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Raution
 Sanomat
n  Raution kaupunginosayhdistys ry:n 20-vuotisjuhlajulkaisu 2  n  2008

Eläköön pohjoinen  
huvilakaupunginosa!
Kaupunginosayhdistyk-

semme perustamisaikoina 
havaitsimme iltalenkillä 

puhuttelevan mietelauseen ali-
kulkutunnelissa: ”Ei tarvitse olla 
hullu asuakseen Rämpsälässä 
mutta siitä on apua.” Kun valmiste-
limme Luovaa hulluutta Imatralla 
-luentoa Konserttihoviin, yh-
deksi tällaiseksi ilmiöksi nousi 
Raution kaupunginosayhdistys. 
Sellaiset mitat luovuutta, aikaan-
saamista, tyhjästä nyhjäisemistä 
se on saanut aikaan.

Topi oli yhdistyksen perusta-
misaikaan 47-vuotias, Riitta pari 
vuotta nuorempi. Miten nopeasti 
vuosikymmenet ovat lentäneet ja 
miten paljon on tapahtunut. Pal-
jon rakkaita ystäviä on kuollut, 
paljon uusia ystäviä on syntynyt. 
Rautio on elävä ja uudistuva kau-
punginosa. Olemme viihtyneet 
hyvin tässä Salpausselän rintees-
sä, aurinko paistaa, puut ja muut 
kasvit kukoistavat. Mikroilmas-
tomme on erinomainen.

Paljon on tapahtunut meidän 
perheemmekin elämässä; reser-
viin on siirrytty kirjaimellisesti 
ja vertauskuvallisesti. Työ kau-
punginosayhdistyksessä on pal-
jon puhuttua yhteisöllisyyttä, 
joka tuo elämään iloa ja pitää ter-
veempänä ja pitkäikäisempänä 
tutkimusten mukaan. Viestika-
pula vaihtuu aina uusiin käsiin, 

mutta perusjoukko säilyy ja on 
tärkeä kuin juuri leipätaikinassa.

Oli sävähdyttävää, että kylä-
tuvan tiloissa rehahti vauhtiin 
niin monenlainen toiminta. Eh-
toisat emännät saivat arkielämän 
pyörimään. Saunavuorot ja kah-
vittelut, koristelu ja tarjoilu juh-
la- ja arkitilaisuuksissa järjestyi. 
Oli teatteria, orkesteria, kuoroa, 
posliininmaalausta, kuvataide-
kerhoa, tanssikerhoa, kankaan-
kudontaa, biljardia, pokeria ja jos 
jotakin piiriä monenikäisille. Ti-
lat ovat virittäneet myös monen-
laisiin erikoisiin juhliin; osallistu-
minen Rämpsälä Curling Teamin 
pikkujouluun todisti sen. Miten 
kaunis kylätupa olikaan!

Ennen muuta ihmiset ovat op-
pineet tuntemaan toisiaan. Im-
malanjärvi on varsinainen ve-
tovoimatekijä, ja siihen liittyvät 
tapahtumat ovat ilahduttaneet 
monta kalamiestä ja -naista ja 
muitakin. Ympäristönraivaustal-
koot ja vaikkapa juhannuskokot 
ovat piirtyneet mieleen. Hauska 
tapahtuma oli Kylän koirat -näyt-
tely. Pohjoisessa huvilakaupun-
ginosassa – Pentti Komin keksi-
mä nimi –, on kerrassaan upeita 
koiria, ja mieluusti katsoisimme 
uudelleen entiset ja uudet koirat. 
Koskaan ei unohdu eräs kirkas 
kevätaamu, jolloin oli polkupyö-
räsuunnistuskilpailut. Kartanlu-

ku Lehtolan ruusupensaassa oli 
elämys.

Asiallista yhteistyötä on teh-
ty monella tasolla. Päiväkoti, 
peruskoulu ja palvelutalo ovat 
toimineet yhdessä, niin kuin 
kuuluukin. Raution esimerkki 
on vaikuttanut valtakunnan ta-
solla ja Imatran kaupungin ta-
solla. Rämpsälän malli ja maine 
on levinnyt, mikä on hyvä, kos-
ka ikäviäkin asioita on ajoittain 
ilmennyt ja ilmenee. Emme kerta 
kaikkiaan tajua emmekä hyväksy 
ilkivaltaa.

Yhteisöllisyys edellyttää aina, 
että jotkut luopuvat yksityisyy-
destään ja itsekkyydestään. Näin 
on onnistuneesti käynyt Rautios-
sa. Monenlaista osaamista on il-
mennyt, ja voimme odottaa toi-
minnalle hyvää jatkoa. Yhdessä 
saamme aikaan, ja kannakselai-
nen Unto Seppänen on hyvin ku-
vannut elämänlaatua: ”Parhaiten 
sujuu, kun joukko samansattuvia 
ihmisiä osuu yhteen elämän pit-
källä kiikkulaudalla.”

Iloista elämänkeinua Raution 
asukkaille ja heidän ystävilleen!

Riitta Uosukainen        
valtioneuvos

Toivo Uosukainen
kunniapuheenjohtaja
everstiluutnantti

20-vuotisjuhlan ohjelma

Tervetuliaissanat
Puheenjohtaja Hanna Ollikainen

Raution kaupunginosayhdistyksen 
historiikki
Hanna Ollikainen ja Raution päiväkoti 

Juhlapuhe
Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen

Koululaiset musisoivat
Kaukopään koulun oppilaat

Kaksi juhlarunoa
Puheenjohtaja evp. Ossi Immonen

Mannerheimin 75-vuotissyntymäpäivä
Sakari Tossavainen

Imatran Inkerin Rautionkylästä
Imatran Inkeri Marja-Terttu Rahkonen

Karjalaisten laulu

Kahvitarjoilu

Juontaja Ulla-Maija Järnstedt
Musiikki Kylän Pojat-orkesteri

Kutsumme k aikk i

nyk yiset  ja  ent iset 

raut ionk ylä lä iset 

Raut ion k aupunginosa- 

yhdis tyksen

20-vuotis- 
juhlaan

Kaukopään koulun 

juhlasal i in

sunnunta ina 7.12 .20 08 

 k lo  15 .

Tervetuloa!
Raut ion  

kaupunginosayhdistys  ry

Kylänpojat-orkesteri

Ulla-Maija Järnstedt

Ossi Immonen
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”Jokaisen aikuisen  
tulisi kuulua  
asukasyhdistykseen!”
Otsikko on lainattu heittomerkkeineen Helsingin Sanomien artikkelista 

21.9.2008. Siinä asiantuntijat pohtivat lähiyhteisöllisyyden ja sosiaalisen 

pääoman merkitystä hyvinvoinnille ja turvallisuudelle; keskeistä on naa-

pureiden välinen välittäminen ja yhteistyö, ja siitä seuraava yksinäisyyden 

väheneminen. Keinoksi esitetään kaupunginosayhdistyksiä, joilla on ko-

tisivut, paikallislehti ja toimintaa, jossa kuka tahansa saa osallistua oman 

alueensa kehittämiseen. Juuri tätä me teemme Rautiossa! Kädessäsi on 

yhdistyksen juhlavuoden voimainponnistus, Raution Sanomat.

Raution kaupunginosayhdistyksen juhliessa 20-vuoden merkkipaalua 

toiminnassaan, on hyvä hetki tarkastella aikaa sekä taakse että eteenpäin. 

Toiminnasta kertovia dokumentteja, pöytäkirjoja ja toimintakertomuksia, 

selaillessa vahvistuu mielikuva innostuneista ja sitoutuneista ihmisistä. Lu-

ettelot talkoilla ja aloitteilla aikaan saaduista mukavista ja tärkeistä asioista 

on kunnioitettavan komea. 

”Tunne kotipaikkasi,  
arvosta ympäristöäsi”
Raution kaupunginosayhdistys teetti muutama vuosi sitten kyläsuunnitel-

man, johon liittyvässä kyselyssä kylänraitin – kaupunginosamme keskus-

tan – ulkoasu nousi yhdeksi epäkohdaksi, johon haluttaisiin kohennusta. 

Kriittisestikin katsottaessa Niskapietiläntien varrella sijaitsevat rakennuk-

set eivät sinänsä ole huonossa kunnossa, mutta tyhjentyneet näyteikku-

nat kertovat toki lakanneista palveluista. Viihtyisyyttä voisi kohentaa suh-

teellisen pienillä toimilla, kuten selkeämmillä paikoitusjärjestelyillä Siwan 

ja R-kioskin luona sekä vaikkapa puita ja pensaita istuttamalla. Näitä toi-

veita olemme esittäneet Imatran kaupungin suuntaan viimeksi tämän 

vuoden keväällä, ja toivomme että Raution kaupunginosa muistettaisiin 

nyt juhlavuonna.

Sakari Tossavaisen kertomus kauppaliikkeiden historiasta vie meidät 

muutaman vuosikymmenen taaksepäin tutustumaan Rautionkylän ’lois-

ton aikaan’.  Vanhojen kuvien kautta pääsee kurkistamaan historiaan. Van-

hemmille asukkaille ne tuovat monenlaisia muistoja mieleen, ja nuorem-

mille sekä uusille asukkaille tietoa miten vilkas kylä tämä on ollut. Uskon 

että paikallishistorian tunteminen luo arvostusta omaan ympäristöön! 

