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Lukijalle
“Rautu on rautaa.”
Eino Leino.
Kirjaseni pyytää olla vaatimaton kuvaus Raudun pitäjästä. Lähemmässä tulevaisuudessa tulen laajemmassa muodossa käsittelemään
Raudun vaiheita. Tämän kirjasen tarkoituksena on ilmestyä pienoiseksi Raudun elämän ja harrastuksien selostukseksi täkäläisen nuorisoseuran 25-vuotisjuhlaan.
Rautu on kuten tunnettu yksi Kannaksen pitäjistä. Sitä on totuttu
pitämään hyvin takapajulla olevana, pimeänä rajakulmana, johon
suomalaisen sivistyksen aamuiset säteet eivät ole päässeet tunkeutumaan. Se aika, jonka olen Raudussa elellyt, on minulle opettanut
toista. Olen oppinut pitämään näistä kauneista kunnaista ja mitä
suurimmalla myötätunnolla olen kiintynyt tämän eloisan kansan moniin toivorikkaisiin pyrkimyksiin. Sen syrjäinen asema ei ole voinut
estää sivistyksellisten ja taloudellisten uudistuspyrkimysten heräämistä. Ja vaikkapa näissä yrityksissä onkin ollut käytettävissä pääasiassa kotoisia voimia, ovat tulokset silti olleet mielenkiintoisia.
Suomalaisen sivistyksen ja terveen maalaiselämän ihanteet sydämessään rakentaa kansa uutta Rautua, taloudellisesti ja henkisesti voimakasta.
Toivoen, että kirjaseni antaisi edes vajavaisenkin kuvan Raudan
pitäjästä ja sen harrastuksista, pyydän jättää sen yleisön käsiin.
Raudussa 1 p. elok. 1916.
Tekijä.
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Muistan Amparmäen lehdot,
koivut vanhat, korkeat,
kuusikujan Sumpulassa,
Koskijärven laulelmat;
olet Rautu, rajaseutu,
koti kaunis, verraton,
astu aattein, astu auroin
hyveen eestä taistohon!
Aukee laajat näköalat
Raasulissa etehes’,
Vehmaan koivut tarinoivat
hempeäksi sydämes’;
olet Rautu, rajaseutu,
koti kaunis, verraton,
astu aattein astu auroin
hyveen eestä taistohon!
Kauniit Leinikylän lahdet;
monet niemet, poukamat,
tarun kummut Potkelassa,
Kerpaan kummut kukkivat;

olet Rautu, rajaseutu,
koti kaunis, verraton,
astu aattein, astu auroin
hyveen eestä taistohon!
Maa on kaunis, kaunis myöskin
työ min isät tekivät,
kärsi, kesti, oman konnun,
nimen, kielen jättivät;
olet Rautu, rajaseutu,
koti kaunis, verraton,
astu aattein, astu auroin
hyveen eestä taistohon!
Sydämmehen valon soihtu,
Rautu rakas olkohon,
et sä sorru, et sä murru,
aura apunas kun on;
olet Rautu, rajaseutu,
koti kaunis, verraton,
astu aattein, astu auroin
hyveen eestä taistohon!
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Rautu
Raudun pitäjä on Viipurin läänissä ja luetaan se n.s. Karjalan kannaksen pitäjiin. Suuruudeltaan on se 336,6 km2 ja vuoden 1916
alussa oli siinä 5,240 luterilaista asukasta ja noin 1,200 kreikkalaiskatolilaista, jotka kuuluvat Palkealan kreikkalaiskatoliseen seurakuntaan. Se rajoittuu etelässä Kivennavan pitäjään, idässä Venäjän
rajaan ja Metsäpirtin pitäjään, pohjoisessa Sakkolan pitäjään ja lännessä Valkjärven pitäjään.
Muinaistutkimus ei ole päivänvaloon saattanut löytöjä, jotka voisivat selvästi todistaa, kuinka vanhaa elämä näillä seuduilla on. Mutta Raudun pitäjän asema ja luonnonlaatu osoittavat, että elämää on
ollut huomattavissa aivan yhtä varmasti samaan aikaan täällä kuin
naapuripitäjissä Valkjärvellä, Sakkolassa, Kivennavalla, Metsäpirtissä y.m. Näissä naapuripitäjissä tapahtuneet löydöt taas osoittavat,
että ihmiselämää on ollut niissä huomattavissa jo perin vanhoina
aikoina. Jo kivikauden aikuisia esineitä on löydetty Sakkolassa, kuten kirveitä, nuolenkärkiä y.m.

9
Pronssikauden aikuisia esineitä on löydetty Metsäpirtistä, Valkjärveltä ja Kivennavalta, puhumattakaan vanhemman rautakauden aikuisista esineistä. Epäilemättä elämää on niinä aikoina ollut huomattavissa Raudussakin, sillä niin välittömästi se liittyy näihin seutuihin. Tätä todistavat myös löydöt, jotka Raudussa ovat tapahtuneet.
Vehmaisten hoviin kuuluvalta n.s. “Maailmanpellolta” löydettiin
luurankoja, jotka todistivat jo perin vanhaa asutusta näillä seuduilla.
Viime syksynä Haapakylässä rautatien perustaa kaivaessa löydettiin
pellolta noin 50 cm syvyydestä kaksi luurankoa, toinen miehen,
toinen naisen. Ne olivat verrattain hyvin säilyneet. Asianomainen
tutkija Helsingistä arvioi ne vähintäin 900 vuotta vanhoiksi. Kaulassa oli naisella isompi kaulakoriste, joka ulottui rinnalle. Vieressään
sirppi. Miehellä oli vieressä puukko ja kirves.
Myöskin muutamat paikannimet tukevat käsitystä, että nämä seudut ovat varhain asutuita. Täällä löytyy mäki, jota kutsutaan Hiidenkukkulaksi. Löytyy Orjasaaren ja Sirkiänsaaren kylät. Niiden lähelläkään ei nykyisin ole vesiä, joten ne ovat olleet saarina kait hyvin
vanhoina aikoina. Samaa todistaa myöskin kirkonkylän lähellä oleva
Saarsilta, Saarsillanmäki. Puhutaan myöskin Tikatsun merestä. Sen
paikalla on nyt vaan kivikkoinen aukea. Kun kerran meren nimi on
voitu jollekin vedelle antaa, on se epäilemättä ollut tavallisia järviä
suurempi, vaikkapa nykyisin tuon aukean ympärillä humiseekin
mahtava Tikatsun korpi salaperäisiä laulujaan.
Ilmanalansa puolesta ei pitäjä eroa sanottavasti naapuripitäjistä.
Suomenlahti on tosin 68 kilometrin päässä, mutta Suvantoon on
matkaa vaan 10 kilometriä, etäisyys Laatokasta on 20 km. Ilma ei ole
enemmän sisämaan ilmaa kuin niissä pitäjissä, jotka ovat lähempänä
näitä suuria vesiä, sillä pitäjä on huomattavammasti korkeammalla
kuin naapuripitäjät. Koko se puoli pitäjää, joka on Raasulin harjanteella on varmaankin läänimme korkeimpia kohtia. Myöskin Kuninkaanselän seudut ovat hyvin korkealla.
Mitä luonnonlaatuun tulee, niin on se hyvin vaihtelevaa. Mäkiä,
laaksoja ja harjanteita huomaa alinomaa. Vuoria ei ole. Kasvullisuus
on tavallista Karjalan kannaksen kasvullisuutta. Kasvaa: kuusia, pe-
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Järvimaisema Raudusta.

täjiä, koivuja, leppiä, haapoja, katajoita ja pajuja. Lehmuksia ja tuomia vähän. Muussa kasvullisuudessa ei ole mitään erikoisuuksia
huomattavissa.
Järvet ovat yleensä pieniä. Pitäjässä löytyy seuraavat järvet: Koskijärvi, Töllikköjärvi, Valkjärvi, Porkunjärvi, Linnajärvi, Mustajärvi,
Parikanjärvet, Niittyjärvi, Tykläjärvi, Kerpaanjärvi, Susijärvi, Kirkkojärvi, Pitkäjärvi, Hoikajärvi, Seppälänjärvi, Leinikylän järvi,
Rautjärvi, Tikatsun lampi, Osminalampi, Vahvinajärvi, Hauklampi,
Mutalampi ja Nypelö.
Mainitsin jo edellä kuivuneesta Tikatsun merestä. Kuinka suuri se
on ennen ollut, ei tiedetä. Vanhat ihmiset kertovat että noin 60–70
vuotta sitten oli siinä pienellä alueella vielä niin paljon vettä, että sai
meressä uittaa hevosta. Mutta maanlaatu ympärillä osoittaa, että se
on voinut olla aikanaan tavattoman suuri. Mutta vuodet ovat sen
vähitellen kuivanneet. Samoin käy muillekin järville. Nekin pienenevät paljoa nopeammin kuin muualla. Nyt näkee silmä kaikkialla
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järvien pohjia, jotka muistuttavat, että Rautu on kerran ollut vieläkin
kauniimpi, järvirikas seutu.
Jokia on vähän ja nekin pienenpuoleisia. Tärkeimmät ovat: Saijanjoki, Kolttojanjoki, Tunkelmanjoki, Orsaarenjoki, Saarsillanjoki,
Viisjoki, Koskitsanjoki, Hartsjoki, Tuusnajoki, Morsoja, Ruokoja,
Vepsoja, Valioja, Hulkoja, Porkunoja ja Höröoja.
Tärkeimmät sillat pitäjässä ovat seuraavat: Sies’-silta, Kaismansilta, Korleensilta, Anttolan silta, Saarsilta, Amparin silta, Tuunaojan
silta, Savolan silta, Harts’silta, Kalojan silta, Ruoko-ojan silta,
Mult’silta, Kannikan silta, Potkelan silta, Savotan silta, Haaroisten
silta.
Vaikkapa pitäjä onkin meren ja järvien pohjaa, ei suurempia soita
ole havaittavissa. Mainitsemista ansaitsevat: Laakkiansuo, Likosuo,
Saarsuo, Kirnusuo ja Mustanotkonsuo. Mainitsin jo edellä, että pitäjä on mäkistä. Lienee syytä mainita tärkeimmät mäet. Kansa on
antanut niille seuraavat nimet: Hartsillanmäki, Mustilanmäki, Maljamäki, Saarsillanmäki, Kylmäojanmäki, Multsillamäki, Liipovanmäki, Katajamäki, Vierumäki, Hiekkamäki, Anttolanmäki, Riikolanmäki, Väärämäki, Hulkojanmäki, Ruoninmäet, Mölkänmäet, Omeljanpalteet, Hiienkukkula, Heramäki, Amparinmäki, Pihlajamäki, Linnamäki, Kuninkaanselkä.
Maanteitä on useita ja leikkaavat ne pitäjän ristiin rastiin. Kivennavan pitäjästä kulkee maantie Raudun kirkonkylään lähtien Liipolasta, kulkien Anttolan myllyn kautta Orjasaaren kylään, sieltä
“maantieristin” kautta kirkonkylään. Kirkonkylästä lähtee useita isoja maanteitä. Valkjärvelle kulkee maantie Leinikylän ja Mäkrän
kautta. Kiviniemeen ja Sakkolaan menevä maantie kulkee yhdessä
Valkjärvelle menevän maantien kanssa l kilometrin, eroaa sieltä
Haukkalaan ja kulkee Vehmaisten kylän läpi Petäjärvelle. Kun kuljetaan Kiviniemeen, kuljetaan tätä tietä noin 30 metriä vaille 9 kilometriä, sitten erotaan vasemmalle metsätielle, joka vie Kiviniemeen
johtavalle maantielle. Metsätietä on noin 3 kilometriä. Tämä on
suorin tie Kiviniemeen. Sakkolan Riiskaan kulkeva maantie kulkee
Vehmaisten kylään saakka yhdessä Kiviniemeen menevän tien kanssa, eroaa siitä Vehmaisten kylässä oikealle.
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Lahjoitusmaa-aikuinen talo Mäkrällä.

Metsäpirttiin menevä tie lähtee kirkonkylästä Sumpulan hovin
kautta, kulkee Amparmäen ohi Raudun kylälle, sieltä Raajuun j.n.e.
Palkealaan kulkeva tie kulkee kirkonkylästä kappalaisen pappilan
kautta Potkelaan j.n.e. Pietariin kulkeva tie lähtee kirkonkylästä Kivennavalle menevää tietä pitkin, eroaa siitä noin 2 km päässä, kulkee
edelleen Maanselän ja Raasulin kautta.
Tärkeimmistä matkaetäisyyksistä mainitkaamme. Kirkonkylästä
(Varikselasta) on matkaa: Leinikylään 4 km; Mäkrälle 8 km; Valkjärvelle 30 km; Vehmaisiin 4 km; Petäjärvelle 10 km; Kiviniemeen 25
km; Riiskaan 10 km; Metsäpirttiin 17 km; Palkealaan 10 km; Raasuliin 12 km; Orjasaareen 8 km; Lipolaan 19 km; Kivennavalle 43 km;
Raivolaan 62 km; Terijoelle 67 km.
Kansa on täällä keskikokoista. Luonteeltaan aito karjalaista, vilkasta. Aluksi se vaikuttaa jonkun verran epäluuloiselta - syynä lienee
lahjoitusmaa-aikojen vaikutus, mutta lämpenee kohta, tulee avomieliseksi ja ystävälliseksi. Taikauskoa on siellä täällä vielä havaittavissa. Kieli on tavallista “kannaksen kieltä”, otan tähän muutamia sano-
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Vanha hauta Raudun kirkkomaalla.

