Degerbyhyn Uudellamaalla, mutta isäni jäi
Rautuun käydäkseen koulun loppuun. Ohessa luokkakuva Vehmaisten koulusta vuodelta 1923. Isäni on alimmassa poikarivissä viides opettajan puolelta katsottuna.
Opettaja kuvassa on Vilho Meronen. Isäni asui opettajattaren luona sen jälkeen, kun hänen vanhempansa
olivat muuttaneet Degerbyhyn. Opettajattaret olivat
Elina Vanhanen (1919-22), Mimmi Räisänen (192223), Helmi Kasurinen (1923-25), sekä sen jälkeen
Anna Maria Meronen. Aika pian tämän jälkeen (1924
tai1925) isäni muutti Degerebyhyn vanhempiensa luo.
Tässä kaikki mitä tiedän isäni vaiheista Raudussa,
paitsi seuraava tarina: Isäni toimi kuskina, kun kylän
apteekkari sekä joku toinen harrasmies lähtivät ravustamaan. Apteekkarilla oli tarvittavat virvokkeet mukana, ja
isäni suorittikin koko ravustuksen, kun herrat keskittyivät
seurusteluhommiin. Kun isäni kävi illalla heitä katsomassa, niin olivat laittaneet löytämänsä kyyn täysinäiseen
pirtupulloon. Aamulla kun oli kotiinlähdön aika, niin
tämäkin pullo oli tyhjä. Käärme oli edelleen siinä tyhjässä pullossa. Joku oli nähnyt heidät kotimatkan aikana
ja kuulemma kirjoittanut Käkisalmen Sanomiin, miten
kauheata se on kun yhteiskunnan arvostetut henkilöt
ovat tuossa kunnossa kulkiessaan kylän läpi. Ja vielä
nuori poika kuskina.
En ole tuota kirjoitusta nähnyt, vaikka olen yrittänyt
selailla digitoitua lehteä. Olisin ikionnellinen, jos joku
lukijoista tunnistaisi jotain yllä olevasta, ja osaisi kertoa
jotain isäni lapsuus- ja nuoruusvuosista siellä Karjalan
Kannaksen Raudun pitäjässä.
Kari Mervasto
Porvoo
puh: 050 5009 476
email:
kari.mervasto@scansolar.fi

Isäni on alimmassa poikarivissä viides opettajan puolelta katsottuna. Pikkukuva samana päivänä,
vasemmalta Mikko Mylläri (Mervasto), Armas Uponen ja Toivo Loponen. Kuvat Rautuseura.
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Markku Vauhkonen

Rautu-pilkit Joroisten satamassa
Rautulaisten pilkkikisoja suosi hieno keväinen sää.
Yhtään rautua tai muutakaan lohikalaa ei saatu, kun
rautulaiset pitivät pilkkikisat Joroisten venesataman
vesillä 7.3.
Kisan järjestäjinä olivat Rautulaisten Pitäjäseura
ja Joroisten Karjalaseura.
Jäätilanne Joroisselällä oli huono, sataman
alueelle laskee kaksikin jokea, jotka nyt työntävät
poikkeuksellisen paljon vettä järveen. Samalla kun
virtaus on kasvanut, on lämmin talvi jäädyttänyt
vain heikosti järven pintaa. Kalastusalue oli kyllä
riittävän paksussa jäässä mutta kauemmas virran
luo ei ollut menemistä.
Kalan syönti oli myös sen verran nirsoa, että osalle onkijoita ei tullut kuin ohiuinteja. Toki taitavat
kalastajat saivat sen verran, että paremmuus selvisi
ja palkinnot voitiin jakaa. Edellisvuosien saaliina
olleet suuret lahnat loistivat poissaolollaan ja kisan
kokonaissaalis oli 5485 g. Kaikkiaan 18 onkijaa toi
kaloja punnitukseen. Yhteensä paikalla oli yli 30
osallistujaa.

Tuloksia
Naisten sarjassa voiton vei Päivi Hännikäinen 590
g, toinen oli Toini Eronen 470 g ja kolmas Eila
Kujala 200 g.
Miesten sarjan paras oli Matti Huuhka 1100 g,
toinen Rauno Hännikäinen 750 g ja kolmas Matti
Jantunen 440 g.
Raudun kylien sarjan vei Raasulin Riento, Matti
Huuhka ja Kari Avikainen yhteensä 1420 g, toinen Potkelan Ponsi, kolmas Sunikkalan Sisu, neljäs
Mäkrän Mahti ja viidenneksi selvisi Orjansaaren
Onkijat. Vakkilan Vonkamiehet oli kuudes, seitsemäs Kärsälän Koittajat, sitten Keripadan Koitto,
Maanselän Tarmo ja Sirkiänsaaren Samoilijat. Kylien sarjassa laskettiin kahden parhaan saman kylän
osallistujan saalis.