Lopuksi haluaisin ehdottaa kaupunginosayhdistykselle tehtävää seu-

raavalle 10-vuotiskaudelle:  Rautionkylän historia on koottava kirjaksi 

kaikkien saataville. Kylämme on ollut mukana Suomen 

teollisuus- ja sotahistorian merkittävissä vaiheissa. 

Tästä löytyy aineistoa, muun muassa valokuvia on 

tallessa useilla henkilöillä ja ansiokas paikallishistori-

an kerääjä omalla kylällä. Kaupunginosayhdistyksellä 

on haastattelunauhoituksia kymmeniä tunte-

ja. Ilmoittautukaapa historiasta kiinnostuneet 

rautionkyläläiset! 

Hanna Ollikainen 
Raution kaupunginosayhdistys ry:n 

puheenjohtaja

Ensimmäinen numero on ilmestynyt 1991.  
Vuosina 1991–1992 ilmestyi yhteensä 3 numeroa. 
Kaupunginosayhdistyksen 20-vuotisjuhlavuoden merkeissä 
lehteä julkaistaan 2 numeroa. 
Toimituskunta: Hanna Ollikainen, Jaana Mattila,  

Anna Helminen, Mirja Rasimus,  
Iiris Jäppinen ja Kyösti Tuomela.

Painos: 1000 kpl
Taitto: Jaana Mattila
Painopaikka: Imatran Painotalo Oy
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Jaana M
attila

Kaukopään koulun oppilaat 
ja henkilökunta onnittelevat 
lämpimästi 20-vuotiasta 
Raution kaupunginosayhdistystä! 

Kaupalli set palvelut Rautionkylässä 
Kaupat, kioskit,  ja kahvila-ravintolat, pankit ja posti kautta aikojen

Tämä katsaus perustuu henki-
löhaastatteluissa saatuihin tie-

toihin Rautionkylän liike-elämästä 
1930-luvulta tähän päivään. Tekijäl-
lä on vain hajanaisia kirjallisia tieto-
ja otsikossa mainituista palveluis-
ta. Lausun parhaat kiitokset Olavi 
Rautiaiselle, Kyösti Tuomelalle ja 
Irja Pöyhöselle, kuten myös monille 
muillekin henkilöille, joiden muis-
telmia olen päässyt kuulemaan.

Asioita ei liene tarkoituksenmu-
kaista yrittääkään saada mitenkään 
ajallisesti jouhevasti kulkevaan 
muotoon, koska liikkeiden toimin-
ta-ajoista ei ole tarkkaa tietoa. Kui-
tenkin on todettava, että vuosien 
saatossa on Rautionkylässä toimi-
nut todella merkittävä määrä liik-
keitä, ja ne ovat aikanaan olleet 
myös merkittäviä työllistäjiä.

Rautiaisen kauppa (1)
Vuonna 1934 perusti Mikko Rautiai-
nen nykyisen Ritankadun ja Niska-
pietiläntien risteykseen liikkeen ni-
mellä ’M. Rautiainen’. Kaupassa oli 
elintarvike- ja tekstiiliosastot ja ai-
kanaan se välitti myös rakennustar-
vikkeita. Liike oli perheyritys, jossa 
työskentelivät Mikko Rautiaisen po-
jat perheineen sekä monia ulkopuo-
lisia henkilöitä. Liikkeen historia 
päättyi yli 60-vuotisen toiminnan 
jälkeen. Liikerakennus siipiosineen 
on paikallaan.

Tuomelan kauppa (2)
Vuosien 1935-1936 paikkeilla Toivo 
Tuomela perusti Rautiaisen kaupan 
viereiselle tontille samoin perheyri-
tyksenä elintarvike- ja tekstiililiik-
keet, joissa niissäkin oli aikanaan 
myös rakennustarvikekauppaa. 
Liikkeen nimi oli ’T.J. Tuomela’ ja 
liikkeessä työskenteli oman perheen 
lisäksi monia ulkopuolisia henkilöi-
tä. Liikerakennukset on purettu.

Osuuskauppa Vuoksenmaa (3)
Tuomelan liiketaloista kuljettaessa 
Vuoksenniskan suuntaan oli seuraa-
vana rakennuksena Nestori Kaupin 
omistama talo, jossa ensimmäise-
nä toimi Fadinin sisarusten pitämä 
kauppa. Sitten paikalla jatkoi Ruo-
kolahden Osuuskauppa, jonka nimi 
muuttui Osuuskauppa Vuoksen-
maaksi. Talo on purettu ja paikalla 
on pysäköintialue.

Miettisen – Alangon talo (4)
Seuraava talo Vuoksenniskan suun-
taan on Matti Miettisen rakennutta-
ma liiketalo, jossa aloitti Sulo Alan-
ko Oy. Talo on edelleen paikallaan, 
ja siinä ovat toimineet ainakin ’Rau-
tion Elintarvike’, ’Imatran Netto Va-
linta’, ’Anjan Valinta’ ja ’Kalle Kuro-
nen ja Kumppanit’. Kurosen jälkeen 
tiloissa on toiminut osto- ja myynti-
liikkeitä. 

Kurosen kauppa (5)
Hiitolasta evakkoon lähteneet Alek-
santeri ja Siiri Kuronen ostivat 1946 
itselleen Kalle Koivuniemeltä liike-
talon, jossa liiketoiminta alkoi jalki-
neiden valmistuksella nimellä ’Nah-
ka ja Jalkine Kuronen’. Vuonna 1950 
tuli liikkeen johtoon Aleksanterin 
poika Kalle ja toiminta laajeni myös 
urheilualalle. Liikkeen nimeksi tuli 
’Kurosen Jalkine- ja Urheiluliike’. 
Vuonna 1980 Kalle Kuronen luopui 
liikkeen johdosta ja tehtävää jatkoi-
vat hänen lapsensa

Markku ja Marja-Terttu puoli-
soineen, ja monipuolistunut artik-
kelien määrä vaati myös muutamia 
ulkopuolisiakin henkilöitä myynti-
työhön. Liikkeen nimeksi tuli ’Kal-
le Kuronen ja Kumppanit’. Kurosen 
liike liittyi K-urheiluliikkeiden ket-
juun 1965.

Erittäin monipuolisen ja palve-
luksia tarjoavan liikkeen toiminta 
päättyi Rautionkylässä liiketoimin-
nan siirtyessä kokonaan Imatran-
koskelle 1991. Kurosen talo on edel-
leen Kurosen suvulla asuinkäytössä, 
ja liiketilaan on koottu pieni museo-

Hyvät naapurimme!
Onnittelemme ja kiitämme lämpi-
mästi yhteistyökumppaneitamme 
toimeliaista vuosikymmenistä!

Raution päiväkodin väki

Imatran Palvelutaloyhdistys haluaa onnitella omaa jäsenjärjestöään 
Raution kaupunginosayhdistystä 20-vuotis taipaleesta.  
Toivomme, että yhdistyksiemme välinen yhteistyö jatkuu  
myös tulevina vuosikymmeninä.

Imatran kaupunki 
onnittelee 20 vuotta täyttävää 
Raution kaupunginosayhdistystä.

Tervehdys hyvät rautionkyläläiset!

Stora Enson Imatran tehtaat haluaa onnitella Raution 
kaupunginosayhdistystä 20 vuoden menestyksekkäästä taipaleesta. 

Yhteiselo puunjalostusteollisuuden ja kyläläisten välillä on jatkunut 
toki kauemmin, jo yli 70 vuotta. Selluloosatehtaasta on kasvanut noiden 
vuosien myötä maailmanluokan metsäteollisuusyhtiö. Yhdessä olemme 
kasvaneet ja luoneet hyvinvointia paikkakunnalle.

Tuloksellisen yhteistyön ja rinnakkaiselon merkeissä, 

Stora Enso, Imatran tehtaat

Kaakkois-Suomen rajavartiosto tervehtii Raution 
kaupunginosayhdistystä ja onnittelee sen 20-vuotisesta taipaleesta. 
Rajavartiostolle tiivis yhteydenpito kaupunginosamme asukkaisiin 
on tärkeää. Kehittyvän Immolan kankaan työntekijät ja asukkaat 
pitävät tätä vuorovaikutusta arvossa jatkossakin. Kaakkois-Suomen 
Rajavartiosto täyttää ensi keväänä 90 vuotta. Jo tässä vaiheessa kutsun 
Raution asukkaat tervetulleeksi tutustumaan rajavartioston Immolan 
toimintoihin avointen ovien päivän merkeissä. Onnea 20-vuotiaalle ja 
parhainta menestystä yhdistyksen tuleville vuosille! 

Eversti Pasi Kostamovaara

Raution Toimintakeskus 
onnittelee sydämellisesti
20-vuotiasta Raution
kaupunginosayhdistys ry:tä!

Raja- ja merivartiokoulun Imatran koulutuskeskus onnittelee 
”kotikylänsä” 20-vuotiasta kaupunginosayhdistystä ja toivottaa sille 
vireitä tulevia vuosia! 

n  O N N I T T E L U J A

Onnittelen Sinua, isoserkkuni Raution kaupunginosayhdistys, kun olet 
saavuttanut kunnoitettavan 20 vuoden iän. Vaikka oletkin aikuisuuden 
kynnyksellä, toivon silti hartaasti, että jaksaisit joskus vielä leikkiä 
minunkin kanssani, niin kuin olemme leikkineet kuluneiden vuosien 
aikana. Varsinkin ympäristöleikki  ja kyläsuunnittelupeli olivat niin 
kivoja.