ja: Koussikka = kauha; kiukuva = uuni; liuhki = kerma; terttumin =
hyvin paljon; limanitsa = sanomalehtipaperiin tehty paperossi; omena = peruna; akkomainen = äkkinäinen.
Erittäin toiminnanhaluiseksi ei kansaa voi sanoa. Varsin huomattavaa velttoutta on rahdinteko jättänyt mieliin. Yleinen - nyt jo sentään häipyvä - tapa oli kokoontua kirkonkylään useiden kilometrien
päästä “tsaijua” juomaan ja jouten aikaa kuluttamaan.
Sukunimet ovat täällä yleensä pitkiä, kuten: Kyllästinen, Kuparinen, Pietiäinen, Hännikäinen, Vaskelainen, Ihalainen, Korpelainen,
Anttonen, Loponen, Kerminen, Partanen, Kuronen, Honkanen ja
Valkonen. Mutta on lyhyitäkin, kuten Orava, Intke, Rastas, Mentu ja
Komi.
Etenkin kreikkalaiskatoliseen uskontoon kuuluvia ei koskaan kutsuta sukunimillä, vaan tekaistuilla nimillä, kuten: Pien’ Vana, Pielai
Vassu, Perreemies, Antrei Miku, Palaka Vassu, Vassun Vandka, Vassu, Mikin Mikko, Penteleen Pekko, Pörri Vassu, Matala Mar’.
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Tavallisimmat ristimänimet ovat: Anni, Helena, Jussi, Matti ja
Antti.
Kylät Raudussa ovat yleensä pieniä. Löytyy vieläkin useita yksitaloisia kyliä. Seuraavan nimisiä ovat nykyiset kylät: Orjansaari,
Luukkolan mäki, Miitron mäki, Mäkrä, Haapakylä, Leinikylä, Vehmais, Pienporkku, Variksela, Kuninkaanselkä, Kaskaala, Palkeala,
Riikola, Huuhti, Petrola, Sirkiänsaari, Aliska, Korlee, Potkela, Niittyjärvi, Porkku, Raudunkylä, Savikkola, Sunikkala, Keripata, Vakkila, Hietala, Maanselkä, Pirholanmäki, Suurhousu, Suvenmäki, Tutenitsa, Kuusenkanta, Kopola, Vepsa, Kärsälä, Liippova, Raasuli, Nuijala, Piesula, Savola, Kelliö, Tokkari, Mansa, Ristautio, Miettilä ja
Aherikko.
Rautu on puhdas äyrämöisalue. Mutta nämä äyrämöiset eivät ole
Raudun vanhempia asukkaita. Niinä voi käsittää kreikkalaiskatolilaisen väestön. Noin 1500-luvulla mainitaan vatjalaisessa verokirjassa “Raudun pokosta”. Sittemmin mainitaan siellä olleen parikin pokostaa “Beloussovan kyläpokosta” ja “Sjilinon kyläpokosta”. Raudun pokosta oli yksi Kannaksen kaikkein vanhimpia. Tämä kreikkalaiskatolilainen aines sittemmin hävisi, jäännöksiä on vieläkin olemassa ja kuuluvat ne Palkealan kreikkalaiskatolilaiseen seurakuntaan. Kreikkalaiskatolilaisia jäännöksiä asuu enemmän Palkealassa
ja Vakkilassa. Luterilaisena seurakuntana Rautu mainitaan jo 1625.
Missä ensimmäinen kirkko on sijainnut, on vaikea sanoa. Mutta
luultavaa on, että se on sijainnut nykyisen rovastin pappilan luona,
jossa Raudun myöhemmät kirkot ovat olleet. Vasta l822 rakennettiin
kirkko nykyiselle paikalleen. Kellotapuli rakennettiin 1854. Sodan
hävityksiä on Rautu saanut useasti kestää. Mainitsen vaan vuoden
1665 julman sodan, jolloin venäläiset voitettiin Raudun kirkon luona. Siltä ajalta lienevät vielä jälellä n.s. Potkelan patterit. Vuosina
1703–04 hävittivät venäläiset Raudun pitäjää.
1500 oli Raudussa 293 taloa, 2 tai useampihenkisten perheiden
taloja oli 107. Ihmisiä oli kaikkiaan 412.
Kansa kertoo useita tarinoita sotavuosilta. Isonvihan ajalta kerrotaan m.m. seuraavaa: Raudun ison pappilan ja Kuninkaanselän kylän
välillä on n.k. “Puuminajärvi”, johon isonvihan aikana olivat muka
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Raudun kirkonkellot upotetut. Tämän johdosta sen vesi tuli niin
tenhovoimaiseksi, että olipa kenellä mikä tauti tahansa, kunhan vaan
tuolla vedellä itseään useamman kerran pesi, niin hän siitä parani.
Nykyäänkin vielä käyttävät järven vettä rähmäsilmäisten pesuvetenä ja silloin ne kuuluvat aina paranevan. Ei voida varmuudella
sanoa, onko mainitun järven vesi tosiaankin noiden kellojen vuoksi
niin tenhovoimainen, mutta kerrotaan, että eräs umpisokeakin sai
näkönsä järven vedellä silmät pestyään.
Tarinoita liittyy myös Linnamäkeen. Mainitaan, että siellä sijainnut linna hävitettiin eräänä suurena sotavuonna. Linnan rautaportit
oli upotettu lähellä olevaan Linnajärveen. Kerrotaan että niitä on
koetettu nostaa. Nuoria on laskettu järveen, ne ovat tarttuneet portteihin kiinni, mutta ylös ei mitä ole saatu nousemaan.
Mitä tulee pukuihin Raudun vanhemmalla ajalla, olivat ne yleensä samanlaisia kuin naapuripitäjissäkin. Mainitsen tässä ainoastaan
missä kohden rautulaiset pukimet jonkun verran poikkesivat naapuristaan.
Tyttöjen päähineenä oli n.s. “säppäli”, nauha, se kiersi vaan päälaen. Raudun naisilla oli huntu pieni ja pitivät sen säppälin tapaan
otsalla. Rautulaiset naiset pitivät ennen n.s. rekkopaitaa. Tätä paitaa
kuvailee tohtori Sirelius eräässä kirjoituksessaan seuraavasti: “sille
antoi nimen nelikulmainen, toisesta päästään poimittu palttinavaate
eli “rekko”, joka ommeltiin kiinni paidan yläsiin, niin että poimittu
osa tuli olemaan ylinnä leuan alla ja vastainen pää alasissa kiinni.
Ensin mainittu osa, jonka poimut rihmalla vedettiin yhteen niin lujasti kuin mahdollista, kirjattiin umpeen erivärisillä langoilla. Paidankaulukseksi ommeltiin erikseen niinikään kirjailtu vaatekaistale.” Hameesta mainittakoon “hartuushameet”, ne olivat punaiset, varustettu helmusnauhoilla. Liivejä eivät naiset ennen Raudussa pitäneet. Vöinä käyttivät naiset n.s. isentäisiä ja säärsiteitä, jotka valmistettiin käsin, pirtaa käyttämättä. Esiliinoja käytettiin, ne tehtiin painamattomasta rihmasta ja olivat aivan valkeita. Päällysvaatteena oli
viitta. Se oli valkea tai sininen. Ulottui noin polviin. Sepalus oli
koristettu punaisella nauhalla. Kesällä käytettiin “kostulia”, jonka
sepalus kirjailtiin.
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Palkealan kirkko.

Miehillä olivat “kussakat” tavallista suuremmat lankavyöt.
Vanhat puvut hävisivät vähitellen. Kansa alkoi omistaa vieraita
malleja ja pukuja. Eräs Raudun oloja aikaisemmin kuvaillut kirjoittaa: “Kun vuosikymmen sitten (tämä on kirjoitettu 1912) muukalainen esim. kesäisenä sunnuntaiaamuna pistäytyi Raudun kirkkomäelle, vetäytyi väkisinkin suu hymyyn nähdessään, miten sievästi puhtaat ja sileät paidan helmat nutun jatkona suojasivat housujen yläosia, joiden lahkeet, varsinkin nuoremmilla miehillä, olivat saaneet
suojansa kovasti kiillotettujen “formusaappaiden” varsissa, joiden
piti olla nilkan tienoilta hieman hienoihin ruutuihin pakoitetut, ja
pään suojana oli n.s. “furaska”. Tietysti silloin jo, niin kuin kaikkina
aikoina lie ollut, olivat muutkin vaateparret käytännössä.”
Nyt käytetään Raudussa samanlaisia pukuja kuin muuallakin.
Naisten keskuudessa ovat kansallispuvut alkaneet saavuttaa yhä suurempaa jalansijaa.
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Sumpulan hovi.

Raudun vanhoista rakennustavoista kertoo eräs asiantuntija seuraavaa: Entisenä lahjotusmaa-aikana jäljiteltiin Raudunkin rakennustavassa inkeriläistä rakennusmallia. Taloissa oli vaan yksi asuintupa - ani harvassa kaksi - ja sekin sisäänlämpiävä savupirtti, useimmiten yhdellä neliruutuisella ikkunalla varustettu. Toisena seinäreikänä oli pihan puolella oleva n.k. “juoksulauta” eli “juoksuikkuna”,
jota pidettiin auki ainoastaan tuvan lämmitessä. Alikatossa oli n.k.
reppänä, jossa oli myös samanlainen juoksulauta kuten ikkunassakin
ja joka johti savun sen yläpuolella pystyssä olevaan savutorveen,
mikä oli useinkin kaiverrettu avoimeksi isosta puusta. Torveksi sopivimmat olivat isot, lahosydämiset hongat. Vesikattoina käytettiin
etupäässä tuohta ja kuusen kuorta (kaskusia) sekä liisteitä niiden alla
ja päällä. Uuni oli rakennettu puulavan päälle maakivestä ja savesta,
muutamilta osiltaan vaan tiilestä. Uunilavan alla aivan maan rajassa
oli iso aukko, jossa kanoja talvisin ruokittiin. Uunin vieressä oli noin
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Miettilän hovi.

puolensylen levyinen hirsisalvos (kolpitsa), jossa talon käsityökaluja
y.m. säilytettiin. Se oli monipuolisena huonekaluna: tavarakaappina,
päivällä istuimena ja yöllä makuulavana. Toisena suojana asuinhuoneen edessä oli pölkyistä tehty porstua tai varakkaimmilla hirsistä
tehty pienenläntä huone, jossa ruokia säilytettiin. Vaatevarastoa säilytettiin sitä varten tehdyissä ullakkohuoneessa, joka oli useinkin
vierekkäin vilja-aitan kanssa. Navetta oli lähellä tupaa, pieni ja pimeä, noin metrin korkuisen kivijalan päällä. Se oli kyhätty pyöreistä
hirsistä ja sudensammalista. Valoaukkoja ei siinä ollut kuin yksi
pieni reikä, joten eläinten täytyi olla puolipimeässä pitkät talvikaudet. Mitään muuta ilmanvaihdetta ei ollut kuin ovi.
Navetan ja tuvan välillä oli n.k. kujankatos, jonka katon räystäät
yhdistyivät navetan ja tuvan räystäisiin. Tämmöinen rakennustapa
oli hyvin huonoa siinä suhteessa, että jos esim. tupa syttyi palamaan,
meni ilman armotta koko kartano. Mutta nyt ovat rakennustavat
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muuttuneet. Asuinhuoneet rakennetaan nykyään korkeiksi, isoiksi ja
moniosaisiksi. Ikkunoita tehdään paljon ja isoja. Karjakartano rakennetaan jo paljoa kauemmas asuinrakennuksesta, joten välimatkaa on
iso aukea piha. Karjahuoneet sekä muutkin ulkohuoneet koetetaan
tilaisuuden mukaan saada saman katon alle, jota vastoin entisen
rakennustavan mukaan ne olivat kaikki hajallaan eri katoissa.
Vesi taloon nykyään jo useimmiten johdetaan torvia myöten jostain vähän kauempaa; tai jos kellä on kaivokin, niin se koetetaan
sovittaa johonkin semmoiseen paikkaan, mihin eivät mitkään likatai lantavedet johdu, jota vastoin ennen taas kaivo asetettiin, jos
suinkin mahdollista, joko pihan portin tai porstuan oven viereen,
mistä oli seurauksena, että kaikenlaiset likavedet siihen valuivat, kun
ennen oven eteen heitettiin tällaisia. Mutta käytännöllisessä suhteessa sitä kuitenkin pidettiin hyvänä, niin kuin laulettiinkin morsianta
taloon tuodessa: “Tässä on se onnen talo, kun on kaivo kartanolla,
tuvan vieressä vetonen”.
Saunarakennus oli myös kaikilla sisäänlämpiävä, siinä oli pienistä mukulakivistä tehty tulenpesä, josta tuli suitsusi, kuten sepän ahjosta kohden kattoa. Ulkopuolelle oven eteen laitettiin puita pystyyn,
etteivät tuulet ja tuiskut sisään sopineet. Saunoja käytettiin myös
synnytyspaikkoina, joten saatiin vaimoille eristetty paikka, kun
liiempiä asuinhuoneita talossa ei ollut. Ja senpä vuoksi synnytyspuuhissa olevaa vaimoa kutsuttiinkin kansan keskuudessa aina “saunaakaksi”.
Riihet olivat entiseen aikaan kovin pieniä ja maalattialla varustettuja. Riihtä ei käytetty muuhun vuoden aikaan ollenkaan kuin ainoastaan kesällä uutista puidessa, sitten taas vasta talvella pyhäinmiesten ja joulun välillä. Riiheen mentiin aina tulen kera, sillä riihittämistä pidettiin puhdetyönä. Riihen uunin päällä oli rautahaka, “renki”, jossa pärettä poltettiin. Usein tehtiin, jos kenen varat suinkin
sallivat, siten että pidettiin ahde kaiken talvea riihen parsilla, ja se
puitiin vasta kesän tultua; se oli talon kunnia ja sitä myöten talon
varallisuussuhteita arvosteltiin. Kun siihen aikaan huomattiin, kenen
talon riihen edessä oli olkikupoja, ruvettiin laulamaan:
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Siinä on talo, tanakka,
kun on viljaa varalla.

Rattoisa väen elellä,
leivän kanssa leikitellä.