Naisten sarja:

1 Päivi Hännikäinen
2 Toini Eronen		
3 Eila Kujala		
4 Hilkka-Helena Falck
4 Rauni Särkkä		
5 Ulla Vaskelainen

Miesten sarja

1 Matti Huuhka		
2 Rauno Hännikäinen
3 Matti Jantunen
4 Mauri Jäske		
5 Kari Avikainen		
6 Seppo Hännikäinen
7 Aki Hännikäinen
8 Esko Naumanen
9 Simo Tuokko		
10 Markku Vauhkonen
11 Pekka Siitonen
12 Pekka Intke		
13 Jouko Räty		

Sunikkala
Mäkrä		
Potkela		
Maanselkä
Salmi		
Keripata

590
470
200
110
110
50

Liippua		
Potkela		
Orjansaari
Vakkila		
Raasuli		
Sunikkala
Sunikkala
Kärsälä		
Kärsälä		
Vakkila		
Vakkila		
Vakkila		
Sirkiänsaari

1100
750
440
370
340
280
240
165
110
50
45
35
30

Nuorten sarja
1 Eetu Pirhonen

Raasuli

Kylien välinen kilpailu
1 Raasulin Riento
Huuhka Matti
Avikainen Kari			1420
2 Potkelan Ponsi
Rauno Hännikäinen
Eila Kujala			950
3 Sunikkalan Sisu
Päivi Hännikäinen
Seppo Hännikäinen		870
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Onnittelemme

Olavi Peltola
Sukumme vanhin Raudun Sirkiänsaarella syntynyt Olavi Peltola on täyttänyt 90-vuotta. Juhlia
vietettiin karkauspäivänä Mäntsälän Nummisissa
sukulaisten ja ystävien kanssa.

Seija Punkari o.s. Loponen
Helmikuussa 2020 täytti 85 vuotta lastenhoitaja
Seija Punkari, o.s. Loponen, syntynyt Raudussa,
Sirkiänsaaressa.
Raudussa isänsä Matti Loponen työskenteli Raudun Osuuskaupan Sirkiänsaaren myymälänhoitajana
vaimonsa Sirkan ollessa apuna sekä kaupassa että
neljän lapsen kasvatuksessa. Seijan toinen isoisä
oli kirvesmies Raudussa ja toinen isoisä l. äijä oli
tullivartijana. Raudusta tuli perheelle lähtö Kymenlaaksoon ja sieltä muutettiin sitten oman perhe
perustamisen jälkeen Satakuntaan ja Seija asuu
nykyään Huittisissa.

KIITOS RAUTA-SÄÄTIÖLLE !!!
Aapo Sappinen

Seppo Paukku
Seppo Paukku täytti 85 vuotta 7.4.2020.
Hän on syntynyt Raudussa Korleella Kokkolan
talossa Kustaa ja Anni Paukun viidentenä lapsena.
Lapsuus kului Leivonmäellä, jonne perhe tuli evakkoon. Seppo oli 1,5 vuotta sotalapsena Ruotsissa
Göteborgissa. Aikuisena hän on asunut työelämänsä
ja nyt eläkkeellä olon ajan virkeänä Jyväskylässä.
Seppo harrastaa aktiivisesti keilailua, kalastaa ja tekee
metsätöitä mökillä.
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Vuonna 2019 Rautasäätiön tuen saaneet ammattitutkinnon
suoritaneet rautujuuriset:
Ahonen Lassi, 		
Arolainen Mikko,
Haapsaari Satu,
Hakala Henna, 		
Hakala Minna, 		
Hirvonen Anni,
Hurri Henri, 		
Hyyryläinen Pirja,
Hännikäinen Joni,
Intke Heidi, 		
Intke Sami, 		
Jakobsson Riina,
Jantunen Nooa,
Jolma Jesper, 		
Järvinen Anna-Mari,
Kiiski Nina, 		
Kohvakka Tanja,
Komi Arttu, 		
Koskelainen Karita,
Kröger Miia, 		
Kukkonen Juuso,
Kupias Kaisla, 		
Kyllästinen Tara,
Lahti Kati, 		
Lallukka Emma,
Lallukka Niina,
Lankia Hanna, 		
Lankia Otto, 		
Laukkarinen Ekku,