Terveisin pikkuserkkusi, Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry, 11 v. 

Euroopan maaseudun 
kehittämisen maatalousrahasto: 
Eurooppa investoi maaseutualueisiin
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= Rakennus on edelleenkin paikoillaan

Kaupalli set palvelut Rautionkylässä 
Kaupat, kioskit,  ja kahvila-ravintolat, pankit ja posti kautta aikojen

lan suuntaan.  Ensimmäinen liiketa-
lo koululta lähdettäessä oli Kaupin 
talo nykyisen Siwan paikalla. Sii-
nä toimi mm. Vuoksen kirjakaup-
pa, Irja Halmen pitämä ’Kaukopään 
kukkakauppa’ (1957-59) sekä kan-
gaskauppa.  Kukkakauppa siirtyi 
uuteen Korhosen liiketaloon.

Osuusliike Imatra - Siwa (8)
Ainoa rautionkyläläisiä palveleva 
lähikauppa on nykyisin Siwa, jota 
edelsivät nykyisen parkkipaikan 
kohdalla kaksi Osuusliike Imatran 
myymälää, sekatavara- ja ruokatava-
raosastot eri rakennuksissa. Osuus-
liike Imatralla oli myymälä myös 
Rautionkadun päässä Isokalliossa.

Hämelän talo (9)
Nykyisen R-kioskin kohdalla toimi 

Koivuniemen kahvila, ’Ravintola 
Lepakko’ ja Immolan Puku ja Turkis 
sekä Hämelän kioski omassa raken-
nuksessaan. 

Miettisen kioski (10)
Miettisen”mamman” kioski oli vie-
reisellä tontilla kahdessa paikassa 
(1950-luku). 

Seuraavilla tonteilla Immolaan 
päin oli Mikkolaisen leipomon lei-
pämyymälä (talo purettu) (11) ja 
Mannosen talossa (12) toimi aika-
naan Peltosen lihakauppa. Man-
nosen talon yhdessä kamarissa piti 
1930-luvulla Elli Sleeve-Laurell lää-
kärinvastaanottoa. 

Korhosen/Kovasen  
liiketalo (13)
Nykyisen Flamingon kohdalla oli 

1930-50-luvuilla kaksi pienempää 
taloa, joista toinen oli Hanna Kor-
hosen ja toisessa talossa toimi Otto 
Hyvärisen elintarvikeliike. Nykyi-
sessä vuonna 1959 valmistuneessa 
uudessa Korhosen/Kovasen liike-
talossa on ollut useita ravintoloita: 
ainakin Halmeiden pitämä ’Rau-
tion baari’, jonka myivät neiti Tön-
ningille, Erkki Kovasen ’Erkon Kie-
vari’, Ruotsalaisen perheen pitämä 
Kastrulli, Ravintola ’Saroa’ ja ny-
kyisin ’Flamingo’. Kovasen liiketa-
lossa oli vuosia myös kukkakaup-
pa - ensin Irja Halmeen ’Kaukopään 
kukkakauppa’, sitten Siikin kukka-
kauppa viimeksi Pirkko Rinkisen 
Viherkulma, joka siirtyi Halmeen 
liiketaloon Niskapietiläntien toisel-
le puolelle 1994. Rautionkylän posti 
toimi viimeksi tässä talossa.

Säästöraution liiketalo (14)
Viimeinen liiketalo tällä puolella tie-
tä on antanut tilojaan mm. Osuus-
pankille ja useille parturi-kam-
paamoille, nykyisin siinä toimii 
Hius-Stop. Talossa on toiminut va-
lokuvausliike 1960- ja 70-lukujen 
vaihteessa. Talon vieressä oli met-
sän reunassa Kilpeläisen kioski (15).

Viimeinen ”kahvila” lienee Soti-
laskoti Immolan varuskunta-aluel-
la, joita niitäkin oli parhaana aikana 
peräti kaksi. Tukion leipomo toimit-
ti munkkeja sinnekin.

Rikhard Huhtasen talo (16)
Immolasta palattaessa on käsittele-
mättä vielä kaksi kaupparakennus-
ta. Tien reunassa edelleen sijaitse-
vassa ruskeassa Huhtasen talossa 
on toiminut ainakin kellosepänliike 
1950-luvun puolivälissä.

Halmeen liiketalo (17)
Ritankadun ja Niskapietiläntien 
kulmassa on Halmeen liiketalo, jon-
ka ensimmäinen osa on rakennettu 
1928. Irja ja Reino Halme ostivat ta-

lon 1961 ja laajensivat sitä 1964. Ta-
lossa toimi jo sodan aikana 1940-lu-
vulla kemikalioliike, ja sen jälkeen 
monipuolista liiketoimintaa: kirja-
kauppa (Vuoksen kirjakauppa oli 
talossa vuosina 1954-1975), kemika-
lio (Irita 1976-1989), kukkakauppa 
(pisimpään Viherkulma 1994-2006), 
verhoomo, osto- ja myyntiliike, om-
pelimoita, ja elintarvikekioski. Ta-
lossa on ollut vuosikymmeniä aina 
parturi- ja kampaamoliike, nykyisin 
nimellä ’Johanna’.  Kulmahuoneis-
tossa on ollut Osuuspankin kontto-
ri, joka siirtyi tien toiselle puolelle 
vuonna 1975. 

Vuoksen Kirjakauppa  
Rautionkylässä
Kurosen talossa (5) on toiminut 
myös Vuoksen kirjakaupan sivulii-
ke. Se siirtyi toiselle puolelle Niska-
pietiläntietä Kaupin taloon (7) ja lo-
puksi Halmeen liiketaloon (17).

Pankit
Pankkipalveluja Rautionkylässä 
on tarjonnut Kansallisosakepankki 
KOP Tuomelan liiketalossa ennen 
sotia ja Osuuskassa/Osuuspankki 
Halmeen talossa ja Säästörautiossa, 
jossa myös Vuoksen Säästöpankki 
oli jonkin aikaa. Osuusliike Imatran 
talossa toimi Säästökassa, ja postin 
yhteydessä Kovasen talossa toimi 
Postipankki. 

Posti
Posti Immola toimi Immolan ase-
malla 1936-1945, ja Immola nimellä 
vielä Kovasen liiketalossa (13) 1959-
1970 ja Imatra 91 nimellä 1971-1996 
vielä Kovasen talossa. Posti siirtyi 
1996R-kioskiin (9), missä rautionky-
läläiset saavat postipalvelunsa edel-
leen.

Lisätiedot ovat tervetulleita.

Sakari Tossavainen  

näyttely. Kurosen talossa on ollut 
myös Siiri Korhosen parturi-kam-
paamo, Reino Kykkäsen myymä-
lä ja Kahvila Rautio. Pihalla toimi 
Aino Puolakan nakkikioski. 

Tukion leipämyymälä (6)
Kurosen liiketalon ja rautatien vä-
lissä toimi 1950-60-luvuilla pienessä 
vihreässä puurakennuksessa Tuki-
on leipämyymälä, jonka myyntiar-
tikkeleita olivat leivonnaisten lisäksi 
mm. kahvi, sokeri, makeiset ja vir-
voitusjuomat. Rakennus on puret-
tu. Rautatien takana Kurkvuorenka-
dun ja Iltapolun risteyksessä toimi 
Koskisen kioski. 

Kaupin talo (7)
Sitten lähdetään kulkemaan Nis-
kapietiläntien toista puolta Immo-

Tuomelan kaupat (2a ja b), joiden välistä lähtee Vepsänkatu. 
Osuuskauppa (3) ja viimeisenä Miettisen talo (4). 1972

Miettisen kioski (10) ja Immolan Puku ja Turkis (9) nykyisen 
R-kioskin kohdalla. 
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Kurosen perhettä ja kaupan (6) väkeä liikkeen edessä 1949.

Miettisen kioski (10), 
takana näkyy Miettisen 
talo (4) ja Osuuskauppa 
(3). 

Miettisen mamma (oik.) 
kioskissaan (10).
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Kaupin talo (7), kuvassa Riitta 
Halme 1957.
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Valokuvausliikkeen (14) ikkuna 
Niskapietiläntie 19, kuvassa  
Juha Kontiainen. 

Kaupin talo (7) ja Osuusliikkeen (8) toinen raken-
nus 1950-60 luku.
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Vanha Tuomelan kaupan (2) tulitik-
kuaskin etiketti.



Rautionkylässä on tehty yhteis-
työtä ja eletty yhteisöllisesti 

niin kauan kuin asukkaita on ky-
lällä elellyt. Ehdotuksia järjestäy-
tyneestä toiminnasta oli esitetty 
aktiivisten asukkaiden taholta, ja 
toiminnan aloitus toteutui lopul-
ta Vaake-projektin avulla. Yhdis-
tyksen perustamiskokous pidettiin 
Kaukopään koululla 7.12.1988. 