Mainitsin, että taikauskoisuutta on vielä väestössä. Se ilmenee
monella tavalla. Moni uskoo ilman ennustuksiin. Kansan suussa elää
monenlaisia tarinoita. Kerrotaan tarinaa lukkari Pessistä:
Jo useita vuosikymmeniä sitten varastettiin kunnan yhteisestä lainaviljamakasiinista eräänä yönä viljaa. Kun seurakunnan silloinen
kirkonpalvelija lukkari Pessi sattui sinä yönä kulkemaan siitä ohi,
huomasi hän miehen mainitun vilja-aitan vieressä viljasäkkiä kärryihin kiertämässä. Mies sanoi mainitun viljasäkin päivällä lainanneensa, ja nyt veisi hän sen muka mennessään kotiinsa. Pessi uskoi
miehen puhetta ja hyvänluontoinen kun oli, auttoi vielä säkinkin
kärryyn ja miehet lähtivät sovussa omille teilleen.
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Kun päivällä varkaus huomattiin, pidettiin siitä tarkka tutkinto ja
mies joutui siitä syytteenalaiseksi. Asiasta koitui pitkä käräjäjuttu.
Siihen Pessikin sekaantui. Mutta Pessi sattui kuolemaan ennen käräjäjutun päättymistä ja hän jäi epäluulon alaiseksi juttuun nähden.
Sen tähden ei häntä haudattu kristillisten menojen mukaan eikä siunattu hautaa. Mutta tästäpä seurasi, että Pessi rupesi joka yö haudallaan laulamaan: “Ah olenko mä outo ainoa maan pääll”. Näin kertoo
kansa. Kun tätä laulua oli kuultu pitkät ajat, ilmoitettiin asia pitäjän
rovastille ja tämä tuli sitä kuuntelemaan. Pitkän aikaa kuunneltuaan
muiden kirkonpalvelijain kanssa, oli rovasti sanonut: “Jaa, jaa, kyllä
se on Pessin ääni. Mutta siunatkaamme hänet hautaansa”. Eikä Pessin ääntä enää kuulunut hautuumaalta.
Tämä tarina vakuutetaan aivan todeksi ja kertovat sitä vieläkin
monet. Tuttu on myös tarina “Kultamullin lähteestä”. Se sijaitsee
Raudun ja Kivennavan rajalla: Kun kerran Raudun miehet eräänä
juhannusyönä menivät siitä aarretta hakemaan, olivat he jo saaneetkin ison korvakkaan vaskipannun näkyviin. Mutta kun eräs miehistä
oli iloissaan huudahtanut, että “kyllä se vaan nyt on meidän omana”,
niin oli siihen ilmestynyt iso mies, niin iso, että pää puiden latvaan
ylettyi, ja paiskannut pannun niin suurella voimalla lähteeseen takaisin, ettei sitä enää koskaan kuulunut. Sanottiin sen saman huudahtajan silmiin siinä räiskähtäneen vettä, josta hän tuli paikalla sokeaksi.
Tarina aarteesta ja valkeapäästä pojasta on seuraava: Erään Raudun miehen sanotaan lainanneen eräästä aarteesta sen haltijalta rahaa
muka sillä ehdolla, että jos ei saa rahoja takaisin, niin sitten pitää
hankkia haltijalle valkeapää poika. Mutta kun hän ei voinut näitä
ehtoja täyttää, tuli hän sokeaksi.
Kuuluisa loitsija oli Maria Haukka Palkealassa. Hän oli lääkäri ja
kaikenlaisten neuvojen antaja. Häneen uskottiin ja hänelle annettiin
nimi “Palkealan jumala”. Osotteeksi minkälaisia temppuja hän teki,
panen tähän yhden kansan tarinan: Eräs Mäkrän isäntä sairasti. Haukan Mari haettiin hänen luokseen. Kun hän tuli taloon, vietiin hänet
isännän kanssa eri huoneeseen, johon ei saanut ketään muita tulla.
Huoneeseen mentyä pani hän jotenkin ison, suurisuisen pullon uunin
taa piiloon ilman isännän huomaamatta ja käski sitten tuomaan las-
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ten reikäjakun, johon isännän piti käydä istumaan, silmät kiinni sidottuna ja asettuen istumaan reiälle. Nyt etsi hän esille taikakalupussinsa, jossa oli ihmisen pääkalloja, kuolleen ihmisen kuivattuja käsiä
y.m. sen tapaista, joita hän siinä kolisteli ja paineli kipeitä paikkoja
vasten sekä samalla luki ja loihti ja manasi pahoja henkiä. Viimein
otti hän piilostaan mainitun pullon, johon oli pantu sammakon raatoja, sisiliskoja, käärmeenpäitä, y.m. ja sen hän asetti isännän takapuolen alle, Vähän ajan kuluttua avasi hän isännän silmiltä siteen, otti
pullon maasta ja näytti sitä isännälle; että semmoisia ihmeitä hänestä
on lähtenyt. Mutta lapsen viikarit, jotka olivat avaimen reiästä seuranneet tapausta alusta loppuun, huusivatkin siihen, että: Johan ne
olivat pullossa eukon tupaan tullessa; pullo oli vaan piilossa uunin
takana ja sieltä hän sen otti. Älkää uskoko, hän valehtelee!
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Tästä suuttuneena rupesi eukko manaamaan lapsia ja vakuutti
isännälle, ettei se nyt auttanut, kun sitä olivat vieraat silmät näkemässä.
Isännän huono tila jatkui ja jonkin ajan kuluttua kuolema hänet
siitä korjasi.
Vieläkin löytyy mummoja, joilla on laulun ja loihtimisen ihmeellinen taito, ja jotka vielä kalevalaisten laulajien tapaan opettavat:
Nousikin merestä miesi,
kultasuua. kulta käänä,
kultamiekkanen käessä
kultakampa kainalossa.
Kun toivoo taikauskon ja loitsimisen katoavan, samalla myöskin
hartaasti toivoo, ettei laulun mahti menisi maan rakohon. Palkealan
hautausmaalla lepää Larin Paraske, laulaja laajatietoinen. En ryhdy
tässä hänen elämäänsä selostamaan, sillä hänen elämäkertansa on
ilmestynyt. Kaunis muistokivi hänen haudallaan kertoo nousevalle
nuorisolle laulajasta, joka voi sanoa itsestään:
“Niin on mulla virtosia, niinkuin seinähirtosia”.
Mutta vielä elää muutamia, joilla on laulun kipinä sielussa. Vielä
Tatjana-mummo osaa moittia epämieluista miniää:
“Vääräpää, vähänäköinen,
kierosilmä, kiikkaniska,
sääriluist’ saa sängytolpat,
käsivarsist’ saap’ vasaran.
Tuntuuha toruja vaimo,
töttösuu toruja vaimo.
riippahuuli riitelijä.”
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Muistuttaa miniää jättämästään kodista:
“Kolme hyvvää jäi kottii:
lämmin leipä voi vatinen,
päivän ielinen unonen,
emon ehtosen sanaset.
Kuule neito kun mie laulan
Käyvyytpä muut murkinalle,
siull’ on murhe murkinaksi,
käyvyyt toiset iltaselle,
siull” on itku iltaseksi.“
Sulholle hän laulelee:
“Ota olki vuotehesta,
sulkku siimaksi sipase,
sillä neuvo neijostasi,
ottamaijais opeta”
Pekko Kukko Haukkalasta lauloi minulle seuraavan virren
lahjoitusmaa-ajalta:
“Sumpulass’ on inssi suuri,
kova inssi koivikossa,
lyötti rengit renkahissa,
vallan miehet vaivaiseksi.
Siitä on mies kiitettävä
kun teetti aitat ankarasti,
kaksi siltaa sipas siihen,
seinät kaksinkertaiseksi,
eipä sinne rotta riennä
eikä hiiret hissuttele.
Puitti riihet puhtehella
sitten aivan aamusella
Pitkäjärvelle pihisti,
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sitten sieltä tultuansa
pani päivät kiriajan;
ketä kiitti, ketä moitti,
kelle tarjosi kepistä.
Kun tuli reisu kaupunkihin,
jos sanot tuon sanasen
ett’ on huonot kulkuneuvot,
kohta saitkin korvapuustin
Tule huomenna hovihin.
vie vaan viinat Viipurihin
tuopa rautoja takaisin.
Nevian savotall’ siell’ on,
siell’ on Koslova kotona,
Najok reisut merkkiävi,
mene sieltä Sumpalahan,
siell’ on itse Israeli
kotona kova isäntä,
näytti paikan tavaroille.
Meitä ei piinaa Pipina,
valtaherra vaivaele
Tapa-inssi on tuhmempi,
oli parempi paroni.
Tuli huuhka meidän hoviin
muilta mailta muukalainen,
otti kanssansa kasakat,
kulki Vehmasin kylähän,
Soikkeli ol’ sopiva talo,
siellä viljoja visusti.
Maijot maahan kaaettihin,
viljat viereen viskattihin,
maahan uunit mukattihin.
sai myös osansa isäntä
pilkistä ja piikkilöistä.
Sitten haamus’ Haukkalahan,
ajoi Paukkusen pakkasehen;
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Kukon Riston kulkemahan.
Sieltä kiersi Kerpattohon,
miehen Mikkeli nimisen
pani rautoihin pakana,
laittoi vielä Viipurihin,
sellainen ol’ Sentsikoffi.
Pois tää riski riuhattihin
tuli taarasti tasanen,
nyt ei piinaile Pipina.
valtaherra vaivaele”
Pääelinkeinona Raudussa on mainittava maanviljelys ja karjanhoito.
Rahdinteko oli ennen hyvin yleinen, mutta on se viime aikoina vähentynyt. Kauppahenkeä ilmenee siellä täällä. Maitoa viedään Pietariin, samoin säännöllisissä oloissa eläimiä, heiniä, hiiliä, muurahaisen munia y.m. Kalastusta harjotetaan vähän, metsästystä vielä vähemmän. Kotiteollisuus ei ole kehuttavalla kannalla. Naiset ovat
tässä suhteessa paljon edellä miehistä.
Postitoimisto on kirkolla. Posti lähtee maanantaina, keskiviikkona, torstaina ja lauvantaina aamulla klo 10 ja saapuu samoina päivinä illalla klo 6. Seurakunnan rovastin pappila on noin 3 kilometrin
päässä kirkolta, kappalaisen 1 kilometrin. Nimismies asuu Leinikylässä, siellä on myös eläinlääkäri. Poliiseja on l Kirkonkylässä,
l Raasulissa ja l Sirkiänsaarella. Raasulissa ja Sirkiänsaaressa ovat
tulliasemat. Kirkolla on apteekki. Myöskin on Raudussa oma telefooni-osakeyhtiö.
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Raudun kansakoululaitoksen
40-vuotiselta taipaleelta
Kansanopetuksesta Raudussakaan ei voi juuri puhua ennen ensimmäisen kansakoulun perustamista. Pyhäkoulu ja rippikoulu saivat
sen tehtävän suorittaa ja kylänluvuissa ja piispantarkastuksissa kansan lukutaitoa tarkastettiin. Ennen varsinaista kansakoulua oli isossa
pappilassa rovastin tytär rva Lindström pitänyt jonkinlaista lasten
koulua. Opetettu oli sisälukua, uskontoa, laulua y.m. Vähän oli ollut
lapsia ja opetusta haittasi, kun ei ollut kirjoja.
Vähitellen heräsi ajatus perustaa kansakoulu Rautuun. Kivennavan kirkonkylään oli kansakoulu perustettu jo 1870 ja alkoi se toimintansa 1874. Uudenkirkon kirkonkylään oli kansakoulu perustettu
ja alkoi se toimintansa seuraavana vuonna. Alun näiden koulujen
perustamiseen oli antanut silloinen kuvernööri C. Oker-Blom, joka
tarkastusmatkoillaan otti asian esille ja ajoi päätökseen. Hänen aikanaan alettiin läänissä joka kunnassa hommata kansakouluja ja niin
syntyi Raudunkin koulu. Oli luonnollista, että yksimielisesti ei kou-
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lua saatu perustetuksi, sillä paljon oli henkilöitä, jotka eivät koulun
hyötyä ymmärtäneet, vaan kynsin hampain vastustivat koulun perustamista. Siksipä perustava kokous oli meluinen - kuuluipa siellä
jokunen nyrkkivoimallakin mielipidettään painostaneen.
Vuonna 1871 perustettiin kansakoulurahasto. Siihen suoritti jokainen päärahaa suorittava henkilö 25 penniä. Näin karttui pohjarahastoksi 445 mk. 75 p. Tätä rahastoa sittemmin kartutettiin rahaston
koroilla, viinaverorahoilla sekä kunnalta lisää kantamalla. V. 1875
näillä rahoilla voitiin ostaa “Ruukkovan rouvilta” talo. Sen oli noin
75 vuotta sitten rakentanut nimismies Forell. Tammikuun 15 p:nä
1876 sitten koulu pääsi alkamaan toimintansa. Koulu oli alussa poikakoulu, mutta jo seuraavana syksynä alkoi myös tyttökansakoulu.
Alussa toimivat nämä erikseen, mutta sittemmin ne yhdistettiin.
Mutta nimellisesti ne pysyivät erillään.
Vuotena 1902 oli tämä kirkonkylän eli Varikselan kansakoulu
ainoa Raudussa. Se toimi alussa pienemmässä huoneustossa, sittemmin se muutettiin uuteen, tilavampaan rakennukseen, joka sitä varten rakennettiin. Entinen koulurakennus on nykyisin opettajien asuntona.
Mitä oppilaisiin
tulee, on niitä ollut
runsaasti aivan alusta saakka. Oppilasluku on yhä kasvanut, niin että kouluun on täytynyt ottaa kolmas opettaja.
Koulun miesopettajina ovat toimineet Taneli Väyrynen v. 1876–l880,
Matti Moisio 1880–
1889, Johan Högblom 1889–1890,