Hyvinkää
Hyvinkää
Jyväskylä
Uusikylä
Seinäjoki
Varkaus
Mikkeli
Palokka
Mäntyharju
Huutokoski
Mikkeli
Anttola
Lappeenranta
Skogås
Jyväskylä
Mikkeli
Pieksämäki
Kolma
Helsinki
Tuusniemi
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Varkaus
Tampere
Lahti
Jyväskylä
Jyväskylä
Tampere

Jaakko Toitturi 80 v
Ajattelin muistaa Jaakkoa näillä muutamilla sanoilla syntymäpäivänä: Puhuin Jaakolle 2016 keväällä
lähtisikö mukaan tekemään entisestä Raudun viimeisestä luterilaisesta kirkosta pienoismallia. Hetihän
Jaakko innostui, niinhän pienoismalli sitten alkoi
hahmottua syksykesällä 2016 ja valmistui keväällä.
Maaliskuun alussa 2017 esittelimme kirkon pienois-

Lehtinen Airi, 		
Heinola
Miina Elisa, 		
Ruovesi
Mäki Maiju, 		
Pirkkala
Mäkiniemi Anne-Mari, Lempäälä
Mörsky Sari, 		
Espoo
Nikkinen Mikko,
Valkeala
Olkkonen Ville,
Helsinki
Onikki Ida, 		
Varkaus
Ossi Jani, 		
Halkokumpu
Punkari Aaro, 		
Kankaanpää
Pöyhönen Juuso,
Fagervik
Rastas Hanna, 		
Siuro
Ristola Miia, 		
Lahti
Romo Antti, 		
Mikkeli
Romo Jarmo, 		
Espoo
Saikko Tipsa, 		
Tampere
Sappinen Aapo,
Karkkila
Silvan Minna, 		
Tampere
Sojakka Pirjo, 		
Pieksämäki
Sojakka Risto, 		
Hämeenlinna
Suutala Henna,
Tampere
Sviili Eetu, 		
Gamleby
Takala Emmi, 		
Helsinki
Takkinen Hanna,
Kouvola
Temonen Nella,
Tampere
Tiusanen Maria,
Helsinki
Vasenius Jani, 		
Kyröskoski
Vaskelainen Meri,
Kuopio
Vänskä Hanna,
Espoo
mallin Rautulaisten Pitäjäseuran perinnepäivänä.
Jatkoa seurasi samana syksynä ja talven aikana
esiteltiin Palkealan ordodoksikirkko. Heti perään
Raudun vuoden 1656 taistelun muistomerkki keväällä esiteltiin myös samoin.
Niinhän vain piti jotain keksiä tulevalle syksylle
ja talvelle tekemistä. Tultiin siihen tulokseen, että
koska Vakkilan kylällä oli ollut talvisotaan asti Vakkilan tsasouna: ”tehhää se sit seuraavaks.”
Vakkilan Tsasounan pienoismalli valmistui Pitäjäseuran perinnepäiväksi huhtikuussa 2019.
Uusi suunnitelma oli jo mielessä, jotain pitää
tehdä: tulevan syksyn ja talven aikana aloitettiin
Raudun rautatieaseman pienoismallin teko. Se on ollut meidän suurin työmme, joka on nyt valmistunut
tänä keväänä 2020. Asema piti esitellä Pitäjäseuran
perinnepäivänä 21.03.2020, mutta maailma muuttui
koronaviruksen vuoksi. Perinnepäivä peruttiin.
Ehkä aseman pienoismalli nähdään sitten syksyllä
Mikkelissä Kaiken Kansan Karjalaisten päivillä.
Olen suuresti kiitollinen Jaakolle näistä kaikista
ja myös siitä, että olemme jatkaneet Raudun perintöä näissä muodoissa. Ehkä vielä jotain keksitään,
”mietintämyssyissä” on.
Sydämelliset Onnittelut rakentelukaverille ja hyvälle Ystävälle syntymäpäiväsi johdosta!
Toivo Valkonen
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Kymmenen kysymystä:
1. Leinikylän hovi oli yksi vanhimmista ja kuuluisimmista hovista Raudussa. Sen kaksikerroksisessa
päärakennuksessa oli:
a) 25 huonetta
b) 45 huoneta
c) 75 huonetta
2. Koirasen kauppa oli Leinikylässä. Kauppataloa
käytettiin myös käräjätalona. Mitä muuta erikoista
talossa oli:
a) Talo oli muurattu puutiilistä
b) Talossa oli vain kaarevia kattoja
c) Talossa oli näyteikkunat
3. Tallukka on:
a) Pula-ajan kenkä
b) villainen rukkanen
c) entisajan kuukautissuoja
4. Raudusta lähteneitä kaukopartiomiehiä oli yli
20 miestä, jotka kulkivat jatkosodan aikaan kaukopartiotehtävissä vihollisen hallitsemalla alueella
1941-1944. Eniten partiointikilometrejä saattoi
kertyä yhdelle miehelle:
a) 1229 kilometriä
b) 2779 kilometriä
c) 3305 kilometriä
5. Raudun pitäjä rajoittui myös Suvantojärveen,
Raajun ja Lapanaisen väliin jäi Jousseilan kylään
kuuluvaa Suvantojärvestä 1818 kuivunutta järvenpohjaa. Rautuun kuului Suvantojärven rantaviivaa
noin:
a) puoli kilometriä
b) 2 kilometriä
c) 5 kilometriä