Yhdistyksen elämä ja kasvu 20 
vuoden aikana on aktiivisten asuk-
kaiden ansiota. Yhdistyksen hen-
gen ovat luoneet puheenjohtajien ja 
hallitusten lisäksi Kylätuvan emän-
nät, teatteriryhmän, soittajien ja 
laulajien sekä liikuntaryhmien ve-
täjät, ja osanottajat, talkootöiden 
koolle kutsujat ja tietenkin myös 
talkooväki, kaikki jotka useasti tai 
harvemmin ovat osallistuneet tal-
koisiin ja tapahtumiin.

Toinen tärkeä tekijä ovat hy-
vät suhteet yhteistyökumppani-
en kanssa. Tärkeimmät yhteistyö-
kumppanit ovat Imatran kaupunki, 
Imatran seurakunta, Kaukopään 
tehtaat, Immolan rajavartiosto, 
Imatran Palvelutalohyhdistys ja 
uusimpana Satakielen Laulun Rau-
tion toimintakeskus. Lisäksi naa-
purikyläyhdistykset Imatralla ja 
Museotien varrella, sekä muut yh-
distykset ja yhteisöt.

Raution  
kaupunginosayhdistys 
nousi siivilleen  
Toivo Uosukaisen  
johdolla (1988–199�)
Perustamiskokouksessa puheen-
johtajaksi valittiin Topi Uosukai-
nen, ja kylätoimikuntaan haet-
tiin asukkaita tasaisesti eri puolilta 
Rautionkylää ja Kaukopään kan-
gasta, joka määriteltiin toiminta-
alueeseen kuuluvaksi. Heti aluksi 
kartoitettiin asukkaiden toiveita, ja 
niiden toteuttaminen aloitettiin vä-
littömästi. Jo ensimmäisenä vuon-
na pidettiin laskiaisliukujaiset, pin-
taongintakilpailut, Raution-rastit, 
pikkujoulut ja kunnostettiin ranta-
aluetta. Tiedottaminen aloitettiin 
pystyttämällä ilmoitustaulut sekä 
asukastiedotteilla. Raution Sano-
mia julkaistiin kolmen lehden ver-
ran 1991-92.

Toiminnan käynnistyessä alkuun 
törmättiin toiminta- ja kokoontu-
mistilan puutteeseen, joten vuonna 
1989 tehtiin Imatran kaupungille 
aloite tyhjillään olevan saunapesu-
lan tilojen remontoimisesta yhdis-
tyksen käyttöön. Yhdistyksen re-
monttitalkoot aloitettiin syksyllä 
1990, ja Kylätupa ja sauna saatiin 
käyttöön jo helmikuussa 1991. Ky-
lätuvasta muodostui yksi yhdistyk-
sen toiminnan peruspilareista, ja se 
teki mahdolliseksi monenlaiset ko-
koontumiset ja harrastukset eri-
ikäisille alueen asukkaille.

Yhdistyksen keskeiset toiminta-
muodot aloitettiin heti ensimmäi-

Raution kaupunginosayhdistyksen 20 vuotta
Vaake-projekti oli apuna yhdistyksen synnytyksessä

VAAKE-projekti
Tapio Lehto, Heikki Kukkonen:
VAAKE-projekti Imatran Rautios-
sa; vanhusten asuntojen ja asuin-
ympäristöjen kehittäminen kau-
punginosan tasolla. Teknillinen 
korkeakoulu, Arkkitehtiosas-
to, Rakennetun ympäristön tutki-
muslaitos. Otaniemi 1990.
(Ote projektiraportin tiivistelmästä)

Noin 1500 asukkaan Raution kau-
punginosa Imatralla valittiin VAA-
KE-projektin yhdeksi tutkimuskoh-
teeksi projektin käynnistyessä 1987 
Vanhustyön keskusliiton, Rakenne-
tun ympäristön tutkimuslaitoksen 
ja Työtehoseuran yhteistyönä. Rau-
tiossa tavoitteena oli tutkia vanhus-
ten asuntojen ja asuinympäristön 

kehittämistä juuri kaupunginosan 
tarkkuudella. Yli 65-vuotiaita asuk-
kaita Rautiossa oli 1987 noin 16 
prosenttia kaikista asukkaista.

Keväällä 1988 Rautiossa teh-
tiin kysely kaikille yli 65-vuotiaille 
asukkaille, ja alueesta tehtiin myös 
ympäristöanalyysi, jossa selvitettiin 
mm. alueen palvelut. Kyselyn mu-
kaan Rautio on vanhuksille rauhal-
linen ja miellyttävä paikka asua. 

Joulukuussa 1988 Rautioon pe-
rustettiin kaupunginosayhdistys, 
jonka tehtävänä on Raution asuk-
kaiden omilla ehdoilla toimimi-
nen kaupunginosan viihtyvyyden 
ja palvelujen parantamiseksi. Kau-
punginosayhdistys on sekä jär-
jestänyt toimintaa alueensa asuk-

kaille että tehnyt konkreettisia 
kaupunginosan kehittämishankkei-
ta. Imatran kaupunki on mukana 
vapaakuntakokeilussa ja kannus-
taa kuntalaisia toimimaan oman lä-
hiympäristönsä hyväksi.

Heinäkuussa 1990 muutti yhdek-
sän vanhusta Raution palveluta-
loon. Juuri palvelujen alueellistami-
sen tärkeys sekä asukastoiminnan 
aktivoiminen ovat VAAKE-pro-
jektin Raution osuuden keskeiset 
havainnot. Asukkaat voivat ottaa 
osaa oman asuinalueensa suunnit-
teluun, ja vanhukset muodostavat 
oman tärkeän intressiryhmänsä, 
joka voi tuoda suunnitteluun oman 
käyttäjänäkökulmansa.
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sinä vuosina. Näytelmäpiiri aloit-
ti toimintansa jo ennen Kylätuvan 
valmistumista, ja ottikin nimek-
seen ’Tupateatteri’ saatuaan oman 
näyttämön käyttöönsä. Tupateat-
teri teki Rautionkylää tunnetuksi 
monien näytelmien kautta yli kym-
menen vuoden ajan. 

Nuoruuden voimissaan yhdis-
tys innokkaan talkooväen voimin 
raivasi liikuntapaikkoja: pelikentän 
päiväkodin viereen ja hiihtomaan 
Varjuksenpuistoon.

Raimo Fennanderin 
(1994) ja Matti  
Näräkän aikana  
toiminta vakiintui 
(1995–1997)
Kiireet politiikan kentillä saivat Uo-
sukaisen Topin jättämään kyläpääl-
likön tehtävät. Topin jälkeen pu-
heenjohtajan tehtävän otti vastaan 
Raimo Fennander ja hänen jälkeen-
sä Matti Näräkkä, jotka olivat kum-
pikin olleet mukana kaupungin-
osayhdistyksen toiminnassa. Näinä 
vuosina yhdistyksen monipuolinen 
toiminta vakiintui: Kylätuvalla har-
joittelivat Tupateatteri, Kylän Pojat-
orkesteri ja laulukuoro, ulkoalueil-
la toteutettiin valmiiksi aloitettuja 
hankkeita ja uusia aloitettiin: mm. 
toteutettiin hiihtomaan valaistus ja 
laituri Immolanjärven rantaan. Ky-
lätuvalla järjestettiin iltapäivätoi-
mintaa 1-2-luokkalaisille Kauko-
pään koulun oppilaille. 

Tupateatterilta valmistui näy-
telmiä lähes vuosittain: ’Raplaa-
ja’1993, ’Tiet’ 1994 ja ’Suursiivous’ 
1995.

Varoja toimintaan hankittiin ot-
tamalla kaupungilta rakennusten 
purku-urakoita ja mm. katuvierten 
soran levitystä tehtiin. Kylätupaa 
pidettiin auki nuorisolle, kun kau-
punki palkkasi työllistämisvaroilla 
kylätuvanhoitajan. 

Ensimmäinen naistenpäivän 
juhla järjestettiin vuonna 1994. 
Naistenpäivänjuhlasta on muodos-
tunut vuosittainen lämminhenki-
nen tapahtuma, jonka miehet jär-
jestävät Rautionkylän naisille.

Ossi Immonen  
1998–2001 teki  
suuren urakan  
päätoimisena  
kyläpäällikkönä
Ossi Immonen teki puheenjohta-
jana lähes täysiä työpäiviä yhdis-
tyksen tehtävissä, ja tuloksia syn-
tyikin: Kylätuvan saunaremontti, 

hiihtomaan kentän kunnostus ja 
huoltokopin rakentaminen, uima-
laiturin uusiminen, pururadan rai-
vaus ja lopulta tenniskentän käyt-
töön otto jne. 

Myös monenlaista ohjelmaa jär-
jestettiin vuosittaisen perustoimin-
nan lisäksi, kuten bussiretkiä lap-
sille Tykkimäelle ja aikuiselle väelle 
yhteisiä teatteriretkiä. Uusina tois-
tuvina tapahtumina järjestettiin 
päiväkodin kanssa yhteistyössä 
kesäkukkatapahtuma ja adventti-
kulkue. Seinätaideteos toteutettiin 
yhteistyössä Imatran kuvataideop-
pilaitoksen kanssa ja teos julkistet-
tiin 11.6.1997.

Ossin ansiosta saimme Raution-
kylään Imatran kaupungin ensim-
mäisen kuivan maan matonpesu-
paikan.

10-vuotisjuhla pidettiin Kauko-
pään koulun salissa isänpäivänä 
1998 arvokkaiden kutsuvieraiden 
ja runsaan kyläläisjoukon läsnä ol-
lessa.