Palkealan kansakoulu.
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Aappo Nuora 1890–1902 ja J. P. Kokko 1902 alkaen. Naisopettajina
ovat toimineet O. Vilén ja Agnes von Schrove vuoden 1877 kuluessa, Eeva Sofia Hyvärinen vuosina 1877–85, Amanda Mäkinen
1885–1888, Hanna Staudinger 1888–92, Maria Kristiina Poutiainen
1892–93, Vendla Aleksandra Ahlström 1893–94, Matilda Snäll
1894–98, Anna Mentu 1898–99, Eugenia Farikoft 1899–1902 ja
Maria Kokko vuodesta 1902 lähtien. Koulun kolmantena opettajana
ovat toimineet Pirkko Kokko v. 1914–l915 ja Aili Ylenius vuodesta
1915.
Koulun johtokunnassa ovat eri henkilöt eri pitkiä aikoja toimineet. Esimiehinä johtokunnassa on kauemman aikaa toimineet pastori K. A. Antell vuosina 1876–78, pastori T. Vinter v. 1879–1882,
rovasti K. Vilen v. 1882–92, talollinen Heikki Ihalainen 1892–94,
kirkkoherra A. Järveläinen l895–1897, talollinen H. Ihalainen 1898–
1900, pastori Joel Siikanen 1901–1907, pastori Erl. Piispala 1907–
1913 ja suntio Samuli Valkonen sen jälkeen.
Kansakoulurahaston tilasta mainittakoon seuraavaa: V. 1871 oli tulot
445 mk. 75 p. 1881 oli tulot 2,290 mk. 27 p. ja 759 rpl. 53 kop. 1891
olivat tulot 2,043 mk. 31 p ja 351 rpl. 85 kop. 1901 oli tulot 2,031
mk. 78 p. ja 529 rpl. 15 kop. Vuonna 1911 nousi menoarvio jo
54,247 mk. 37 penniä.
Kauimmin ovat koulussa opettajina toimineet Aapo Nuora, Maria ja
J. P. Kokko. Tuntuvassa määrässä ovat he vieneet koulua eteenpäin.
Etenkin kaksi viimemainittua. Heidän johdollaan on koulu muodostunut eteväksi oppilaitokseksi, jossa nuorisoamme opetetaan elämäntehtäväänsä varten. Sen kaikessa toiminnassa näkee etevien ja
tehtäviinsä innostuneiden opettajien työn jälkiä. Koulu on vuosien
kuluessa tullut järjestetyksi ajanmukaiselle kannalle opintovälineisiin y.m. nähden.
Raudun nuorisolle on suureksi onneksi luettava se, että sillä on ollut
koulunsa peräsimessä sellainen innon, tarmon ja työn mies kuin J. P.
Kokko. Hänen työnsä nuorison hyväksi ei ole pysähtynyt vaan kou-
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lun seinien sisälle. Koulusta päässeen nuorison sivistysrientoja on
hän johtanut koulun ulkopuolellakin loppumattomalla innolla. Ollappa sellaisia opettajia useammassa Karjalan kunnassa, niin eiköhän valistustyömme saisi vauhtia.
Koulun 40-vuotista juhlaa vietettiin 1 p:nä helmikuuta tänä vuonna.
Tilaisuutta varten oli koulun juhlasali aistikkaasti koristettu köynnöksillä. Tähän koristettuun saliin oli yleisöä kokoontunut runsaasti.
Juhla aloitettiin virrellä 360, jonka jälkeen kirkkoherra A. Järveläinen piti rukouksen ja lausui sitten johtokunnan puolesta juhlayleisön
tervetulleeksi. Raudun nuorisoseuran sekakööri lauloi sitten muutamia lauluja, jonka jälkeen tarkastaja T. Saarnio piti puheen siveellisen toiminnan merkityksestä. Pidettiin sen jälkeen väliaika, josta
päästyä ohjelmaa jatkettiin laulamalla ensin Isänmaanvirsi. Puhumaan nousi op. J. P. Kokko selostellen koulun 40-vuotista toimintaa
ja vaiheita. Samalla puhui hän myöskin saapuvilla olleelle koulun
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ensimmäiselle johtokunnan jäsenelle maanviljelijä Mennulle. Koulun ensimmäisen vuoden oppilaista puhui asioitsija J. Paukku kertoen koulumuistelmiaan. Vielä puhuivat koulun entiset oppilaat, rouva Ihalainen ja op. Matti Valkonen. Helena Määttänen lausui kirjoittamansa runon. Tämän jälkeen puhui tarkastaja T. Saarnio vielä koulussa nyt käyville oppilaille ja kehotti heitä käyttämään hyväkseen
niitä tietoja, jotka koulu heille tarjoaa. Kirkkoherra Järveläinen puhui maanvilj. Matti Äikään muistolle. Koulun oppilaat lauloivat
opettaja Kokon johdolla muutamia lauluja, jonka jälkeen opettaja
Kokko kiitti kaikkia niitä, jotka tavalla tai toisella olivat avustaneet
näiden juhlien onnistumista ja toivoi, että se suosio, jota koulu on
tähän asti saanut nauttia yhä edelleen jatkuisi. Pastori Kytö piti loppurukouksen, jonka jälkeen juhla lopetettiin laulamalla virsi l60.
Runsaasti oli yleisöä saapuvilla ja jätti juhla mieliin kauniin tunnelman.
Koulun hyväksi toimineista miehistä olisi usea mainittava. Mutta
erittäin on mainittava kirkkoherra Antell, jota voi monesta syystä
pitää koulun varsinaisena isänä. Hän oli koulun perustaja, taisteli
pontevasti koulun puolesta kuntakokouksissa. Toimi johtokunnan
ensimmäisenä esimiehenä. Useasti hän saapui koululle opetusta
kuuntelemaan. Kun hän oli sairas, eikä päässyt ulos, antoi hän kantaa
itsensä akkunan luokse, nähdäkseen lapsia, kun ne palasivat koulusta. Suuri on ollut Raudun ensimmäisen kansakoulun vaikutus. Ensimmäiset valonsiemenet on se rajalle kylvänyt. Se on onnistunut
kasvattamaan kansaa, joka koulusta päästyään on innolla tarttunut
aurankurkeen, tahtoen laajentaa isien viljelyksiä. Kasvattakoon koulu edelleenkin tervettä talonpoikaiskansaa rajalle.
*
Vuonna 1903 perustettiin Sudenmäen koulu. Koululla on oma talo,
joka on rakennettu meijeristi Staufferin lahjoittamalle maalle. Alussa
toimi koulu kirkonkylän kansakoulun johtokunnan alaisena. 1904 sai
se oman johtokunnan. Koulun opettajina toimi kauemmin opettaja
J. P. Sederholm, 1905–13.
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Vuonna 1903 perustettiin myös Sirkiänsaaren koulu. Silläkin on
oma talo. Koulun opettajista toimi kauemmin opettaja J. Lankinen
vuodesta 1903 kuolemaansa asti 1913.
Vuonna 1906 perustettiin koulu Palkealaan. Sekin toimii omassa
talossaan maanviljelijä Falinin lahjoittamalla maalla. Pitemmän aikaa ovat koulussa toimineet opettajat R. Ruokonen ja A. Thusberg,
joka on nykyäänkin vielä koulussa.
V:na 1909 perustettiin koulu Orjansaareen. Sillä on myös oma
talo.
Vuonna 1910 perustettiin koulu Mäkrälle. Oma talo on sillekin
rakennettu. Kauemmin on opettajana ollut I. Kuorikoski.
Vuonna 1912 perustettiin koulu Raasuliin. Se toimii vielä vuokrahuoneissa, mutta saatanee sille kohta oma talo.
Kuten tästä käy selville, on Raudun kunta koettanut auliisti perustaa uusia kouluja. Suuria uhrauksia ne ovat kysyneet. Mutta toivokaamme, että ne kasvattavat uutta kansaa, josta on paikkakunnalle
hyötyä ja koko isänmaalle iloa.
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Maataloudellisia harrastuksia
Raudussa.
“Pellossa on Suomen ponsi”.
Tohtori Väinö Voionmaa kuvaillessaan karjalaisen heimon elämää
antaa myöskin valaistusta Raudun varhaisempiin maanviljelys- ja
maanomistusoloihin. On ollut ennen yhteisiä kaskia. Yhteisvoimalla
niitä viljeltiin ja niistä saatu vilja jaettiin. Paitsi varsinaisia maanviljelijöitä, mainitaan olleen myöskin n.s. “populeita” 1600-luvulla. He
olivat itsellisiä, jotka eivät omistaneet maata, vaan tekivät työtä tavallisilla maanviljelijöillä. Heidän verotuksestaan mainitaan, että
heidän käräjäkappansa olivat puolta pienemmät kuin talon savujen.
Raudussa on ollut - kuten nytkin vielä on - yksitaloisia kyliä. Kylää
pienempää tilusmittaa kutsuttiin ennen obsaksi, se merkitsee neljän
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ruiskoropan kylvöä kaskeen (8 hl). Keskiajalla oli kylvömittana “aatra” ja oli sen suuruus sama kuin nykyaikanakin. 1500-luvulla mainitaan Raudun Mäkrän talonpoikien kalastelleen Leinikylän järvellä.
Mitä maaperään tulee, ei se suinkaan ole maanviljelykselle epäedullista, jos kohta mäkiset maat asettavat maamiehelle runsaasti
vaikeuksia. Jo 1500-luvulla viljeltiin Raudussa pääasiassa ruista,
myöskin ohraa ja kauraa. Veroa mainitaan Raudun maksaneen seuraavasti:
Suuriruhtinaan lääni 51 korop. ruista
Korven ja Vepsan ,, 18 “
“
Maanselän
“ 28 “
“
Mäkrän
“ 30 “
“
Kaskaalan
“ 32 “
“

81/2 ohraa
5
“
7
“
71/2 “
8
“

Siemenviljoja mainitaan silloin olleen:
Suuriruhtinaan lääni 301/2 korop. ruista
Korven ja Vepsan “ 17
“
“
“
Maanselän
“ 321/2 “
Mäkrän
“ “
“
“
Kaskaalan
“ 213/4 “

51 kauraa.
20 “
28 “
30 “
32 “

51/2 ohraa 301/2 kauraa
1/2
“ 56
“
33/4 “ 83
“
“ 341/2 “
31/8 “ 56
“

Myöskin vehnää mainitaan viljellyn parissa kylässä.
Raudun maanviljelyksen säännölliselle kehittymiselle loivat ankaran
esteen lahjoitusmaaolot, jos kohta sodatkin useasti lakaisivat näkymättömiin monen miespolven työn tulokset. Lahjoitusmaa-aikojen
ankarina päivinä herpaantui ihmisten niin henkinen kuin ruumiillinenkin tarmo. Elettiin turvattomissa oloissa, mieli täynnä toivottomuutta ja surua. Oli luonnollista, että maanviljelys rappeutui. Kun
lahjoitusmaa-aika päättyi, heräsi toivo paremmista päivistä, mutta
sekään ei kohtakaan toteutunut. Isojako viipyi ja viipyi. Yli kaksikymmentä vuotta sai talonpoika elää epävarmaa elämää. Hän ei
voinut muokata maataan sillä tarmolla kuin olisi tahtonut. Eihän hän
tietänyt mikä maapalanen hänelle lopultakin joutuu. Vainiot pääsivät
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yhä huononemaan ja metsistymään, talot rappeutuivat. Kun sitten
isojako viimeinkin tapahtui, päästiin säännöllisempiin oloihin. Talonpoika tunsi maan omakseen ja ryhtyi sen arvoa viljelyksillään
kohottamaan. Helppoa ei tuo kohotustyö ollut. Köyhyys painoi, henkinen ja ruumiillinen masennus vaivasi vuosikymmenien perintönä.
Ei ollut kunnollisia työkaluja. Noin parikymmentä vuotta takaperin
ei pitäjässä ollut edes yhtään kääntöauraa, eikä muitakaan muokkausvälineitä. Talonpoika kynti maitaan kaksihaaraisella kotitekoisella aatralla ja kömpelöllä puukarhilla niitä tasoitteli. Kirkkoherra
K. Vilen hankki ensimmäisen kääntöauran ja pian sen jälkeen tilattiin niitä pitäjän varoilla 5 kappaletta ja niitä vuorotellen käytettiin.
Kohta niitä alkoivat yksityisetkin itselleen hankkia ja maanviljelys
pääsi parempaan vauhtiin.
Raudussa oli pitkiä aikoja muodissa n.s. kolmivuoroviljelys: kesanto, ruis ja kaura. Heinäviljelyksen merkitystä ei tajuttu. Kun muutamat alkoivat sitä harjoittaa, naurettiin sitä ja annettiin noille henkilöille pilkkanimitykseksi: luupäät. Mutta tämä viljelys alkoi antaa
siksi hyviä tuloksia, että sitä alettiin yleisemmin harjoittaa.
Nykyisin viljellään pääasiassa heinää, kauraa ja ruista. Myöskin
jonkunverran ohraa. Rehu- ja juurikasviviljelys on alkanut myöskin
yhä enemmän voittaa jalansijaa. Perunaviljelys on jo varsin huomattava, eikä pellavankaan viljelys ole tuntematonta. Puu- ja kasvitarhaviljelys on vielä verrattain vähäinen eikä metsänhoitoharrastuksesta
voi juuri paljoa puhua.
Rinnan maanviljelyksen kanssa on myös karjanhoito kehittynyt.
Vielä muutamia vuosia takaperin se oli perin alkeellista. Isoilla tiloilla elätettiin vaan muutamia lehmiä ja eikä niiden hoidosta voi juuri
puhua. Huonoja niittyheiniä niille syötettiin, juotavana perunan varsista keitettyä vettä, joskus höystettynä nauriin ja lantun naateilla.
Poikineille annettiin vähän jauhoja ruumenien kanssa. Navetat olivat
kylmiä, pimeitä ja likaiset. Ei ollut ikkunoita ei ilmareikiä.
Mutta vähitellen alkoi tässäkin suhteessa parannus. Tästä noususta mainitsee eräs maamies kirjoituksessaan: “Ensimmäisinä edistyksen raivaajina karjanhoidon alalla olivat Raudun hovit, kuten Vehmaisten, Maanselän, Miettilän, Sumpulan ja Korleen hovit, joihin
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ruvettiin hankkimaan parhaimpia rotueläimiä, joiden vasikoita ajanpitkään alkoi levitä talonpoikienkin navettoihin. He myös järjestivät
karjantuotteiden ulosmyönnin, vieden ne maitona Pietariin. Maidosta myyjät saavat noin 20 penniä ympäri vuoden litralta. Tähän hommaan rupesivat vähitellen muutamat talonpojatkin, jotka saivat karttumaan suuremman karjan. Näiden etunenässä olivat kaupp. Juho
Kerminen ja maanvilj. Jaakko Klosner. Viipurin läänin maanvilj.
seuran toimesta ja avustuksella saatiin kiertäviä karjakoita, jotka
kävivät talosta taloon antamassa ohjeita karjanhoidon alalla. Ja hyvinpä ne näyttivät täyttäneen tarkoituksensa, koska siitä lähtien karjanhoito yleisesti on entisestään edistynyt. Navetat on laitettu nykyaikaiseen malliin. Kuivikkeena käytetään etupäässä turvepehkua.
Rotueläimiä, etupäässä puhdasta maatiaiskarjaa, on alettu hankkia
useihin taloihin. Karjan lukumäärä on noin 10 vuoden sisällä kasva-
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nut moninkertaisesti, mutta siitä lähtevä maitomäärä ehkä satakertaisestikin. Karjan ruokintajärjestykseenkin on nykyään ruvettu panemaan yhä suurempaa painoa. Sillä kaikenlaisia uudenaikaisia rehukasveja on ruvettu viljelemään, kuten kesantovihannesrehua, rehunauriita, turnipsia y.m. Nykyään viedäänkin maito jo melkein joka
talosta Venäjälle ja Pietariin, jossa ne pian vaihtuvat rahaksi.”
Kananhoito ei ole vielä tullut erittäin tehoisaksi, sianhoito on
paremmalla kannalla. Mehiläisenhoidosta ei voi puhua.
Maanviljelyksen kohoamiseen on epäilemättä tehokkaimmin vaikuttanut Raudun maamiesseura. Se perustettiin joulukuun 27 p:nä
1899. Sitä ennen oli toiminut n.s. isäntäyhdistys, mutta oli sen toiminta enemmän hiljaista. Sen perustavina jäseninä mainitaan maanviljelijät: Matti Pennanen, Heikki Kuparinen, Simo Nuora, Sakarias
Luomala, Martti Pyöttiö ja Heikki Ihalainen. Seuran esimieheksi
valittiin Matti Pennanen ja varalle työnjohtaja Iivari Tuomi.
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Toimintaa varten jaettiin pitäjä piireihin.
Tehtiin yhteisostoja. Ostettiin siemenviljaa,
väkirehua, kasvitarhan siemeniä, marjapensaita, hedelmäpuiden taimia y.m. Hankittiin kiertäviä karjakoita ja maanviljelyksen neuvojia.
Kun seura alkoi voimistua, järjesti se maatalouskilpailuja, kuten vihannes- ja juurikasvien
hoidossa, lannan, metsän ja puutarhan hoitamisessa ja käyttämisessä.
1913 toimitettiin uusi piirijako, jolloin pitäjä jaettiin 17 piiriin. Kullakin piirillä on oma
piirimiehensä. Seura pitää kokouksia vuorotellen eri piireissä koettaen siten herättää maahenkeä ympäri pitäjää. Myöskin perustettiin
nuorten osasto, joka koettaa herättää nuorissa
innostusta ja kasvattaa heistä kunnollisia, sivistyneitä maamiehiä.
Jäseniä on seurassa noin 50. Esimiehinä
ovat olleet: Matti Pennanen, Hj. Vesalainen,
H. Ihalainen ja J. P. Kokko, joka vielä nytkin
toimii innostuksella tässä toimessa. Viipurin
läänin Maanviljelysseuran johtokunnassa on
seuraa edustanut talollinen M. Kukko.