6. Mitä tarkoitetaan hevoskierrolla?
a) Se on voimanlähde vaikkapa puimakoneelle
b) Kylän paras ori kiertää taloissa tammojen luona
c) Sainoin edessä oleva puomi, joihin suitset kierrettiin kiinni isännän nikittelyn ajaksi
7. Rautu evakoitiin ennen talvisotaa ja Rautuun
päästiin palaamaan talvisodan jälkeen:
a) välirauhan aikaan
b) jatkosodan aikaan
c) jatkosodan jälkeen
8. Kun seuraavan kerran menet Rautuun ja vaihdat
euroja rupliksi, kurssi on vaikkapa 86.
Silloin saat sadalla eurolla 8600 ruplaa. Kun maksat
ruplilla vaikkapa 1200 ruplan laskun illallisesta, niin
sinulta kuluu:
a) noin 14 euroa
b) noin 18 euroa
c) juomarahoineen 1300 ruplaa
9. Lampuoti oli:
a) myymälä, jossa oli lampaita myytävänä
b) lampun pidin, johon ripustettiin öljylamppu
valaisemaan pimeää huonetta
c) viljelijä, joka viljeli omia maitaan ja joutui siitä
maksamaan hovin herralle
10. Reikäjakku oli:
a) Reikäleivän teossa käytetty muotti
b) huonompi ja kulunut vaate, jota käytettiin navettatöissä
c) pienille lapsille tarkoitettu tuoli, jossa oli reikä
keskellä
Oikeat vastaukset sivulla 26.

6. Rajakomppania talvisodassa
Sen taistelujen tie oli Raudussa,
Sakkolassa ja Vuokselassa.
Näistä pitäjistä on myös lyhyt esittely kirjassa.
Kirjaa voi tilata allekirjoittaneelta.
Hinta 20 euroa lisättynä lähetyskuluilla.
Markku Paksu
pitäjäseura@rautu.fi
Ihastjärventie 29 50100 Mikkeli
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Toimintakalenteri 2020
Talkoomatka Rautuun 			

Peruttu

14. - 17.5.

Kotiseutumatka Rautuun 			

Peruttu

5. - 7.6.

Karjalan Liiton kesäjuhlat Helsingissä

Peruttu		

12. - 14.6.

Rantaongintakilpailu Joroisten Karjalaseuran kanssa.		

8.8.

Kotiseutumatka Rautuun 				

14. - 16.8.

Pitäjäseuran juhlat järjestetään Mikkelin Karjalaisten
80- vuotisjuhlien yhteydessä siten, että iltajuhla on
ja pääjuhla

29.08.
30.08.

Kaiken kansan karjalainen päivä toteutetaan
Mikkelin Karjalaisten 80-vuotisjuhlan yhteydessä

30.08.

Perinneruokapäivä paikka avoin 			

12.09.

Talkoomatka Rautuun 				

22. - 24.10.

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

Peruttuja ja siirrettyjä tapahtumia
Orjansaaren koulupiirin

Rautulaisten pitäjäseura ry.

tapaaminen 16.5.2020 on peruutettu koronatilanteen takia.
Tapaaminen järjestetään
keväällä 2021.