Projekteja  
Hanna Ollikaisen  
johdolla (2002–2009)
Hanna Ollikainen johdatti yhdistyk-
sen Eu-hankkeiden aikaan, kun ha-
ettiin rahoitus ympäristöhankkeel-
le ja osallistuttiin Museotien kylien 
kyläsuunnitelmahankkeeseen. Ym-
päristöhankkeella järjestettiin ros-
kalavatempauksia, siivottiin ym-
päristöjä, järjestettiin tapahtumia 
ja jaettiin ympäristöopas joka talo-
uteen. Kyläsuunnitelma valmistui 
vuonna 2004 asukkailta kyselyssä 
saatujen vastausten pohjalta. 

Tietomaakunnan hankkeella 
Kylätuvalle saatiin nettipointti – 
tietokone yhteyksineen kyläläisten 
käyttöön. Lisäksi haettiin ja saa-
tiin apuraha Karjalaisen kulttuurin 
edistämissäätiöltä perinnetiedon 
tallentamiseen. Apurahalla hankit-
tiin nauhuri ja kasetteja, joilla on 
kerätty arvokas aineisto vanhojen 
rautionkyläläisten muistitietoa.

Kylätupa toimii edelleen erilais-
ten ryhmien kokoontumispaikka-
na. Viime vuosina ovia ei ole voitu 
pitää auki nuorisolle, sillä emäntää 
ei ole yrityksistä huolimatta saa-
tu palkattua. Yhdistyksellä on ollut 
onnea pitää mukana tarmokkaita 
emäntiä, jotka huolehtivat Kylätu-
vasta ja järjestyksestä. Kaupungin 
tehtyä päätöksen lopettaa matto-
kutomo Kylätuvan ja päiväkodin 
alakerrasta, saatiin sekin palve-
lu jatkumaan Iiris Jäppisen ja Airi 
Wellingin ansiosta. 

Raution kaupunginosayhdistyksen logot. 

Herrat parhaissaan ottamassa vastaan naistenpäivän vieraita. Vasemmalta 
Erkki Kovanen, Raimo Fennander, Ossi Kontiainen ja Matti Näräkkä. Kuva 
yhdistyksen arkistosta.

Naistenpäivän juhlasta on muodostunut viehättävä perinne, yhdistyksen 
miehet ovat kutsuneet Rautionkylän naiset Kylätuvalle hemmoteltavaksi jo 
15 kertaa. Kuva yhdistyksen arkistosta.

Hiihtomaassa on järjestetty ’Laskiaisliukujaisia’ ja hiihtokilpailuja lapsille. 
Kuva yhdistyksen arkistosta.

Tenniskentän avajaisottelu. Kuvassa Pentti Komi, Toivo Uosukainen ja Ossi 
Immonen. Kuva yhdistyksen arkistosta.

Tupateatteri Näytelmästä ’Tiet’ Erkki Kovanen, Eine Kurronen. Kuva yhdis-
tyksen arkistosta.
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Yhdistyksen tuottamia palvelui-
ta (kaupungin ja muiden yhteis-
työtahojen avustamina)
• Kylätuvan tilat ja sauna
• Päiväkodin kenttä
• Hiihtomaa ja valaistus
• Tenniskenttä
• Matonpesupaikka 
• Kutomo
• Ranta-alueen kalusteet ja huolto
• Pukusuojat Immolan rantaan
• Risuhakkuri asukkaiden vuokrat-
tavana
• Kylätalonmies

Raution kylätupa
Raution kaupunginosayhdistyk-
sen suurin yksittäinen voimain-
ponnistus on Kylätupa Imatran 
kaupungin omistaman saunape-
sulan tiloihin. Remontti aloitettiin 
syksyllä 1990 ja avajaiset pidettiin 
15.2.1991.
Imatran kaupunki laski Kylätu-
van tilojen kunnostuksen kustan-
nuksiksi 300 000 mk. Kaupungin-
osayhdistys anoi kaupungilta 50 
000 mk avustusta, ja sai 42 000 
mk. Tällä rahalla 1470 talkootyö-
tunnilla yhdistys toteutti tilojen 
muutostyöt kokoontumistiloiksi. 
Kylätuvan tiloissa toteutettua toi-
mintaa
• Orkesteri
• Näytelmäpiiri
• Laulupiiri
• Pokkakerho
• Posliininmaalaus
• Nuorten orkesteri
• Pyhäkoulu
• Pikku Martat
• 4H-kerho
• Nuorisokerho (kaupunki)
• Nuorisodisko
• Perhekerho
• 1-luokkalaisten iltapäiväkerho
• Naisten jumppa
• Miesten jumppa
• Tiedotusiltoja: puutarhanhoi-
to, euron tulo, Kaukopään tehtaat, 
ympäristöasiat, liikenneturvalli-
suus, jne.

Tehdyt aloitteet 
(toteutuminen suluissa +/-)
• Venelaituri Rautionkadun pää-
hän (-)
• Kaukopääkadulle kevyenliiken-
teen väylä ja alikulku (+)
• Lääkärin vastaanottopiste tai lää-
kärireseptien uusintapalvelu (-)
• Olkinuorankadun onteen alikul-
ku ( - )
• Pankkiautomaatti Rautioon ( - )
• Linja-autokatos palvelutalon py-
säkille (+)
• Nopeusrajoitukset asuntokaduil-
le (+)
• Linja-autokatos Kaukopään ka-
dulle (+)
• Terveydenhoitajan palvelut (+-)
• Liikenneturvallisuuden paranta-
minen (Hidaste Niskapietiläntielle 
Kaukopään koulun kohdalle) (+)
• Ojan ruoppaus Rautionkadun 
päässä (+)
• Kaukopään koulun pihan kun-
nostus (odotetaan)
• Asemakaavan uudistus ja kes-
kusta-alueen ulkoasun parannus 
(odotetaan)

Muuta toimintaa
• Stipendit Kaukopään koululaisil-
le vuosittain
• Lausuntoja ja muistutuksia kau-
pungille
• Vuokrattu Kaukopään koulun sali 
nuorison urheilukerholle
• Yhteistyö Kaukopään asukastu-
van kanssa
• Merkkipäivien muistamiset

Vuosittaisia ja toistuvia
tapahtumia (vaihtelevasti)
• Laskiaistapahtuma, lasten hiih-
tokilpailut
• Naistenpäivänjuhla
• Pilkkikilpailu
• Hiirenkorvahipat
• Rantatalkoot
• Roskalavojen hankinta
• Petankkikisa
• Rantapallo-cup
• Nuotioilta srk:n kanssa
• Pintaongintakilpailut
• Syyskarkelot
• Pikkujoulut aikuisille
• Lasten pikkujoulut
• Käsityönäyttely
• Kesäkukkatapahtuma
• Laiturin nosto ja asentaminen
• Museotiepäivä
• Soihtukulkue

Raution kaupunginosayhdistyk-
sen tarkoitus ja toiminta  
(Sääntöjen 2§) 
Yhdistyksen tarkoituksena on:
• Työskennellä toimialueensa hen-
kisten, sosiaalisten ja taloudellis-
ten olojen kehittämiseksi.
• Toimia viihtyvyyden ja turvalli-
suuden lisäämiseksi vanhojen pe-
rinteiden ja uusien ajatusten poh-
jalta.
• Toimia kokonaisvaltaisen yhdys-
kuntatyön kehittämisessä yhteis-
työssä asukkaiden, järjestöjen ja 
Imatran kaupungin kanssa pai-
kallisten erityispiirteiden pohjalta 
osallistumalla aluetta koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksente-
koon.
• Edistää asukkaiden omatoimi-
suutta sekä eri ikä- ja sosiaaliryh-
mien vuorovaikutusta.
• Edistää toiminta-alueen ympäris-
tön viihtyisyyden kehittämistä.

Tule mukaan Raution kaupunginosayhdistykseen – yhdessä vaikutamme enemmän!

Sääntöjen mukaan liittyä yhdistyksen jäseneksi voi kuulua toiminta-alueella asuva yksityinen henkilö. Jäseneksi 
voi ilmoittautua jättämällä alla oleva lomake täytettynä Kylätuvan postilaatikkoon tai lähettämällä samat tiedot 
sähköpostiosoitteeseen raution.kaupunginosayhdistys@gmail.com. Jäsenmaksu vuonna 2009 on 5 € / täysi-
ikäinen jäsen. Jäseneksi voi ilmoittaa myös alaikäiset lapset, joilta ei peritä jäsenmaksua.

Ilmoittaudun Raution kaupunginosayhdistys ry:n jäseneksi

Nimi: .........................................................................................................................................................................

Osoite: ......................................................................................................................................................................

Sähköposti: ............................................................................................................ Syntymävuosi: .........................

✁
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Talkootyö
Yleishyödyllisen yhdistyk-
sen toimintaa toteutetaan 
vapaaehtoisvoimin – tal-
kootyönä. Yhdistyksen toi-
minnan ehtona ovat ih-
miset, jotka ovat valmiit 
uhraamaan aikaansa yhtei-
siin asioihin ja toimiin. Osal-
listumisen vastapainoksi saa 
hyvän mielen yhteistoimin-
nasta. Talkoissa useimmi-
ten saa myös raikasta ilmaa 
ja liikuntaa. Onnistumisen 
elämyksiä koetaan, kun saa-
daan asioita eteenpäin.