J. Loponen.
Yksi Raudun
uutterimpia
maanviljelijöitä.

J. Loposen
asuinrakennus.
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Tänä syksynä panee seura toimeen suuren maanviljelysnäyttelyn
Raudussa.
Suurimerkityksellinen on ollut tämän seuran toiminta. Sen kylvämät siemenet ovat langenneet otolliseen maaperään. Toivokaamme,
että seura edelleenkin yhä voimistuen maahengen herätystyötä tekisi
ja siten maaseudun talonpoikaisväestön menestystä auttaisi.
*
Hevoshoidon merkitys on myöskin oivallettu. Viime talvena perustettiin Rautuun Raudun hevosystäväin seura. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin opettajan J. P. Kokko, kirjuriksi ja rahastonhoitajaksi maanviljelijä Pekka Palin ja johtokuntaan maanviljelijät:
Tuomas Kuparinen, Juho Pietiäinen, Tuomas Loponen ja Hj. Vesalainen. Seuralla on jo tämän kesän aikana käytettävänä siitosori.
Hyödyllistä työtä maatalouden hyväksi on tehnyt myöskin Marttayhdistys, joka iltamien ja neuvojien kautta on koettanut kantaa kortensa yhteishyvän alttarille. Seura perustettiin rouva Meeri Siikasen
toimesta vuonna 1906. Seuran puheenjohtajana toimii nykyisin rouva E. Kuorikoski. Menestystä tälle emäntien pirteälle seuralle toivoo
jokainen.
*
Aivan vähäiseksi Raudun maanviljelyksen kohottamisessa ei suinkaan ole arvosteltava lainajyvästöjen toimintaa. Niitä on kunnassa
kaksi, Vehmais-Miettilän ja Sumpulan lainajyvästö. Sumpulan lainajyvästö on perustettu l859. Säännöt oli esillä pitäjäkokouksessa 28
p:nä elokuuta ja 4 p:nä syyskuuta ne hyväksyttiin. Säännöt ovat
allekirjoittaneet: Jakob Zitting, H. Forelius, Paulu Pipinen, Clemens
Järnström, Thomas Mendu, Thomas Mörsky, Thomas Vuorikkinen.
Jyvästön varoja on ennen säilytetty kolmessa kylässä, Vehmaisissa, Miettilässä ja Leinikylässä. Nyttemmin säilytetään ne yhteisessä
säilytyshuoneessa Raudun kirkolla. Jyvästön hoitajina ja esimiehinä
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ovat toimineet A. Thelin, Mikko Valkonen, M. Muukka, Matti Pennanen, J. H. Kosonen, J. Pietiäinen ja J. P. Kokko. Mainitsemme
tässä jyvästön tiliaseman muutamilta vuosilta:
31.12.1900: 385 hl. 53 litr. ruista, 155 hl. 5 litr. ohraa ja 423 hl.
73 litr. kauraa.
31.12.1905: 416 hl. 21 litr. ruista, 167 hl. 31 litr. ohraa, 484 hl.
84 litr. kauraa.
31.12.1910: 453 hl. 75 litr. ruista, 190 hl. 35 litr. ohraa ja 594 hl.
99 litr. kauraa.
31.12.1913: 485 hl. 16 litr. ruista, 207 hl. 30 litr. ohraa ja 668 h1.
97 litr. kauraa, joten vuodesta 1900 jyvästön varat ovat kasvaneet
seuraavasti: 99 hl. 63 litr. ruista, 51 hl. 98 litr. ohraa ja 245 hl. 24 litr.
kauraa.
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Sumpulan jyvästö on perustettu noin 1840, varmoja tietoja ei ole.
Siinä säilytetään 500 hl. rukiita, 800 hl. kauroja 230 hl. ohria. Rahasto on 40,000 markkaa ja on se lainattu piirin alueelle 6% korkoa
vastaan. Vararahasto 11,600 on olemassa katovuosien varalta. Hoitajana on useina vuosina toiminut J. E. Mentu.
*
Kuten tästä kuvailustakin käy selville, kulkee Rautu voimakkaasti
eteenpäin ja tulee siitä epäilemättä terveen maahengen elähyttämä
pitäjä. Mitenkä osuuskassa on tätä, samaa tehtävää suorittanut auttaen maanviljelyksen kehitystä, siitä kerromme erikseen.
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Raudun nuorisoseura 25-vuotias
Raudun nuorisoseura on täyttänyt 25 vuotta. Sillä on siis kuljettuna
jo verrattain pitkä ja monivaiheinen elämäntaival. On syytä kiinnittää huomiota siihen työhön, jonka se on täällä rajaseudulla suorittanut.
Kun Raudun nuorisoseura perustettiin, ei ollut vielä nuorisoseuraaate Karjalassa erittäin tunnettu. Siellä täällä toimi yksityinen nuorisoseura. Kansan yleinen mielipide sen tuomitsi. Papisto useammassa
paikassa oli sille nurjamielinen tuomiten sen turhaksi, joutavanpäiväiseksi kevytmielisyyden ja synnillisyyden ilmiöksi. Virkamiesluokka ja monin paikoin opettajistokin eleli siksi erillään kansasta,
ettei se suvainnut ottaa itse selvää koko tästä uudesta ilmiöstä, vaan
vastusti sitä aivan umpimähkään.
Kun nuorisoseura-aatteen ensi kipinät Rautuun sattuivat, oli maaperä täälläkin hyvin vähän muokattua. Kansakoulu oli tosin toiminut
jo viisitoista vuotta, kylvänyt ensimmäisiä valon taimia ihmisten
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mieliin. On myöskin tunnustettava, että Rautu on ollut siinä suhteessa onnellinen pitäjä, että sillä jo ennen kansakoulun perustamista oli
valistusmielinen papisto, joka tavallista suuremmalla innolla huolehti seurakuntalaistensa henkisestä elämästä ja liittyi uskolliseksi kantajoukoksi kansakoululle. Näin voi kansakoululaitos sitten pontevasti toimia ja valmistaa työmiehiä uusille riennoille.
Raudun nuorisoseuran syntysanat on lausunut maisteri Starck.
Hänen puheensa Raudun kansakoululla elokuun 12 p:nä 1891 sai
mielet lämpenemään ja herätti innostusta. Puheen jälkeen heräsi keskustelua ja siinä kävi selville, että nuorisoseuran perustaminen Rautuun pidettiin mahdollisena. Useat sentään arvelivat, että seuran perustaminen on kyllä tarpeellinen, mutta jätetään se toiseen kertaan,
että saadaan enemmän väkeä tilaisuuteen. Silloin lausui päättävät
sanat maanviljelijä Samuli Valkonen. Hän sanoi: “Miksi sitä jätetään
toiseen kertaan, kun se nytkin voidaan perustaa. Mikä pitkistyy, se
mutkistuu.” Näin oli Raudun nuorisoseuran syntysanat lausuttu.
Seura päätettiin heti perustaa. Seuralle oli onneksi, että sen peräsimeen joutui niin lämminsydäminen, innostunut ja nuorisoseura-aatteen läpitunkema mies kuin opettaja Aapo Nuora. Hänen uhrautuvan
työnsä ansioksi on luettava se, että seura jo alusta alkaen saatiin
pirteään toimintaan. Onneksi myöskin seuralle, että seurakunnan papisto ei ryhtynyt vastustamaan seuraa, vaan liittyi sen riveihin.
Kun tämän kirjoituksen loppuosassa luodaan tarkempi katsaus
seuran toimintaan sen useampina toimivuosina, tulen tässä koskettelemaan ainoastaan yleispiirtein seuran toimintaa.
Seuran toiminta jo sen alkuaikoina oli verrattain pirteää. Iltamia
hommattiin, ohjelmassa oli puheita, runoja, näytelmiä ja kuvaelmia.
Uutta oli tämä kaikki paikkakuntalaisille. Iltamissa oli kohtalaisesti
väkeä ja jäseniä liittyi silloisiin oloihin nähden hyvin runsaasti. Lauluseura perustettiin mieliä virkistämään ja yhdistämään.
Kasvatustyölle on ymmärretty jo alusta alkaen antaa suurta merkitystä. Jo 1894 toimeenpani seura arpajaiset. Seuran johtohenkilöt
ymmärsivät, että on kasvatettava seuralle nuoria työmiehiä, jotka
ryhtyvät seuran aatteita innolla ajamaan. Sellaiseksi kasvatuslaitokseksi tunnustettiin Uudenkirkon kansanopisto. Arpajaistuloista päätti
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seura osan antaa Uudenkirkon kansanopistolle. Jälestäpäin on seura julistanut haettavaksi apurahoja
kansanopistossa käyntiä
varten. Tyytyväinen on
seura ollut niihin nuorukaisiin, jotka sen avulla ovat
kansanopiston käyneet.
Useassa vuosikertomuksessa seura lausuu tunnustuksensa kansanopistolaisten työlle.
Seuran johtohenkilöt
ymmärsivät myöskin, että
nuorisolle on saatava hyvää kirjallisuutta, jonka
avulla nuoriso voi itseään
Opettaja Aapo Nuora.
kasvattaa. Arpajaisvaroilla
perustettiin myöskin kirjasto. Jälkeenpäin on kirjastoja voimistettu. Myöskin lukutupaa ylläpidettiin ensiaikoina. Viime vuonna toimi seurassa lukurengas, jonka
pienempi joukko nuorisoseuran jäseniä muodosti.
Suurta hommaa antoi seuralle oman talon puuha. Iltamia pidettiin
eri kylissä yksityisten taloissa. Ymmärtää hyvin, kuinka paljon hankaluutta siitä syntyi on sanomattakin selvää. Seuran omat varat olivat vähäisiä, mutta seura luotti muutamien varakkaimpien henkilöiden apuun. Eikä seura siinä erehtynytkään. Lämminsydämminen ja
monella tavalla rautulaisille hyvää sydäntään osoittanut valtioneuvos
A. Engman antoi seuralle korottoman lainan. Niin pääsi seura 1900
omaan taloon. Se antoi uutta virikettä seurantyölle. Iltamat voitiin
järjestää entistä monipuolisemmiksi ja arvokkaammiksi. 1905 taloa
laajennettiin rakentamalla siipirakennus, jossa on nykyinen näyttämö. 1914 tehtiin suuria muutoksia seuran talossa, kuten jälempänä
olevasta selostuksesta käy selville. Tässä työssä auttoi seuraa lainalla

45
kauppias Juho Kerminen osoittaen harrastustaan nuorison
pyrkimyksiä kohtaan. Nyt on
seuran talo mukava ja miellyttävä koti nuorisolle, jossa Raudun edistysmielinen nuoriso
hyvin viihtyy.
Raudun nuorisoseuran viimeaikaisesta toiminnasta kerron muutamin piirtein.
Seuran jäsenluku ei ole erittäin suuri. Mutta syynä ei ole
se, että jäseniksi haluavista olisi puute. Mutta seura ei ole pitänyt tärkeänä haalia suuria
joukkoja jäseniksi. Se on pitänyt tärkeämpänä että ne, jotka
Opettaja J. P. Kokko.
liittyvät jäseniksi, ovat todellakin nuorisoseura-aatteeseen innostuneita ja jotka tulevat seuraan kasvaakseen ja kehittyäkseen.
Pääpaino on toiminnassa pantu perheiltamille. Niitä on - paitsi kesäkuukausina - pidetty 2 kertaa kuukaudessa.
Kullekin perheiltamalle on valittu kaksi emäntää ja kaksi isäntää.
Nämä huolehtivat illan ohjelmasta. Ohjelmana on ollut puheita, esitelmiä, keskustelukysymyksiä, runoja, kertomuksia, näytelmiä, kuvaelmia ja laulua. Tanssia ei ole koskaan ollut perhe-iltamien ohjelmassa, mutta kyllä leikkejä. Väkeä on ollut oikein runsaasti, usein
miltei jokainen jäsen. Mieliala on ollut innostunut ja toverillinen. On
ollut tapana, että perheiltamiin ei saa kukaan tyttönen tulla, ellei
hänellä ole käsityö mukana. Ja näin käsitöitä tehden ovat naisjäsenet
kuunnelleet ohjelman suoritusta. Myöskin on suunniteltu samanlaista järjestystä miehille, mutta työkalujen saaminen tekee haittaa. Perheiltamissa on myös luettu seuran lehti “Tähtönen”. Nämä perheiltamat, kun niissä miltei aina on ollut uudet ohjelman suorittajat,
ovat olleet omiansa opettamaan nuorisoa seuratoimintaan. Pienissä
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näytelmäkappaleissa ovat he oppineet näyttämöllä liikkumaan. Tällä
tavalla kasvaa ohjelman suorittajia yleisiin iltamiin.
Sisäisestä toiminnasta voi vielä mainita lauluseuran ja voimisteluseuran harjoitukset sekä retkeilyt. Kotiseutututkimusta on koetettu
edistää kehottamalla jäseniä kokoilemaan kansantaruja, sananlaskuja, merkitsemään muistiin hää-, pito-, maanviljelys-, karjanhoito-,
metsästys- ja kalastustapoja. Näitä selostuksiaan ovat jäsenet sitten
lukeneet perheiltamissa.
Seuran jäsenistä on suuri osa maataviljelevää väestöä. Senpä tähden onkin seura koettanut pitää vireillä ja elvyttää heissä maahenkeä.
Etenkin puheissa ja esitelmissä ja oman sanomalehden kirjoituksissa
on koetettu tätä tehtävää alleviivata.
Yleiset iltamat ovat saaneet runsasta kannatusta osakseen. Iltamien ohjelma on sisältänyt puheita, runoja, laulua ja näytelmiä.
Tanssia on ollut ainoastaan pieni osa iltaman ajasta. Iltamat ovat
tavallisesti loppuneet klo 11 illalla, paitsi silloin kun laajempi näytelmä on vienyt aikaa pitemmältä. Ilahduttavana puolena on vielä mainittava, että yleisön käytös on ollut harvinaisen siivoa, vaikkapa
yleisöä on ollut usein talo aivan täpiten täynnä. Ei ole tapahtunut
rähinöitä eikä tappeluita. Tämä kaikki on vaikuttanut, että iltamat
ovat muodostuneet virkistäviksi tilaisuuksiksi.
Mitä vanhempaan väkeen tulee, niin on sitä ollut nuorisoseuran
järjestämissä suuremmissa juhlissa. Yleensä täytyy sanoa, että he
ovat suopein silmin seuranneet nuorisoseuran toimintaa ja sallineet
lastensa ottaa osaa sen toimintaan. Papisto on auttanut seuran toimintaa käyden auliisti puhumassa seuran iltamissa. Mitä muihin säätyläisiin tulee, voi sanoa ettei nuorisoseura-aate ole erikoisemmin
heitä innostanut. Nykyiset rikkinäiset puolueolot eivät ole päässeet
seuran toimintaan vaikeuttamaan. Olkoon toimihenkilöille tunnustukseksi sanottu, että he ovat onnistuneet säilyttämään nuorisoseuran
puoluetemmellyksen ulkopuolella toverillisen yhteistyön vainiona.
Seura on myöskin koettanut voimiensa mukaan tukea monia hyviä harrastuksia. Köyhien kansakoululasten hyväksi se on perustanut
vaatetusapurahaston. Se on luovuttanut talonsa niin miesten kuin
naisten käsityökursseille kustantaen puolestaan vielä polttopuut ja
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valon. Ymmärtää hyvin, että se on ollut seuralle melkoinen uhraus,
kun eräittenkin kurssien aikana seura sai olla pitempiä aikoja iltamia
pitämättä juuri sellaisena aikana, jolloin parhaimmat tulot saadaan.
Naapuriseuroille on seura pitänyt iltamia avustaen siten iltamatuloilla heidän pyrkimyksiään. Maamiesseura, Marttayhdistys ja Hevosystäväin seura ovat saaneet vapaasti pitää juhliaan nuorisoseuran
talolla.
Varmaa on, että nuorisoseuran työ ei ole hukkaan mennyt. Sen
riveistä on noussut miehiä, jotka nykyistä Rautua johtavat. Nuorison
sivistystaso on kohonnut. Sanotaan, että nuoriso täällä, kuten kaikkialla on nykyisin rauhattomampaa kuin noin 10 vuotta sitten. Se on
totta. Mutta missäpä niin ei olisi? Ajantuulet ovat hermostuneisuuden henkeä puhaltaneet nuorison poveen. Seurammekin koettaa voimiensa mukaan kylvää nuorisoon henkistä kirkkautta ja hyvien tunnelmien rauhaa.
25-vuotisella taipaleella on seuralla ollut monta uutteraa työmiestä. Opettaja Aapo Nuora, maanviljelijät Matti Pennanen, Heikki Ihalainen, Samuli Valkonen ja opettaja J. P. Kokko. Siinä ovat seuram-
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me uskollisimmat ja innokkaimmat ystävät. Matti Pennanen ja Heikki Ihalainen uinuvat jo alla vihreän kunnaan. Sinne tuntemattomiin
maailmoihin lähetämme teille sydämemme pohjasta kiitolliset tervehdykset. Rakkaudella teitä muistelemme. Ja te elossa olevat.
Nähkää työnne tulos nuorison valkeina tekoina. Antakoon tietoisuus seutumme kohoamisesta teille tyydytyksen tunnetta.
Nuoremmasta työpolvesta mainittakoon Aini Kärkelä, Sofia Pennanen, Väinö Kerminen y.m.
Kunniajäsenekseen on seura kutsunut: valtioneuvoksetar ja valtioneuvos Engmannin, valtioneuvos A. Fockin, neiti Fockin, rouva ja
herra Nuoran, rouva ja herra Sidorofin, urkuri J. Kososen ja opettaja
J. P. Kokon.
Uskomme, että tämä 25-vuotias nuorukainen nyt nuoruuden parhaimmilla voimilla tulee eespäin ponnistamaan. Paljon valoa ja lämpöä se Raudun nuorison poveen kylväköön.
*
Selostelen tässä seuran toimintaa tarkemmin eri vuosina.
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Nuorisoseuran lauluseura.