TIEDOTUS

Hyvää kevättä koronasta
huolimatta!
Terveisin Pirkko Pätynen
Kenttäharmaa -konsertti
3.5. su on siirretty syksyyn!
Uusi aika on 25.10. su

Perinnepäivä / Rautulaisten pitäjäseuran vuosikokous 21.3.2020
PERUTTIIN
Tilaisuudet vallitsevan tilanteen
vuoksi siirretty,
ilmoitamme tapahtumasta Rautulaisten lehdessä.
Rautulaisten pitäjäseura r.y Hallitus/Markku Paksu pj.

Rautulaisten lehti 2/2020

26

Rauha Sylvia Kuoppa o.s.
Kiesiläinen

Surunviestit

Eine Pulliainen o.s. Tyynynen
Äitini Eine Pulliainen o.s. Tyynynen, syntynyt Raudussa 5.6.1932 nukkui pois 24.2.2020 Helsingissä.

Rauha Sylvia Kuoppa o.s. Kiesiläinen, syntyi 11.7.1922 Raudun Vehmaisten kylässä. Kuoli
2.12.2019 Huittisissa 97 vuotiaana.
Hänen vanhemmillaan Pekka ja Elina Kiesiläisellä oli kuusi lasta, joista Rauha oli vanhin. Hän
avioitui Kalervo Kuopan kanssa vuonna 1943.
Kalervo oli syntynyt Raudun Huhdin kylässä 1915.
Hän kuoli Huittisissa vuonna 2000 85-vuotiaana.
Rauha oli 17 vuotias joutuessaan evakkotaipaleelle. Evakossa Kiesiläisen perhe oli useilla paikkakunnilla.
Rauhan ja Kalervon yhteinen elämäntaival alkoi
sodan aikana. He saivat sodan päätyttyä asutustilan
Ristiinan Juuritaipaleelta. Rakensivat sinne pienen
rintamamiestalon ja raivasivat muutaman hehtaarin
viljelysmaata. Heille syntyi yhteensä seitsemän lasta,
joista viisi on elossa. Rauha oli kotiäitinä hoitaen
perhettä ja karjaa sekä tehden maatilan töitä.
Vuonna 1960 Rauha ja Kalervo muuttivat perheineen Huittisiin hoitamaan ostamaansa maatilaa.
Tilan ja perheen hoidossa riitti työtä isälle ja äidille
sekä myös perheen lapsille. Rauha oli sinnikäs ja
ahkera emäntä. Hänen karjalaiset juurensa ja perinteet olivat hänelle tärkeitä. Hänen leipomistaan
karjalanpiirakoista saivat nauttia perheen lisäksi
myös kyläläiset ja vieraat, jotka kodissa vierailivat.
Hän toimi innokkaasti mukana kylän diakoniapiirissä sekä kyläyhdistyksessä. Hän oli myös innokas
sienestäjä ja marjastaja. Sukkien ja käsineiden neulominen, lenkkeily, lukeminen ja musiikin kuuntelu
olivat myös hänen rakkaita ajanvietteitään yksin
kotona asuessaan.
Hän sai asua kotonaan aina vuoteen 2014 asti,
jolloin terveydentilansa huonontuessa joutui
muuttamaan Huittisten keskustaan palvelutaloon.
Koti oli kuitenkin se paras paikka, jonne hän aina
halusi mennä. Sinne kokoonnuttiin viettämään
odotetut perheen yhteiset joulupäivät, äitienpäivät
ja hänen syntymäpäivänsä. Viime kesän 97-vuotis
syntymäpäiväjuhla oli viimeinen minkä hän sai vielä
kotonaan viettää.
Häntä jäivät kaipaamaan viisi lasta, yhdeksän
lastenlasta sekä viisitoista lastenlastenlasta.
Kirjoittaja on tytär, Ritva Liukkonen

Äidille Rautu oli hyvin rakas ja tärkeä paikka ja
vaikean muistisairauden loppuvaiheessakin hän
muisti ja kertoi tarinoita lapsuudestaan ja ystävistään Raudussa.
Kiitoksella ja kaipauksella muistaen.
Markku Pulliainen perheineen

Oikeat vastaukset: C A A

BBA

BACC
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Siiri Maria Häkkinen, o.s. Huuhka
Siiri Maria Häkkinen, o.s. Huuhka, s. 21.7.1921
Raudun Vepsan kylässä, kuoli 22.2.2020 Virtasalmella. Hänet on saatettu haudan lepoon 14.3.2020
läheisten saattelemana.