Laiturintekotalkoot vuonna 2005. Puiston raivaustalkoot 2007. 

Kyykkä oli suosittu harrastus alkuvuosina, sittemmin on pelattu petankkia, 
kalastettu, liikuttu ja talkoiltu. Kuva Rautionkylän kyykkäkentältä, yhdistyk-
sen kuva-arkisto.

Kyläntuvan emäntäryhmä Airi Welling ja  Iiris Jäppinen ovat antaneet 
mittaamattoman määrän työtunteja ja naisenergiaa Rautionkylän hyväksi. 
Kuva Hanna Ollikainen.

Talkoissa tauolla Kati Sundell ja Hanna Ollikainen toukokuussa 2008. 
Yhdessä oleminen on virkistävää.  

Kylätupa palvelee myös liikuntatilana. Torstaisin on miesten ja naisten 
jumppatunnit. Kuva Tuula Simonen.

Kesäaikana pyöräillään keskiviikkoisin, talvella sauvakävellään. Ryhmää 
vetää Paavo Simonen. Kuva Tuula Simonen.
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Päiväkoti Raution
paras paikka lasten on.

Päiväkotiin tulla voi
jo ennen kuin koulun kellot soi.

Päiväkodissamme touhuilee Naperot,
Vintiöt, Muksut, Viikarit ja Vekkulit.

Lapset liikkuvat jaloilla vikkelillä,
täyttävät talon äänillä iloisilla.

Aamupuuro antaa päivään hyvän startin
eikä sen syöminen kestä kuin vartin.

Päivittäin tekemiset vaihtelee,
vanhemmat viikkosuunnitelmaa tavailee.

Leikit, liikunta, äidinkieli
satujen kuulemisesta tulee hyvä mieli.

Kuvistaidotkin pienillä karttuu,
kun kädet väreihin ja saveen tarttuu.

Rantaan ja metsään tehdään retket,
niistä saadaan mukavat elämyshetket.

Soitto ja laulu kun meillä raikaa,
koemme silloin ihanaa taikaa.

Ulkoilun ja levon merkitys on tärkeä,
se antaa terveyttä ja kasvattaa järkeä.

Maukasta ruokaa meillä aina riittää,
tahdomme Tarjaa, Sinikkaa ja Eijaa kiittää.

Joskus naapurin mummot käy meillä kylässä,
ovat hekin silloin hoidossa hyvässä.

Yhteistyö koulun kanssa on saatu hyvin sujumaan, 
kun yhteistä kieltä ollaan opittu puhumaan.

Kylän mukavat miehet ja naiset
ovat aina niin auttavaiset.

Tahdomme jokaista pientä hellästi tukea ja kantaa
ja hyvät eväät elämään antaa.

Yhteistuumin: lapset, vanhemmat ja myö
sujuu tämäkin tärkeä työ.

Pian joulun aika valtaa koko talon,
saamme lyhtyihimme sytyttää jo valon.

Helena Määttä
Raution päiväkodin johtaja

Päiväkoti Raution paras 
paikka lasten on

Rautionkylä oli ennen Imatran 
kaupungin perustamista osa 

Ruokolahden pitäjää. 
Muinaiskaivaukset ovat osoit-

taneet, että Immolan ranta-alu-
eella Ukonniemessä on kivikau-
tinen asuinalue. On tutkimuksen 
arvoinen asia milloin Immolan 
ranta-alueet ja Rautionkylä al-
kavat saada pysyvää asutus-
ta. Tultaessa 1500-1600 luvuille 
on nykyisen Immolan kartanon 
(Golf-kenttä) alueella ollut asu-
tusta. 

Karttatiedon perusteella tuli 
Rautio-niminen perhe vuonna 
1848 Immolan rannalle. Isojaos-
sa tilan nimeksi annettiin Rau-
tio nro 1, ehkä tästä Rautio-tilasta 
on kylä saanut nimensä. 1800-
1900 luvuilla Rautionkylässä oli 

useita maatiloja joissa harjoitet-
tiin maataloutta. 1960-1970 luku-
jen vaihteessa alkoi kasvaa val-
takunnassa ns. voivuoret, tämän 
seurauksena myöskin Raution-
kylän kaikki maatilat luopuivat 
karjataloudesta.

1930-luvulla elinkeinoelämä 
ja elämä yleensä muuttui: Enso-
Gutzeit alkoi rakentaa tehdas-
ta Saimaan rannalle Kaukopään 
lahteen. Samanaikaisesti raken-
nettiin rautatie sekä Immolan 
lentokenttä ja varuskunta raken-
nuksineen. Edellä mainittu ra-
kentaminen toi Rautionkylään 
runsaasti uusia asukkaita. Asun-
noista oli kova puute, kesäaika-
na työntekijät asuivat teltoissa ja 
pikatyönä tehdyissä mökeissä. 
Asukkaiden lisääntyessä palve-

lujen tarve kasvoi niin, että par-
haimmillaan Rautiossa oli sa-
manaikaisesti viisi kauppaa ja 
kaksi pankkia, lisäksi muita pien-
yrityksiä. Tällä hetkellä on kaup-
poja yksi ja muutama pienyrittä-
jä.

Asukkaiden myötä kylään tuli 
myös kouluikäisiä lapsia. Ruo-
kolahden kunta rakennutti kan-
sakoulun, joka vihittiin käyttöön 
17.10.1937. Oppilasmäärän kas-
vaessa koulurakennusta koro-
tettiin yhdellä kerroksella 1949. 
Koulu on toiminut varsinaisena 
monitoimitilana, on ollut kirk-
kona sekä erilaisten harrastuspii-
rien käytössä. Lasten päiväkoti 
otettiin käyttöön 1966 ja vanhus-
ten palvelutalo 1990.

Paavo Simonen

Rautionkylän historiaa

Luonnontietoa Rautionkylästä
Raution kaupunginosa sijait-

see Salpausselällä ja sen Im-
molanjärven rantaan laskevalla 
etelärinteellä. 

Tiesitkö tämän  
Salpausselästä? 
Salpausselkä muodostui manner-
jään sulamisvaiheen aikana noin 
11 000 vuotta sitten. Jään reunan 
vetäytyminen pysähtyi tuolloin 
noin 200 vuodeksi, ja sulamisve-
den mukana tulevat maamassat 
kasautuivat jään reunalle pitkäk-
si harjanteeksi.

Salpausselkä ulottuu Suomes-
sa Hankoniemestä Joensuuhun ja 
vastaava maanmuodostuma hal-
kaisee myös Etelä-Ruotsin.

Salpausselkä patoaa Saimaan 
vedet pohjoispuolelleen. Maan 
kallistuessa vesi löysi Salpaus-
selästä heikon kohdan Vuoksen-
niskalta noin 5000 vuotta sitten. 
Syntyi Vuoksi.

Salpausselän alue on tärkeää 
pohjaveden muodostumisaluet-
ta, johon kuuluu myös Kauko-
päänkankaan ja Kurkvuoren alu-
eet.

Kangasvuokko on arokasvi, 
joka jäi tänne jääkauden jälkeen.

Salpausselän etelärinteellä 
Rautiossa on edulliset olosuh-
teet: pohjoistuulilta suojainen au-
ringonpaisterinne!

Onnea juhlivalle yhdistykselle

Asuinalueiden ja kylien merkitys on kas-
vussa. Omaehtoinen toiminta, yhteisölli-
syys ja toinen toisistamme välittäminen 
on saamassa aivan uudenlaista merkitys-
tä palveluiden etääntyessä ja kuntien voi-
mavarojen vähetessä. Eri järjestöjen ja yh-
distysten – siis asukkaiden itsensä – on 
otettava kasvava rooli palvelujen tuotta-

jana ja hyvinvoinnin ylläpitäjänä omilla alueillaan.
Etelä-Karjalan Kylät ry. haluaa olla kylien ja asuinalueiden tukena 

ja  yhteistyössä hyvinvoinnin ja elämänlaadun  turvaamisessa. Onnit-
telemme Raution kaupungin-osayhdistystä ja toivotamme mitä par-
hainta menestystä tuleville vuosille. Toimintanne asukkaiden ja oman 
alueenne edunvalvojana ja kehittäjänä on juhlansa ansainnut. 

Etelä-Karjalan Kylät ry.

Onnittelut 20-v. naapuriyhdistykselle
Huhtasenkylän asukasyhdistys, Ruokolahti

Toivotamme teille onnen omenoita,
menestyksen mansikoita,
hyvän tuuleen pillereitä,
ynnä muita virvokkeita!
Onnittelut 20-vuotiaalle!
Huhtasenkylän kyläyhdistys ry, Imatra

Onnittelut juhlivalle yhdistykselle ja kiitos hyvästä yhteistyöstä.
Lassila-Kuokkalammin kylätoimikunta

Rautjärven Kotiseutuyhdistys ry onnittelee aktiivista toimijaa: Rau-
tion kaupunginosayhditystä merkkivuonnaan. Reipasta jatkoa ja hy-
vää meininkiä elleenkin.