Nuorisoseuran perustaminen
Kirkonkuulutuksella kutsuttiin rautulaisia elokuun 12 p:nä 1891 kokoontumaan kansakoululle kuulemaan esitelmää, jonka pitäisi maisteri Starck. Yleisöä kokoontui aika runsaasti. Maisteri Starck piti
innostavan ja valaisevan esitelmän nuorisoseura-aatteesta. Esitelmä
tempasi kuulijat mukaansa.
Esitelmän jälkeen keskusteltiin. Monet tahtoivat jättää seuran perustamisen tuonnemmaksi, mutta toiset taas tahtoivat sen heti perustaa. Maanviljelijä Samuli Valkonen puheenvuorossaan lausui: “Miksi sitä jätetään toiseen kertaan mikä nytkin voidaan perustaa. Mikä
pitkistyy, se mutkistuu.” Seura päätettiin heti perustaa. Lähes viisikymmentä jäsentä liittyi seuraan jäseneksi. Seuran ensimmäiseksi
esimieheksi valittiin opettaja Aapo Nuora. Johtokunnan jäseniksi:
rva M. Nuora, neidit Staudinger, Vinter, hrat rovasti Vilen, koulumestari P. Liira ja maanviljelijä H. Ihalainen.
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Seuralle muodostettiin säännöt, jotka tulivat kuulumaan seuraavasti:
Raudun Nuorisoseuran säännöt.
§ 1.
Ruudun Nuorisoseuran tarkoitus on herättää ja vireillä pitää kansassa ja erittäin sen nuorisossa kristillisyyden pohjalla toimivaa
isänmaallista henkeä, erittäin harrastaen siveellisyyttä ja käytännöllistä kansalaissivistystä.
§ 2.
Tätä tarkoitustaan Ruudun Nuorisoseura koettaa saavuttaa edistämällä lukutupien ja kansankirjastojen perustamista toimeenpanemalla keskustelukokouksia, mieltäjalostavia iltamia ja paikallisjuhlia, levittämällä sanomalehtiä ja muuta, yleensä seuran tarkoitusta
edistävää kirjallisuutta, herättämällä laulun ja soiton harrastusta
j.n.e.
Juhlatilaisuuksissaan ja kokouksissaan ei Raudun Nuorisoseura
salli väkijuomia käyttää.
§ 3.
Raudun Nuorisoseura alistuu Etelä-Karjalan Nuorisoseuran osastoksi ja suostuu lähettämään edustajia vuosikokoukseen sekä vuosikertomuksen osaston toiminnasta.
§ 4.
Osaston jäseneksi hyväksytään jokainen 16 vuotta täyttänyt hyvämaineinen kansalainen. Jäsenmaksu vähintäin on 50 pniä vuodelta
taikka kerrassaan 10 mk.
§ 5.
Niin pian kuin johtokunta on jonkun henkilön osaston jäseneksi vastaan ottanut, kirjoitetaan hänen nimensä nimikirjaan ja hän saapi
jäsenmerkin.
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§ 6.
Kunniajäseneksi voipi vuosikokouksen päätöksen mukaan kutsua
seuran tarkoitusperää suuremmassa määrin edistäneitä kansalaisia.
§ 7.
Osaston johtokunnalla on oikeus osaston yhteydestä sulkea jäsen,
joka rikkoo seuran tarkoitusta vastaan, joista päätöksistä voidaan
vedota vuosikokoukseen.
§ 8.
Osaston johtokuntaan kuuluu osaston vuosikokouksessa valitsema
esimies ja kymmenen jäsentä, joista puolet vuosittain ja vuorotellen
eroavat. Johtokunta ollen päätösvaltainen 5:den jäsenen läsnä ollessa, hoitaa osaston asioita vuosikokouksen antaman suunnitelman
mukaan, sekä valitsee keskuudestaan varaesimiehen, kirjurin ja rahastonhoitajan.
§ 9.
Jos virkamies vuoden kuluessa estyy, valittakoon sijainen.
§ 10.
Esimies esittelee keskusteltavat asiat, kutsuu tarpeen vaatiessa johtokunnan kokoon, allekirjoittaa kutsumuskirjat ja muut osaston puolesta toimitettavat kirjoitukset, ottaa vastaan kaikki osastolle lähetetyt kirjeet, sekä kaikin puolin valvoo sääntöjen tarkkaa noudattamista. Kun esimies on estetty, toimittaa varaesimies hänen tehtävänsä.
§ 11.
Kirjuri laatii vuosi- ja johtokunnan kokousten päätöspöytäkirjat,
valmistaa ja nimellään vahvistaa kaikki asiakirjat, toimittaa ne määräpaikkoihinsa, pitää pöytäkirjasta, papereista, y.m. huolen. Rahastonhoitajan tulee vastaanottaa, tallentaa ja hoitaa varat, ja on niistä
johtokunnalle laillisessa edesvastuuksessa, suorittaa myöskin esimiehen määräyksen mukaan maksut kunkin rahansaajan kuittia vas-
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taan. Kuhunkin vuosikokoukseen kirjurin tulee laatia vuosikertomus
ja rahastonhoitajan vuositili. Tästä toimesta ei heille tule mitään
palkkaa.
§ 12.
Osaston vuosikokous pidetään 4:tenä Adventtisunnuntaina. Vuosijuhlaa vietetään Juhannuspäivänä. Osasto kokoontuu kerran kuukaudessa. Raudussa 25. päivä Marraskuuta 1891.
A. Nuora
(seuran esimies)

H. Staudinger
(kirjuri)

Edellä olevat säännöt ovat kaikin puolin hyväksytyt Etelä-Karjalan
Nuorisoseuran Pääjohtokunnan kokouksessa tänään tammikuun 20.
päivänä 1892.
Johtokunnan puolesta
J. A. Lyly
(esimies)
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Maisema kirkonkylästä.

Toimintavuosi 1892–93. Seuran virkailijoina toimivat opettaja Aapo
Nuora esimiehenä, maanviljelijä M. Pennanen varaesimiehenä,
maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S. Valkonen
sihteerinä. Muina johtokunnanjäseninä: rouvat M. Nuora ja E. Kuronen, neidit V. Vinter ja S. Vesalainen, koulumestari P. Liira ja hra K.
Äikäs. Johtokunta piti vuoden kuluessa viisi kokousta, iltamia oli 5.
Iltamista mainitsee vuosikertomus: “Iltamissa on pidetty puheita ja
esitelmiä ja näytetty kuvaelmia ja Kalevalan laulua kansallispuvuissa. Myöskin runolausuntoa ja neliäänistä laulua on aina ollut seuran
iltamissa runsaasti kuultavana.” Seuran sekakuoroa johti opettaja
Aapo Nuora. Pyrkijää tilattiin 10 kapp. Seuran toiminnasta mainitsee
vuosikertomus: “Viime vuoden kuluessa on yleisö melkoisesti ottanut osaa seuran rientoihin. Sisäänpääsylippuja on toisinaan myyty
noin 50 paikoilla, joka on jo paljon meidän huonoihin oloihin nähden. Seuran tulevaisuudesta emme tällä kertaa voi mitään päätellä.
Toivomme vaan, että seura tehokkaasti ajaisi asiaansa ja että nuoriso
tarmolla ottaisi osaa sen rientoihin, niin totta viimein pääsee seura
hyvän tarkoituksensa perille.”
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Tuloja oli vuoden kuluessa 31 mk. 58 rupl. 45 kop. Menoja l0 mk.
25 penn. ja 46 rupl. 63 kop. Säästö 20 mk. 75 penn. ja 16 rupl. 96
kop. Jäseniä oli 78.
Toimintavuosi 1893–94. Seuran virkailijoina toimivat: opettaja
Aapo Nuora esimiehenä, maanviljelijä Matti Pennanen varaesimiehenä, maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S. Valkonen kirjurina. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat M. Nuora ja E.
Kuronen, neidit S. Vesalainen ja V. Vinter ja hrat K. Äikäs, Pekka
Liira. Iltamia vietettiin 6. Johtokunta piti 5 kokousta. Toiminta samanlaista kuin edellisenäkin vuotena. Jäseniä oli 67.
Toimintavuosi 1894–95. Seuran virkailijoina toimivat opettaja Aapo
Nuora esimiehenä, maanviljelijä Matti Pennanen varaesimiehenä,
maanvilj. M. Ihalainen rahastonhoitajana, maanvilj. S. Valkonen kirjurina. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat M. Nuora ja E. Kuronen,
neidit S. Vesalainen, V. Reudolf ja A. Mentu, hrat H. Vesalainen, A.
Hannukka ja Kustaa Äikäs. Iltamia pidettiin kaikkiaan 8. Niissä
esitettiin näytelmät: “Saimaan rannalla”, “Kihlaus”, “Korkea oikeus
istuu”, “Postikonttorissa”. Puheita pidettiin kaikkiaan 13. Sitäpaitsi
oli ohjelmassa laulua, lausuntoa, kuvaelmia. Iltamista oli 2 Huuhdinkylässä, 1 Kaskaalassa, 1 Haukkalassa ja loput Raudunkylässä. Vuosijuhla pidettiin Haukkalassa. Muusta toiminnasta mainittakoon arpajaiset, jotka pidettiin kirkonkylässä 12 p:nä elokuuta. Tuloista päätettiin lähettää Uudenkirkon kansanopistolle 100 ruplaa ja lopuilla
perustaa kirjasto Huuhdin kylään. Jäseniä oli seurassa 80.
Toimintavuosi 1895–96. Virkailijoina ja johtokuntana toimivat:
opettaja Aapo Nuora esimiehenä, maanvilj. M. Pennanen varaesimiehenä, maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S.
Valkonen kirjurina. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat M. Nuora ja
E. Kuronen, neidit M. Snäll, A. Mentu, V. Reudolt, hra K. Äikäs.
Iltamia pidettiin 4. Johtokunta piti - kokousta. Näyteltiin näytelmät
“Vieraita odotellessa”, “Postikonttorissa”, “Pahassa pulassa”. Pidettiin 8 puhetta. Urkukassan hyväksi pidettiin kesällä arpajaiset, suu-
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ren osan arpajaisten työstä suorittivat nuorisoseuralaiset. Tulos oli 37
mk. ja 819 rupl. Seura kustansi lukutuvan Kaskaalassa.
Tuloja oli seuralla 17 mk. 38 penn. ja 132 rupl. 46 kop. Menoja
17 mk. 38 penn. ja 75 rupl. 39 kop. säästö 51 rupl. 3 kop. Jäseniä oli
61.
Toimintavuosi 1897–98. Seuran virkailijoina toimivat; opettaja
Aapo Nuora puheenjohtajana, maanvilj. M. Pennanen varapuheenjohtajana, maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S.
Valkonen kirjurina. Johtokuntaan kuuluivat: rouvat M. Nuora ja E.
Kuronen, neidit M. Snäll, A. Mentu ja A. Kekäläinen, sekä herrat J.
Vesalainen, J. Loponen ja J. Pyykkö. Vuoden kuluessa vietti seura 5
iltamaa, 1 juhlan ja 1 kokouksen, sekä 9 johtokunnan kokousta.
Iltamia vietettiin Raudunkylässä, Mäkrällä, Sumpulan tehtaalla, Vakkilassa, Orjansaaressa. Puheenpitäjinä mainitaan: A. Nuora, M. Pennanen, H. Ihalainen, Hj. Vesalainen, Pekka Pennanen, S. Valkonen,
ylioppilas Hakanen ja J. Kerminen. Näyteltiin näytelmät: “Ainoa
hetki”, “Vedonlyönti”, “Passaripoika”. Lukutupa pidettiin Kaskaalassa. Tampereen yleisessä Suomen nuorisoliiton kokouksessa oli
seuran edustajana opettaja Aapo Nuora. Seuran toiminnasta mainitsee vuosikertomus: “Seuran riennot ovat viimevuoden kuluessa
näyttäneet elpyneiltä. Seura on saanut vakavampaa jalansijaa paikkakunnalla. Vähiin ovat haihtuneet ne ennakkoluulot, jotka ensialussa
meilläkin sotivat seuran aatteita vastaan. Nuoriso on yksissätuumin
ryhtynyt kannattamaan seuran rientoja. Sitä todistaa nuorison runsas
kokoontuminen seuran iltamiin. Nuorisoseura-aatteen vakaantuessa
paikkakunnalla on suurempi opin ja sivistyksen tarve herännyt nuorisossa. Niin sanottu “Kansanopiston kuume” on tarttunut nuorukaisiin ja tämä kuume pakotti 9 heistä muuttamaan kansanopistoon
tuonne Uudellekirkolle. Näistä toivoo seura uusia työvoimia sen
edistämiseksi.” Jäseniä oli 112.
Seuran taloudellinen tila oli: tuloja 48 mk. 58 p. ja 183 rupl. 43
kop. ja menoja: 48 mk. 58 penn. ja 97 rupl. 57 kop. Puhdas säästö 85
rupl. 86 kop.
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Toimivuosi 1898–99. Virkailijoina toimivat: opettaja Aapo Nuora
esimiehenä, maanvilj. M. Pennanen varaesimiehenä, maanvilj. H.
Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S. Valkonen kirjurina. Muina johtokunnan jäseninä; rouvat M. Nuora ja E. Kuronen, neidit M.
Snäll, A. Mentu ja A. Kekäläinen, sekä herrat J. Vesalainen, J. Loponen ja J. Pyykkö.
Iltamia vietettiin 8, 1 juhla ja l arpajaiset. Arpajaiset vietettiin
oman talon rakentamisen hyväksi kesäk. 19 p:nä. Juhlapuheen piti
tohtori J. A. Lyly. Vuoden aikana pidettiin iltamissa runsaasti puheita, usein 2–3. Samoin esitettiin useassa iltamassa näytelmä ja kuvaelma. Lainakirjastoa Huuhdin kylässä kannatettiin, samoin 2 lukutupaa, Palkealassa ja Kaskaalassa. Vuosikertomus mainitsee toiminnasta: “Seura on saanut tukevaa kannatusta kansanopiston läpikäyneiltä nuorukaisilta paikkakunnalla. Nuoruuden innolla ovat he ruvenneet tekemään työtä seuran eturiveissä. Ollen useampia ovat he
muodostaneet toverikunnan, jonka yhteinen tunnussana on: Valoa
kansalle. Heidän toimestaan on pidetty erityinen iltama, jonka tulot
on käytetty stipendinä kansanopistoon meneville nuorukaisille. Näin
ollen on nuorisoseuran eturivit vahvat, sen juuret ovat syvällä ja
uusia voimia astuu vähänväliä esiin”.
Seuran taloudellinen tila oli: tuloja 143 mk. 26 p. ja 537 rupl. 60
kop. Menoja 93 mk. 26 penn. ja 150 rupl. 5 kop. Säästö 50 mk. ja
673 rupl. 47 kop. Jäseniä oli 124.
Toimivuosi 1899–l900. Virkailijoina toimivat: Matti Pennanen esimiehenä, V. Mentu varaesimiehenä ja kirjurina, rahastonhoitajana H.
Ihalainen. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat E. Kuronen ja M.
Nuora, neidit Amalia Pietiäinen ja Bertha Kuronen, hrat S. Valkonen, Hj. Vesalainen, J. Loponen, J. Siitonen, T. Monto, Y. Ihalainen
ja P. Pusa.
Vuoden kuluessa vietettiin 1 juhla, 6 iltamaa ja 2 perhe-iltamaa.
Puheita oli iltamassa runsaasti, puhujina esiintyivät M. Pennanen, J.
Pyykkö, H. Ihalainen, A. Nuora, I. Tuomi ja T. Monto. Sitäpaitsi oli
iltamissa näytelmä ja oman lauluseuran laulua ja edellisenä vuonna
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perustettu soittokunta esitti soittoa. Kansanopistoa kannatettiin 50
matkalla. Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin valtioneuvos A. Engman
rouvineen, valtioneuvos A. Fock ja neiti Fock. Vuosikertomuksessa
valitetaan, että liian harvat ottavat osaa seuran toimintaan, työt jäävät johtokunnan niskoille. Kansanopiston käyneitten työt tunnustetaan. Vielä mainitsee vuosikertomus toiminnasta: “Jo ennemmin vireille pantua talonrakennushommaa on melkoisesti ajettu toteutumiseen päin. On ostettu palstatila, johon talo on aikomus rakentaa. Talo
on myös ostettu. Perustettuna soittokunta ja toteutettuna rakennushommaa näin paljon, on tietysti seuran rahavarat melkoisesti pienentyneet”. “Tällä 9-vuotisella oloajallaan on nuorisoseura saanut paljon enemmän vastaista kuin myötäistä, etenkin ensimmäisinä vuosina. Verratessa sen entisvuotisia työvoimia nykyisiin, täytyy ihmetellä, että se on näin pitkälle päässyt, mutta nyt ne ovat kasvaneet. Kun
opinhalu on paikkakunnalla viime vuosina kasvanut, on olo nuorisoseurallemmekin muuttunut suotuisemmaksi - sen rivit ovat vahvistuneet, sille alkaa kuulua yhä enemmän hyväksymishuutoja. Toivovana se taas alkaa uuden toimintavuotensa ja luottaen tarkoituksensa
puhtauteen uskaltaa se toivoa myötätuulta nyt alkavalta 20:llä vuosisadaltakin”.
Seuran taloudellinen asema oli: Tuloja 348 mk. 50 penn. ja 768
rupl. 94 kop. Menoja 348 mk. 50 penn. ja 523 rupl. 85 kop. Säästö
249 rupl. 9 kop. Jäseniä oli seurassa 98.
Toimivuosi 1900–01. Virkailijoina toimivat: esimiehenä Matti Pennanen, varaesimiehenä ja kirjurina V. Mentu, rahastonhoitajana H.
Ihalainen ja muina johtokunnan jäseninä: rvat E. Kuronen ja M.
Nuora, neidit Amalia Pietiäinen, B. Kuronen, Jenny Farikoff ja I.
Jakobson, hrat J. Loponen, J. Siitonen, T. Monto, P. Pusa, I. Tuomi.
Johtokunnassa tapahtui kuitenkin vuoden kuluessa muutoksia. Paikkakunnalta pois muutti V. Mentu, kirjurin ja varaesimiehen virkaa
hoiti vuoden loppuun H. Ihalainen, rouva M. Nuora, neiti J. Farikoff
ja hra J. Tuomi. Näiden sijalle valittiin johtokuntaan neidit S. Pennanen ja M. Mentu sekä hra J. Kosonen.
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Raudun kirkko.