Siiri-tädin muistolle
Olit kolmen vanha, kun oma äiti kuoli,
jäi Johannekselle suuri huoli,
kuinka pärjätä kolmen tyttösen kanssa,
kun mieli oli vielä muutenkin maassa.
Onneksi Helena kiirehti apuun,
jäi silloin Johanneskin siihen vipuun.
Tuli Helenasta tytöille hoitaja parhain.
Jos tarvis, mukaansa vei vaikka lehmitarhaan.
Siiri nuorena ihastui saksofonin soittoon.
Sitä kuunnellut oisi vaikka aamunkoittoon.
Silmä lepäsi soittajapojassa nuoressa,
näkyi ihastuksen alku jo ulkokuoressa.
Jouduit Karjalasta lähtemään kahdesti pois,
vaikka siellä koti oikea ollut ois.
Kodin uuden sait Hällinmäkeen rakentaa,
yhdessä Veikon kanssa perhettä kasvattaa.
Omat lapset kun kasvoivat suuremmaksi
kesälapsena oli kesän tai kaksi,
Helsingistä Lainan Jussi-poika,
eihän maalaiskesän elämää mikään voita.
Neljä vuosikymmentä leskeyttä jatkui
sen jälkeen, kun puolison hautaan saattoi.
Oli selvittävä yksin elämän tiellä
ilot ja vaikeudet olivat vastassa siellä.
Kivitaskussa vietit viimeiset vuodet,
hyvät ystävät päiviisi vaihtelua tuoden.
Jääkiekkomatsit seurasit myöhään yöhön,
no – eihän enää kiirettä ollut työhön.
Iloinen luonne ja tyytyväinen mieli,
se karjalaisuuden olemusta parhaiten kieli.
Onhan pärjätty evakkoajat ja muut.
Muistot Raudusta mieliin palautuu.
Nyt on kuitenkin tullut määränpää
olet siellä, mihin meidän silmä ei nää.
Päättyi evakkotaival päällä maan,
tulemme aina sinua muistamaan.
Laila Nykänen, Siirin siskon tytär
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Markku Paksu,
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1/4 s. 62 eur, 1/8 s. 37 eur.

Tilaukset, talous- ja
kirjanpitoasiat:
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Lehden tili:
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Yhteystietoja
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:
Ilmi Pesonen
Porslahdentie 10 A13, 00960 Helsinki
puh. 040 730 6166
ilmi.pesonen@gmail.com

Rauta-Säätiö sr
Mikkeli
Puheenjohtaja:
Ilkka Pietiäinen,
Sairilantie 46, 50180 Mikkeli,
puh. 0400 250 289,
ilkka.pietiainen@surffi.fi

Rauta–Säätiö sr
Tarjolla hieno etuisuus:
Yli 75 vuotiaille Rautu-juurisille arjen tukemiseen palveluohjaajan kartoitus.
Palveluohjaaja on ammattihenkilö, jonka kanssa keskustelemalla pyritään löytämään ne tukitoimet, jotka hakijan mielestä toisivat

parhaiten apua arjen sujumiseen.
Tämä apu on erinomainen, koska palveluohjaajan ammattitaitoon liittyy tietämys kaikista niistä eduista ja avustuksista, joita yhteiskuntakin tarjoaa. Lisäksi
palveluohjaaja pystyy kartoittamaan niitä alueita, joilla saadaan helpotusta arjen sujumiseen. Hän on siis ammattihenkilö, joka nimensä mukaisesti kartoittaa,
mitä palveluja kannattaa ja voi hakea sekä auttaa hakemisen toteuttamisessa.
Avustuksen saaminen ei edellytä tulojen selvittämistä.
Avustuksen saaminen on hieno etu. Se voi olla vaikkapa terveyteen liittyvä:
uudet silmälasit, näön tarkastus, kuntoutusjakso, kylpyläloma, kohteita on
paljon. Hakemus löytyy Rautu.fi sivuilta. Monesti hakemusten täyttämisessä
lähisukulaiset tai tutut ovat avainasemassa.
Lisätietoja: Ilkka Pietiäinen, puh 0400 250 289, ilkka.pietiainen@surffi.fi

Valkovuokkojen maassa

Leinihovin salaisuus

Vehmais-Haukkalan kyläkirja.
Hinta on 30,- euroa (+ postitus)
Pieni pehmeäkantinen uusintapainos.

Hinta on 12,- euroa (+ postitus)
Kaikkien kirjojen tilaukset:
pintke57@gmail.com