Järviruokoa niitettiin Immolan ran-
nasta vuosina 2002-2004 ravinne-

kuormituksen vähentämiseksi ja 
viihtyisyyden parantamiseksi.Raution  

Kaupunginosayhdistys ry
Puheenjohtaja Hanna Ollikainen
Hallitus 2009
Viola Heistonen 
Anna Helminen
Jaana Mattila
Arno Pihkala
Veikko Pohjola 
Mirja Rasimus 
Pia Rauhala
Vesa Rouhiainen
Kyösti Tuomela 
Airi Welling

Tietoja toiminnasta Uutisvuoksen seurapalstalta ja ilmoitustaululta 
sekä nettisivuilta osoitteesta

www.rautionkyla.net
Sähköpostiosoite: raution.kaupunginosayhdistys@gmail.com.

Tiesitkö tämän  
Immolanjärvestä?
Immolanjärven pinta-ala on 19 
neliökilometriä ja syvin kohta on 
noin 40 metriä.

Immolanjärven valuma-alue 
on melko pieni järven kokoon 
nähden. Järven vesi on peräisin 
suurelta osalta lähteistä ja pohja-
vesipuroista. Myös pelto-ojista tu-
lee vettä jonkin verran.

Suovesiä järveen tulee Kurki-
suolta ja Venäjän puolelta, lähin-
nä Laitilanlahden kautta, mikä 
aiheuttaa haitallista ravinnekuor-
mitusta.

Immolanjärvi laski aiemmin 
Virasojan kautta Vuokseen Tai-
nionkosken alapuolelle, mutta 
Imatrankosken padon aiheutta-

n Raution Kylätupa
Niskapietiläntie 2
Puhelin 040-4130 601
• Posliininmaalaus tiistaisin klo 13–20
• Naisten jumppa torstaisin klo 16–17
• Miesten jumppa torstaisin klo 14.30–15.30
Kylätupaa voi vuokrata yksityistilaisuuksiin. Sali enintään 60 hengel-
le. Yhdistyksellä on myös juhla-astiasto. Myös saunaa voi vuokrata.

n Mattokutomo 
sijaitsee Kylätuvan alakerrassa. Kutomossa on erilevyisiä ja puita ja 
monenlaisia loimia valmiina. Päivävuokra on 2 euroa, lisäksi makset-
tava korvaus loimista. Kutomosta lisätietoja antavat Iiris Jäppinen p. 
050-463 8209 ja Airi Welling p. 050-321 5536. Mattokutomoon puhelin 
(05) 4738 034.

n  O N N I T T E L U J A

ma vedenpinnannousu Vuokses-
sa pakotti lasku-uoman muutok-
seen.

Immolanjärven nykyinen las-
kujoki Unterniskanjoki yhtyy 
Vuokseen Svetogorskin kaupun-
gin keskustassa.

Immolanjärvi on kirkasvetinen 
karu järvi, joka on ollut merkittä-
vä raakavesilähde Imatran kau-
pungin vesihuollossa.

Immolanjärven pinta on noin 6 
metriä Saimaan pintaa alempana.

Immolanjärvi on rajajärvi, kos-
ka Varpaanlahden pohjukka on 
Venäjän puolella.

n Kevätlehdessä julkistettujen  
kilpailujen voittajat:
Raution kesärasteihin osallistuneista arvottiin palkinnonsaajiksi: 
Hannu Kontiainen, Roosa Similä ja Airi Welling.

Kuntokampanjaan osallistuneista eniten merkintöjä tehneenä pal-
kittiin Toini Tossavainen ja kaikkien osallistujien kesken arvotun pal-
kinnon sai Sara Karpus.

n Petankkimestarit
Rautionkylän petankkimestaruudesta on pelattu vuodesta 1991. Vuo-
den 2008 petankkimestareiksi taistelivat Raimo ja Rauni Rautio.

Petankkipokaaliin merkityt mestarit vuosien takaa: 1991 Perhe Leh-
tola, 1992 Perhe Lehtola, 1993 Perhe Repka, 1994 Dream Team, 1995 
Asikaiset, 1997 Kastrullin Pojat, 1998 Kastrullin Pojat, 1999 Ollikaiset, 
2000 Kaatajat, 2001 Asikaiset, 2004 T. Tuononen / S. Kettunen, 2005 
Ruususet, 2007 Rouhiainen / P. Sundell.
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Kaukopään koulu on hallinnut Rautionkylän maisemaa 1930-luvulta alkaen. Rakennukseen lisättiin myö-
hemmin luokkahuoneet käytävien päähän ja kolmas kerros. 1930-luvulla otetussa ilmakuvassa erottu myös 
juuri valmistunut rautatie.

Kaukopään koulu on Rautionkylän sydän 
Rautionkylän imagoa eli mie-

likuvaa muodostavat Im-
molanjärven maisema, Immolan 
lentokenttä, Rajavaritosto, Kau-
kopään tehtaat sekä keskeisellä 
paikalla sijaitseva komea koulu-
talo, Kaukopään koulu.

Kaukopään koulun komea 
valkea kivirakennus on seissyt 
jyhkeänä paraatipaikallaan yli 70 
vuotta. Koulurakennus valmistui 
vuonna 1937, ja otettiin käyttöön 
saman vuoden syksyllä. Kauko-
pään tehdas oli vasta käynnisty-
nyt, samoin hiljattain oli otettu 
käyttöön rautatie ja lentokenttä. 
Elämä mullistui, kun tähän Ruo-
kolahden kunnan sivukylään tuli 
yhdessä rysäyksessä uusia asuk-
kaita tehtaalle ja varuskuntaan 
töihin, heidän mukanaan suuri 
liuta kouluikäisiä lapsia. Asunto-
ja rakennettiin alkuvuosina hir-
muisella vauhdilla, ja nykyisen-
lainen Rautionkylä syntyi siis 
koulun kanssa aivan yhtä aikaa. 
Voidaan siis todeta, että Rauti-
onkylä ja Kaukopään koulu ovat 
syntyneet ja kehittyneet yhdessä 
1930-luvulta asti.

Lapsia  
tungokseen asti
Ennen Kaukopään koulun val-
mistumista alueen lapset kävi-
vät koulua Vuoksenniskan kan-
sakoulussa, ns. Rantakoulussa, 
Rautionkylästä katsottuna Im-
molanhovin peltojen (nykyi-
sin golfkentän) takana. Vuonna 
1937 Vuoksenniskan kansakou-
lussa oli 653 oppilasta. Syksyllä 
sitten 200 oppilasta siirtyi sieltä 

uuteen hienoon Kaukopään kou-
luun. Koulurakennus oli ensim-
mäiset vuodet nykyistä pienem-
pi, siinä oli vain kaksi kerrosta. 
Niinpä 200 oppilaasta osa joutui 
heti käymään koulua iltavuoros-
sa, joka alkoi klo 13. Kouluraken-
nukseen rakennettiin lisätilaa jo 
muutaman vuoden päästä ensin 
koulun päätyyn ja vuonna 1949 
rakennettiin lisäkerros. 

Alkuvuosina suuret lapsimää-
rät tulivat alueelle muuttaneista 
perheistä, mutta 50-luvulla suu-
ret ikäluokat aloittivat koulun-
taipaleensa. Ja ahdasta oli edel-
leen.  Nykyinen oppilasmäärä 
115 on alle kolmasosa siitä mitä 
se on ollut enimmillään, yli 400 
oppilasta. Koulutyökin on muut-
tunut noista ajoista, 40–50-luvuil-
la ei varmasti painotettu yksilöl-
listä opetusta, johon opettajilla ei 
voinut olla mahdollisuuksia.

Monenlaista toimintaa  
koulutalossa
Kaukopään koulun rakennus on 
tarjonnut tiloja monenlaiseen toi-
mintaan: Vuonna 1943 aloitti toi-
mintansa Vuoksenniskan yhteis-
koulu. Sillä ei ollut aluksi omia 
tiloja, joten toiminta alkoi Kau-
kopään koululla, iltavuorossa. 
Yhteiskoulu muutti syksyllä 1951 
Rantakoululle – ja olipa tunteja 
järjestetty myös Immolan lento-
kentän halleissa. 1950-luvun lo-
pulla tässä talossa toimi muu-
taman vuoden ns. jatkokoulu, 
jonka nimi muuttui sitten kansa-
laiskouluksi. Kansalaiskoulu siir-
tyi jo vuonna 1960 Rantakoulun 

tiloihin, jotka vapautuivat Vuok-
senniskan yhteiskoulun saadessa 
käyttöön uudet hienot tilat. 

Kaukopään koulu on toimit-
tanut myös kirkon virkaa: Ennen 
Kolmen ristin kirkon valmistu-
mista pidettiin sunnuntaisin ju-
malapalveluksia koulun salissa.  
Kaikki tämä puhumattakaan har-
rastusmahdollisuuksista, todis-
taa tämän koulutalon merkitystä 
Rautionkylän asukkaille.

Kouluikäisten perheille kou-
lun läheisyys on merkittäväs-
ti elämää helpottava asia, se on 
usein perusteena asuinpaikan 
valinnassa. Imatrallakin on aika 
ajoin käyty keskustelua koulu-
verkosta. Koululaisten määrän 
vähetessä koulujen vähentämi-
nen on välttämätöntä, mutta rau-
tionkyläläisten helpotukseksi 
viimeisin linjaus tämän vuoden 
alussa jätti Kaukopään koulun 

kartalle. Päiväkodin ja Kauko-
pään koulun ansiosta Rautionky-
lä on lapsiperheille houkutteleva 
alue edelleen. Näiden kahden ta-
lon laadukkaan kasvatustoimin-
nan ansiosta myös hyvä paikka 
elää. 

