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OIKEUSLAITOS JA HALLINTO

Rautu kuului Rajajoen tuomiokuntaan ja muodosti siinä oman käräjäkuntan-
sa. Käräjät pidettiin vuosisadan vaihteessa kultaseppä G. Ahlbladin talossa
Leinikylässä ja myöhemmin Koirasen talossa.

Hallinnollisesti Rautu kuului Käkisalmen eteläiseen ja vuodesta 1816
lähtien Äyräpään kihlakuntaan. Vuonna 1937 Rautu siirrettiin Rajajoen kihla-
kuntaan, johon kuuluivat Raudun lisäksi Kivennavan, Valkjärven ja Terijoen
kunnat.

Rautu muodosti oman nimismiespiirinsä. Nimismiehiä koskevat tiedot
ovat hyvin niukat varsinkin aikaisemmilta vuosisadoilta. Useita nimismiehiä
tunnetaan kuitenkin nimeltä. 1700-luvulla toimi pitkään Raudun nimismiehe-
nä Johan Merlin. Hän on ollut virassa ainakin 1740-luvulta 1770-luvulle asti.
Merlinin seuraaja oli David Rikneck ja tämän seuraaja todennäköisesti
nimismies Palander, jonka leski mainitaan myöhemmin (1818). 1800-luvun
alussa nimismiehenä toimi Mikael Siitonen (1812) ja 1818 mainitaan virkaa
toimittavana nimismiehenä Johan Marqven.

Myöhemmin 1800-luvulla olivat nimismiehinä Henrik Forelius, joka mai-
nitaan ainakin 1840- ja 1850-luvuilla, Johan Renvald sekä Egmont J. Lund-
gren, jonka virkakausi kesti parisenkymmentä vuotta. Lundgrenin toimikausi
alkoi 1870-luvun alussa. Rikhard Julius Relander tuli hänen seuraajakseen

Koirasen talo
Leinikylässä,
jossa käräjät
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1890-luvun alussa ja hoiti virkaa vuoteen 1928. Relanderin seuraajat olivat
kaikki suhteellisen lyhytaikaisia: Urho Piha, Toivo Sarvilinna, Osmo Porna,
V. lisakkala ja Sune Valkonen. Valkonen oli viimeinen viranhoitaja ennen
talvisotaa. Hänen virkakautensa kesti pari vuotta.

1600-luvulta lähtien oli pitäjissä toiminut alempina kruununpalvelijoina
jahti- ja siltavouteja. He huolehtivat petoeläinten hävittämisestä sekä teiden
ja siltojen tarkastuksista. Myöhemmin he toimivat myös mmismiesten apulai-
sina erinäisissä tehtävissä. Vuoden 1892 alusta lukien nämä toimet lakkautet-
tiin ja nimismiehet saivat alaisikseen poliisikonstaapeleita. Raudussa toimi
1890-luvulta lähtien poliisina Juho Grönqvist. Myöhemmin oli Raudussa
kaksi ja 1930-luvulla kolme poliisikonstaapelia. 1910-luvulla ja 1920-luvulla
olivat poliiseina Ville Sikiö sekä Juho Falck ja Juho Anttonen ja heidän
jälkeensä talvisotaan asti Jalmari Paksu (Pihlakoski) ja Juho Ahtiainen.
Kolmantena poliisikonstaapelina olivat Anton Löfgren, Jonni Pylkkö ja
Pekka Attola. Jalmari Pihlakoski toimi jatkosodan aikana Raudussa poliisi-
johtajana.

Raudun lautamiehet oikeuden istunnossa 1930-luvulla.
Oikeuden puheenjohtajana Taimi Sirola-Pekkanen.