Vuoden kuluessa oli seuralla 5 iltamaa ja 2 juhlaa. Ohjelmana niissä
kuten ennenkin puheita, kertomuksia, kuvaelmia y.m. Näyteltiin
m.m. näytelmät: “Suomesta pois”, “Yökausi lahdella” ja “Mustalainen”.
Seuran toiminta tänä vuonna kohdistui pääasiassa oman talon
laittamiseen. Sitä varten oli valittu erityinen rakennustoimikunta,
johon kuuluivat: Matti Pennanen, I. Tuomi, H. Ihalainen ja P. Pusa.
Johtokunta sai rakennusta varten lainan E. Engmanilta. Taloksi oli
ostettu vanha pappilarakennus. Talon muuttaminen ja rakentaminen
annettiin huutokaupalla. Tupaantulijaisjuhla oli Mikonpäivänä. Talon ensimmäiseksi emännäksi otettiin emäntä Parikka.
Haikealla mielellä otti johtokunta vastaan opettaja A. Nuoran
pyynnön päästä eroon soittokunnan johtajan toimesta. Johtokunta
pyysi häntä jäämään, mutta hän ei suostunut. Pöytäkirja mainitsee,
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että johtokunta koetti sovittaa johtajaa ja “lakkolaisia”, mutta kun se
ei onnistunut, valitsi se soittokunnan johtajaksi urkuri J. H. Kososen.
Soittajat lupasivat taas soittaa ja niin päästiin pulasta. Urkuri Kosonen tuli myöskin lauluseuran johtajaksi. Seuran kunniajäseniksi valittiin rva ja hra Nuora ja kauppias F. Sidoroff rouvineen. Pöytäkirjaan päätti johtokunta merkitä opettaja Nuoralle “julkisen kiitoksen
hänen innokkaasta ja tehokkaasta työstään nuorisoseuran eteen”.
Viipurilaisen osakunnan kirjelmän johdosta lausui seura toivomuksen, että se järjestäisi luentokurssit seuran talolle joulun aikana.
Vuosikertomus mainitsee näistä ikävistä erimielisyyksistä, jotka
uhkasivat murskata seuran. Mutta iloiten oman talon valmistumisesta se lisää: “Tämä talo, jonka voimme omaksemme sanoa, olkoon
tälle ja varsinkin tulevalle sukupolvelle kehotuksena aatteen eteen
työskentelemään. Olkoon tämä uusi vuosisata seuran toiminnalle
suosiollinen. Liittyköön mielet, sulakoon sydämet toisiinsa ja riennettäköön miehissä ja naisissa sankkaan riviin nuorison lipun juurelle taisteluun pimeyttä vastaan, pyrkimään valoa ja korkeutta kohti”.
Mainittuaan kuinka talon rakennus toi velkataakan seuralle, jatkaa
H. Ihalainen, vuosikertomuksen kirjoittaja: “Työtä siis tarvitaan, työtä tarmokasta. Kaikki siis toimeen, tositoimeen isänmaan ja kansan
parhaaksi. Suokoon korkein seuran toiminnalle onnea ja menestystä”. Jäseniä oli seurassa 82.
Toimivuosi 1901–02. Virkailijoina toimivat: esimiehenä Matti Pennanen, johtokuntaan kuuluivat: rva E. Kuronen, neidit B. Kuronen, I.
Jakobson, A. Pietiäinen, Maria Mentu ja Sofia Pennanen, sekä hrat J.
Kosonen, J. Loponen, P. Pusa, H. Ihalainen, J. Siitonen ja Tuomas
Monto.
Seuran toiminnasta en voi laajemmin kuvailla, kun en ole saanut
käsiini pöytäkirjoja siltä ajalta, mutta toimi seura kyllä vilkkaasti
silloinkin. Jäseniä oli 133.
Toimivuosi 1902–03. Virkailijoina olivat: esimiehenä Matti Pennanen, johtokuntaan kuului: rouva B. Kuronen, neidit B. Kuronen I.
Jakobson. A. Pietiäinen, Maria Mentu ja Sofia Pennanen, sekä herrat
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J. Kosonen, J. Loponen, P. Pusa, H. Ihalainen, J. Siitonen ja Tuomas
Monto. Tänä vuonna perustettiin voimisteluseura, jonka johtajaksi
tuli opettaja J. P. Kokko. Keskustelukokouksia pidettiin useita, joissa
keskusteltiin tärkeistä asioista. M.m. keskusteltiin kysymyksestä:
“Miten nuorisoseuran iltamat olisivat vietettävä?” Mielipiteenään
lausui seura:
1) Että seuran aatteisia harrastuksia usein pidetään vaan lippuna
ja seuroissa käydään huvin tai tavan vuoksi, ajattelematta sen enempää, mitä velvollisuuksia hänen olisi seuran jäsenenä täytettävä.
2) Kun seurassa ollaan, pitäisi jokaisen toteuttaa seuran aatteita,
harrastaa siveyttä ja ohjata muitakin, yhtyä veljeyteen ja koettaa
seurustelun kautta vaikuttaa hyvää.
3) Seura toivoo: että kaikilla olisi pyrkimys parantaa ensin omaa
itseänsä korkeampaa tarkoitusta varten ja sitten ohjata muita.
Myöskin keskusteltiin väkijuomien nauttimisesta. Keskustelussa
mainittiin väkijuomien käyttämisen olevan vahingollisen, epäterveellisen ja turmelevan ei ainoastaan itse juojaa vaan vielä muitakin.
Lääketiede todistaa, että juomahimo kulkee perintönä suvusta sukuun, siis jos vanhemmat juovat, jätämme sen perinnöksi tulevalle
sukupolvelle. Juomahimo on nykyään muuttunut ihan urheiluksi;
Monessa paikassa pidetään juomista hauskuutena jopa kunnianakin.
Yleinen mielipide oli, että jokainen koettaisi välttää väkijuomien
nauttimista missä suhteessa hyvänsä, eikä pyytäisi ketään sillä turmella.
Keskusteltiin kysymyksestä “Miten ilta- ja aamupuhteet hyödyllisimmin käytettäisiin”. Alustaja H. Ihalainen toi esille “miten meilläkin vietetään noin kuukaus jouten, ilta- ja aamupuhteita väärin käyttämällä. Todistaen numeroilla monta tuntia päivässä sekä viikossa
vietämme jouten puhdeaikoina.
Ehdotti miehille päreen kiskomista, haravain, atrain, lehmän kytkyein y.m. talossa tarvittavien esineiden tekoa puhdetöinä.
Henkisiä harrastuksia voi myös kehittää lukemalla hyvää kirjallisuutta puhdeaikoina.
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Keskusteltiin myös urheilusta. Alustaja J. Kokko toi esiin “miten
ennen Kreikkalaiset ja Roomalaiset panivat suurta arvoa urheilulle ja
miten sen kehityskulku on siirtänyt urheiluintoa tänne Suomeenkin.
Yksin kansakouluoppilaatkin kuuntelevat mielellään puhuttavan
Kreikan urheista pojista. Myöhempi aika on käsittänyt, että urheilulla saadaan mielen virkeyttä, tarmoa, kestävyyttä, se muodostaa lihaksia säännölliseksi, vahvistaa hermoja. Nykyisissä oloissa voi urheilua suositella vain miehille, mutta ei missään tapauksessa naisiakaan syrjäytetä.
Päätettiin perustaa voimisteluseura, ehdotettiin, että jätetään lista,
mihin merkitsevät nimensä ne, jotka rupeavat jäseniksi voimisteluseuraan.“
Keskusteltiin myös kysymyksistä: “Isännän ja palvelijan välinen
suhde”. “Miten on järjestettävä perheiltamat, että ne parhaiten vastaisivat tarkoituksensa”. Iltamia oli tiheään, samoin perheiltamia.
Jäseniä oli seurassa 280.
Kun minulla ei ole ollut käytettävänäni pöytäkirjoja seuraavilta
vuosilta, mainitsen vaan johtokunnat ja jäsenet.
Toimivuosi 1903–04. Esimiehenä oli Heikki Ihalainen, varaesimiehenä J. Kokko, rahastonhoitajana J. Kosonen. Muina johtokunnan
jäseninä rouva M. Kokko, neiti S. Pennanen, I. Jakobson, hrat M.
Pennanen, J. Siitonen, T. Monto, S. Murto, T. Pietiäinen, T. Loponen
ja K. Lisitzin. Jäseniä oli 2l2.
Toimivuosi 1904–05. Esimiehenä H. Ihalainen, varaesimiehenä J.
Kokko, rahastonhoitajana J. Kosonen, johtokunnan jäseninä: rva M.
Kokko, neidit H. Pietiäinen, S. Pennanen, I. Jakobson, hrat J. Siitonen, M. Pennanen, T. Loponen, T. Monto, Otto Kytö ja Hj. Hollari.
Jäseniä oli 231.
Toimivuosi 1905–06. Esimiehenä H. Ihalainen, varaesimiehenä J.
Kokko, rahastonhoitajana J. Kosonen. Jäseninä rva M. Kokko, neidit
S. Pennanen, Alina Pennanen, Anni Hinkkanen, I. Jakobson, Hilda
Pietiäinen, hrat M. Pennanen, A. Rastas, J. Siitonen, A. Tuokko.
Jäseniä 105.
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Toimivuosi 1906–07. Esimiehenä J. Kosonen, varaesimiehenä J.
Kokko, jäseninä M. Kokko, A. Hinkkanen, E. Pietiäinen, H. Ihalainen, M. Vaskelainen, P. Pusa, A. Määttänen, I. Ihalainen, S. Rastas ja
J. Siitonen. Jäseniä 70.
Toimivuosi 1907–08. Esimies J. P. Kokko. Johtokunta: M. Partanen,
J. Kerminen, N. Vaskelainen, M. Vaskelainen, L. Kiiski, H. Kukko,
R. Heinonen, J. Siitonen, S. Pennanen, J. Kosonen, I. Ihalainen ja S.
Rastas. Jäseniä 118.
Toimivuosi 1908–09. Esimies ja johtokunta sama. Jäseniä 61.
Toimivuosi 1909–10. Esimies ja johtokunta sama. Jäseniä 44.
Toimivuosi 1910–11. Virkailijoina toimivat: esimiehenä opettaja J.
P. Kokko, varaesimiehenä P. Pusa, kirjurina ja rahastonhoitajana J.
Kerminen, jäseninä rva Liisa Honkanen, neidit M. Vaskelainen, M.
Kyllästinen, S. Pennanen, H. Kukko, M. Rahikka ja hrat M. Kiesiläinen, A. Silenius, N. Vaskelainen ja R. Heimonen. Kokouksia piti
johtokunta 12, seuran yleisiä kokouksia l. Yleisiä iltamia oli 6, perhe-iltamia 9 ja juhlia oli 1. Kunnalta sai seura 150 markkaa. Seuran
puolesta laskettiin seppele niin uutterasti seuran toimintaan osaa
ottaneen Matti Pennasen haudalle. Nauhoissa oli “Matti Pennaselle
viimeinen tervehdys Raudun nuorisoseuralta.” Iltamissa oli ohjelma
samanlainen kuin ennenkin. Seuran taloudellinen asema suuresti
tänä vuonna parani, sillä saatiin maksetuksi valtioneuvos Engmannin velka loppuun. Vuosikertomus mainitsee: “Saamme olla kiitolliset herra Engmanille siitä, että hän antoi rahansa olla seuralla noin
10 vuoden ajan ilman korkoa, joten hän on osoittanut mitä suurinta
avuliaisuuttaan seuraamme kohtaan. Vuosikertomus loppuu: “Tähänastinen seuramme toiminta on ollut toisina vuosina vilkkaampaa,
toisina vuosina laimeampaa, vaan nyt jos milloinkaan olisi seuramme käytävä monin verroin innokkaammin toimintaa jatkamaan”. Jäseniä oli seurassa 44.
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Toimivuosi 1911–12 Virkailijoina toimivat: opettaja J. P. Kokko esimiehenä, varaesimiehenä P. Pusa, kirjurina ja rahastonhoitajana neiti
I. Koskinen. Johtokuntaan kuuluivat sitäpaitsi neidit M. Vaskelainen,
M. Kyllästinen, Sofia Pennanen, Aini Kärkelä, Maria Kuparinen ja
hrat N. Vaskelainen, J. Koskinen, A. Silenius ja M. Kiesiläinen.
Vuoden aikana piti johtokunta 9 kokousta. Iltamia oli 7. Perheiltamia oli kerran kuussa. Seuran lehti “Tähtönen” ilmestyi perheiltamiin. Perustettiin ompeluseura nuorisoseuran yhteyteen. Seuralla oli
kaksi kirjastoa, toinen kirkolla ja toinen Orjansaaressa. Haettiin lupaa saada toimeenpanna arpajaiset rakennusrahaston kartuttamiseksi. Seuran toimialue jaettiin kolmeen piiriin, niin että ensimmäiseen
piiriin kuuluu Kirkonkylä, Keripata ja Pienporkku. Toiseen: Raudunkylä, Suurporkku, Potkela, Kuninkaanselkä, Vakkila ja Kaskaala.
Kolmanteen kuului: Haukkala, Vehmais, Leinikylä ja Kelliö. Näille
valittiin erityiset piirimiehet. Nämä piirit sitten vuorotellen toimivat
iltamia. Iltamien lopettamisesta päätettiin, että ne lopetetaan 10-12
välillä illalla. Myöskin suunnitteli johtokunta talon laajentamista ja
uudestaan muodostelua. Jäseniä oli seurassa 136.
Toimivuosi 1912–13. Virkailijoina toimivat: esimiehenä opettaja J. P
Kokko, varaesimiehenä Jussi Paukkunen, rahastonhoitajana ja kirjurina neiti Aini Kärkelä. Johtokuntaan kuului sitäpaitsi: neidit Maria
Vaskelainen, Elin Valkonen, Sofia Pennanen, Maria Kuparinen, hrat
Ville Paukkunen, Matti Kiesiläinen, N. Vaskelainen ja Hj. Koskinen.
Varajäseninä olivat Väinö Kerminen, Oskar Hinkkanen ja Hannu
Valkonen. Johtokunta piti vuoden kuluessa 8 kokousta. Iltamia oli 4,
perheiltamia kerran kuukaudessa. Viime vuonna voimassa ollut piirijärjestelmä päätettiin lakkauttaa, kun katsottiin, ettei se vastaa tarkoitustaan. Päätettiin jokaista perhe-iltamaa varten valita isännät ja
emännät niin kuin ennenkin. Seura menetti kaksi hyvää ystäväänsä,
tuon aina uutteran, innostuneen aatteen miehen Heikki Ihalaisen ja
taloudellisen tukensa valtioneuvos A. Engmanin. Edellisen muistoksi päätti seura perustaa rahaston, jonka korot käytetään köyhien kansakoululasten vaatetusavuksi. Pohjarahaksi lahjoitti seura rahastoon
50 markkaa. Rahat sijoitettiin kunnan säästöpankkiin ja liitetään
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korot pääomaan siksi, kunnes se on noussut 100 markaksi, jonka jälkeen korot
käytetään. Valtioneuvos
Engmanin haudalle lasketaan seppele, jonka nauhoissa on sanat: “Kiitollisuudella hyväntekijälleen
Raudun nuorisoseura”.
Kansanopistossa käyntiä
varten oli seura julistanut
haettavaksi 75 markan stipendin. Se annettiin ainoalle hakijalle Elin Valkoselle.
Jäseniä oli seurassa 63.