Hanna Ollikainen
Kirjoitus perustuu 

 Kaukopään koulun arkistosta 
löytyneisiin dokumentteihin.
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Immolan alueen värikäs historia 
– lentäjä-ässiltä rajojen turvaajille
Aivan Rautionkylän kupeessa si-
jaitsevalla Immolan alueella on 
hyvin mielenkiintoinen ja sotilaal-
lissävytteinen historia. Alun perin 
tämä Immolanjärven pohjoispuo-
leinen alue oli tavanomaista vilje-
lys- ja metsämaata, kunnes Suo-
men puolustamiseksi 1930-luvulla 
tehdyt järjestelyt antoivat alueel-
le uudenlaiset piirteet.  

Suomen ilmavoimilla oli 1930-lu-
vun alussa Viipurin läheisyydessä, 
Suur-Merijoella, lentotukikohta, 
jonka sijainti lähellä Neuvostolii-
ton rajaa koettiin uhanalaiseksi. 
Suur-Merijoen kenttä päätettiin 
korvata nykyaikaisemmalla, kau-
empana valtakunnan rajasta sijait-
sevalla tukikohdalla. Puolustus-
ministeriö päätti Lentoasema 6:n 
uudeksi sijoituspaikaksi Immolan,  
ja lentokentän suunnittelu aloi-
tettiin vuonna 1933. Paikallisten 
maanomistajien harmiksi puolus-
tusvoimat pakkolunasti Immolas-
ta pelto- ja metsämaata lentoken-
tän ja kiinteistöjen rakentamista 
varten.

Lentokenttä ja osa alueen ra-
kennuksista valmistui vuonna 
1936, jolloin Lentoasema 6 siirtyi 
Immolaan. Varuskunnan loput 
rakennukset valmistuivat vuoden 
1938 aikana. Rakennukset edusta-
vat arkkitehtuuriltaan 1930-luvun 
suomalaista funktionalismia. 

Vuonna 1938 Ilmavoimat siir-
tyi rykmenttikokoonpanoon, ja 
Lentoasema 6:n nimi muuttui 
Lentorykmentti 4:ksi. Sodan syt-
tymisen käytyä ilmeiseksi myös 
Immola sijoituspaikkana koettiin 
uhanalaiseksi. Syksyllä 1939 Len-
torykmentti 4 siirrettiin Luonet-
järvelle ja Joroisiin. 

Sotien aikana Immolaa pitivät 
ajoittain tukikohtanaan useat Il-
mavoimiemme yksiköt. Erityisen 
maininnan ansaitsee myös saksa-

laisen lento-osasto Kuhlmeyn (ko-
mentajansa evl Kurt Kuhlmeyn 
mukaan) operointi Immolasta 
kesällä 1944 sen tukiessa pom-
mituksillaan joukkojamme neu-
vostoarmeijan suurhyökkäyksen 
torjunnassa Kannaksella. Osasto 
Kuhlmeyn osuus torjuntavoiton 
saavuttamisessa oli kiistaton.

Kesällä 1940 Immolan kasar-
mialueen otti haltuunsa Rajavar-
tiosto 3 (myöh. Kaakkois-Suomen 
rajavartiosto). Tuolloin siis alkoi 
Rajavartiolaitoksen yksiköiden 
yhä edelleen jatkuva isännyys Im-
molassa. Vuonna 1964 Rajakoulu 
muutti alueelle Lohjalta. Kaak-
kois-Suomen rajavartioston ja Ra-
jakoulun yhteiselo Immolassa on 
jatkunut noista päivistä lähtien eli 
yli 40 vuotta. 

Rajavartioston ja koulun tehtä-
vät ja kokoonpanot ovat kokeneet 
perusteellisen murroksen noiden 
vuosikymmenien aikana. Rajan-
vartioinnin kannalta valtakunnan 
painopistesuunnassa toimivan 
Kaakkois-Suomen rajavartioston 
henkilövahvuus on lisääntynyt 
voimakkaasti. Rajavartioston hen-
kilöstöstä noin 100 työskentelee 
Immolassa. 

Rajakoulun kannalta merkittä-
vin muutos on ollut sen liittämi-
nen vuoden 1997 alussa yhteen 
Espoossa sijainneen Merivartio-
koulun kanssa. Tuosta lähtien ra-
jamiesten oppilaitoksen nimi on 
ollut Raja- ja merivartiokoulu. Im-
molassa toimii Raja- ja merivartio-
koulun Imatran koulutuskeskus, 
jossa työskentelee noin 40 henki-
löä. 

Immolan kankaat ovat vuosi-
en varrella tulleet tutuiksi suu-
relle joukolle Suomen rajaseu-
tujen nuoria miehiä. Nimittäin 
Immolan oman varusmiesyksi-
kön lisäksi myös Pohjois-Karja-
lan, Kainuun ja Lapin rajavartios-
tojen varusmiesyksiköt lähettivät 
vuoteen 1995 saakka varusmies-

johtajansa aliupseerikouluun Im-
molaan. Tuosta vuodesta lähtien 
Rajavartiolaitoksen varusmies-
yksiköt ovat järjestäneet aliup-
seerikoulutuksensa itse. Kaak-
kois-Suomen rajavartioston 
varusmieskomppania (varus-
miesyksiköiden nimi on aikojen 
saatossa muuttunut JK-> SissiK-> 
RjK) siirtyi vuonna 1992 silloisen 
Rajakoulun alaisuuteen. 

Vuoden 2007 heinäkuussa Im-
molassa aloitti toimintansa Raja- 
ja merivartiokouluun kuulu-
va Erikoisrajajääkärikomppania, 
joka kouluttaa varusmiehiä erityi-
sen vaativiin rajanvartiointi-, tie-
dustelu- ja iskuosastotehtäviin. 
Immolan koulutusympäristöä on 

tarkoitus kehittää näiden erikois-
joukkojen suorituskykyvaatimuk-
sia vastaavaksi. Raja- ja merivartio-
koulun Imatran koulutuskeskus 
on osa Euroopan unionin raja-
turvallisuusviraston FRONTEX’n 
Partnership Academy-verkos-
toa. Se merkitsee oppilasvaihdon 
ja muun kansainvälisen koulu-
tuksen lisääntymistä Immolassa. 
Raja- ja merivartiokoulun sekä 
Kaakkois-Suomen rajavartioston 
toiminnot jatkuvat siis tulevina-
kin vuosina Immolassa vähintään 
samantasoisena kuin nykyisin. 

Immolan ”varuskunnalla” 
on aina ollut hyvin kiinteät naa-
purisuhteet ympäröivän alueen 
asukkaisiin. Erinomaisen naa-

purisovun toivotaan jatkuvan ja 
edelleen vahvistuvan. Lukuisat 
Immolassa työskentelevät ja siel-
tä eläkkeelle siirtyneet muodosta-
vat toki itsekin vahvan joukon lä-
hialueen asujaimistossa.

Evl Janne Mattila 
Raja- ja merivartiokoulu

Vuosi 2009 on Rajavartiolaitok-
sen 90-vuotisjuhlavuosi. Juhla-
vuoden kunniaksi lähialueiden 

asukkaita kutsutaan ensi kevää-
nä tutustumaan Immolan aluee-
seen ja sen toimintoihin. Kutsut 

tilaisuuksiin tullaan julkaise-
maan paikkakunnan lehdissä. 

Saksalaisen lento-osasto Kuhlmeyn henkilöstöä Immolan lentokentällä kesällä 1944.
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Rautionkylä

Kampaamo 

Helena Kuikka
Vesivalonkatu 12

Puh. 433 7962
Salme Sikiö 

Niskapietiläntie 9

Teija Fennander
Niskapietiläntie 19, Imatra 

Puh. (05) 4337 311
Avoinna ma–ti 11–19, ke–pe 9–17

Parturi-Kampaamo

Eija Hulkko
Niskapietiläntie 12, Imatra

Puh. (05) 433 7267, 050 561 5025 

Traktori- ja 
korjauspalvelu

M. Jäkärä 
0400 764 875

Kareisen  
Pyöräkorjaamo
Olkinuorankatu 5
p. 0400-979 399
avoinna arkisin 15–19

KATRIN KOTIAPU
• Kodin siivoukset 
• Arki- ja juhlaruuat
• Hoito ja avustaminen

Katri Rautio 
Puh. 050 303 5122

katri33@hotmail.com

Vuorikiven- 
katu 15, Imatra
P. (05) 669 1100

Talvi

Kotimaista omenaa  
Rautionkylästä
saatavilla joulukuun puolelle saakka.

Ollikainen  050-4�0 1270 

TEBOIL VUOKSENNISKA
Ratamokatu 1, 55800 Imatra, puh. 473 2321.
Avoinna: ark. 5–19, la 7 –18, su 9–18

huoltaa autoja ja ihmisiä2,-
Kahvi ja 

munkkirinkeli

Tervetuloa!

Teknosafe Oy | Sauramonkuja 1, 55800 Imatra  |  Puh. 05 680 7700
Fax 05 680 7750 | info@teknosafe.fi  |  www.teknosafe.fi

Palo- ja työsuojelu-
tuotteiden erikoisliike

Teknosafe