Palkealan pappila.

Toimivuosi 1913–14. Virkailijoina toimivat: esimiehenä Matti Kiesiläinen, varaesimiehenä Maria Kuparinen, kirjurina ja rahastonhoitajana Aini Kärkelä. Muina johtokunnan jäseninä neidit S. Pennanen,
M. Vaskelainen, Elin Valkonen ja hrat J. P. Kokko, N. Vaskelainen,
Antti Loponen, J. Paukkunen, Ville Paukkunen. Johtokunta piti 6
kokousta. Iltamia pidettiin 4 ja l juhla. Perhe-iltamia pidettiin joka
toinen kuukausi. Sitä paitsi järjestettiin vapaa-iltama palvelijoille
vapaaviikolla. Seuran toiminta oli tänä vuonna hiljaisempaa kun
useat toimihenkilöt olivat poissa suuren osan vuodesta paikkakunnalta. Jäseniä oli vaan 13.
Toimivuosi 1914–l5. Virkailijoina toimivat: esimiehenä opettaja J. P.
Kokko, varaesimiehenä Väinö Kerminen, kirjurina ja rahastonhoitajana Aini Kärkelä. Muina johtokunnan jäseninä: neidit Maria Kuparinen, S. Pennanen, M. Vaskelainen, Elin Valkonen ja hrat N. Vaskelainen, Antti Loponen, Jussi Paukkunen ja K. Hinkkanen. Johtokunta piti 18 kokousta. Yleisiä iltamia oli 5, l kesäjuhla ja perheiltamia
ja keskustelutilaisuuksia joka kuukausi. Näissä keskustelukokouksissa keskusteltiin useista tärkeistä nuorison elämää lähellä olevista
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kysymyksistä, kuten nuorisoseuralaisten velvollisuudesta, hevosmarkkinoista y.m. Suurimman osan johtokunnan ajasta vei talon uutisrakennukset. Vesikatto laitatettiin uudelleen. Samoin tehtiin uudestaan salin lattia, ravintolan ja näyttämön lattiat korjattiin. Salin,
eteisten ja ravintolan seinien alaosat laudoitettiin. Salin laki vuorattiin, samoin eteisen, ravintolan ja keittiön laet. Tehtiin uudet pukuhuoneet hirsistä. Sitä paitsi tehtiin lukuisia muita korjauksia. Työ
annettiin huutokaupalla Jegor Vaskelaiselle 2,290 markasta. Seuraa
auttoi tässä työssä kauppias J. Kerminen myöntämällä lainan seuralle. Tämä uudistus loi seuran talosta ajanmukaisen seuratalon, joka
toiminnassa on ollut suureksi hyödyksi. Jäseniä oli seurassa 82.
Toimivuosi 1915–16. Seuran virkailijoina ovat toimineet: esimiehenä J. P. Kokko, varaesimiehenä Väinö Kerminen, rahastonhoitajana
ja kirjurina alkupuolella vuotta E. Karhunen, loppupuolella Aini
Kärkelä. Muina jäseninä kuuluivat johtokuntaan neidit Elin Valkonen, Maria Kuparinen, Fanny Karvonen ja Helmi Monto, herrat
Mikko Vaskelainen, Antti Loponen, Oskar Hinkkanen, Kalle Hinkkanen; varajäseninä: neidit P. Falin, Anni Määttänen ja hra Toivo
Joro. Johtokunta piti kaikkiaan 10 kokousta. Yleisiä iltamia oli 8,
juhlia l. Perheiltamia 16. Etenkin perheiltamat ovat muodostuneet
mitä miellyttävimmiksi yhdessä olon hetkiksi. Tupa on ollut aina
täysi, ohjelmaa on ollut runsaasti, välillä leikkejä ja piiritanssia.
Panen tähän kokonaisuudessaan erään pöytäkirjan, joka on pidetty
sellaisessa perhe-iltamassa.
Pöytäkirja, tehty Ruudun nuorisoseuran
perhe-iltamassa nuorisoseuran talolla,
Maaliskuun 9. p. v. 1915. Läsnä oli seuran esimies, muut virkailijat ja suuri
joukko muita nuorisoseuran jäseniä.
1 §. Emäntinä oli tässä perhe-iltamassa Elin Valkonen ja Helli
Kokko. Isäntinä Matti Honkanen ja Aukusti Silenius.
2 §. Iltama alettiin yhteislaululla. Tämän jälkeen luki Matti Honkanen pitkänpuoleisen, mahdollisesti aikakaus- tai sanomalehdestä
lainatun kansalliseeppostamme Kalevalaa käsittelevän kirjoituksen.

66

Raasulin tulliasema.

Tätä kuunnellessa vahvistui kuulijassa entistä varmemmaksi käsitys
siitä, että Kalevala on sellainen esi-isien jälkeen jättämä kansallinen
aarre, henkinen perintö, jommoiseksi me emme osaa sitä useimmat
kuvitellakaan. Ja se kansa, joka on Kalevalan luonut, joka monia
vuosisatoja takaperin, suurten koettelemusten ja kärsimysten keskellä, ilman nykyaikaisen kehityksen tarjoamia etuja on osannut ajatuksensa niin selvästi sanoiksi pukea, tunteensa niin herkkämielisesti
lauluiksi laulaa, se kansa on ollut sivistynyt, suurilahjainen kansa.
Onnellisia me, joilla on kunnia olla niin herkkätunteisten ja suurlahjaisten esi-isien ja -äitien tyttärinä ja poikina.
3 §. Aukusti Silenius luki “Koti kullan kallis” -nimisen lyhytsanaisen, mutta silti kauniin kertomuksen. Lämpimästi ja mieleenpainuvasti kuvaa kertomuksen kirjoittaja kodin suurta merkitystä. Olkoon koti kuinka pieni ja vaatimaton tahansa, niin on se kuitenkin
kullan arvoinen, sillä on kokonaan turhaa luulla, että onnellisimmat
kodit ja onnellisimmat ihmiset tarvitsevat olla varakkaita tahi rik-
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kaita. Kodin kodikkuus ja miellyttäväisyys riippuu suurimmassa
määrässä siitä, miten perheenjäsenet suhtautuvat toisiinsa. Jos kodissa, vaikkapa vaatimattomassakin, vallitsee sopusointu ja toistensa ymmärrys, niin silloin on mahdollisuus viettää kodikkaita, herttaisia hetkiä. Ja vaikka olisi niinkin ikävästi, että koti ei vastaisikaan
kotia, vaikka sieltä puuttuisikin toistensa ymmärrys ja hyväntahtoisuus, niin sittenkin muistua mieleen ihmiselle, joka on joutunut elämän ristiaallokon runneltavaksi, koti, lapsuus- ja nuoruusaikojen
muistorikkain paikka. Oppikaamme siis rakastamaan kotiamme!
4 §. Vastapainoksi edellä selostetulle vakavammalle ohjelmalle
seurasi tämän jälkeen hauska kuplettilaulu, jonka esitti Aukusti Leppänen. Vakavinkaan suu ei ottanut pysyäkseen normaaliasennossa
tätä ohjelmanumeroa kuunnellessa.
5 §. Otettiin pieni väliaika, jolloin oli tilaisuus halullisilla tunnustella “tsajun” vanhaa mainiota makua. Väliaika olikin jo epäilemättä suureen tarpeeseen, sillä alkoi jo pahasti pelottaa se ikävä mahdollisuus, että tyttöjen käsissä aivan vimmatusti jo parisen tuntia
työskennelleet sukkapuikot, virkkuuneulat, tai mitkä muut työkalut
tahansa voivat varistua ja yhtäkkiä sytyttää neuleen tahi minkä
muun työn hyvänsä palamaan ja tietäähän sen minkälainen leikki
siitä syntyisi, jos pitäisi ryhtyä sammutuspuuhiin. Meillä miespuolisilla ei tähän pelkoon itseemme nähden ainakaan näissä iltamissa
ollut erittäin suurta syytä, sillä me olimme niin onnellisessa asemassa, ettei tarvinnut hartioitaan työllä halaista. Saimme vain katsella
silmät suurina, miten tyttöjen käsissä sukkapuikot sipisivät.
6 §. Väliaika lopetettiin laululla, jonka jälkeen jatkui ohjelman
suoritus satukilpailulla. Palkintoja saivat Helmi Monto ja Matti Pulakka kumpikin toisen palkinnon sekä Aukusti Leppänen kolmannen
palkinnon. Palkintotuomarien korkeata ja suurta tehtävää hoitivat
Pirkko Kokko, Lyyli Pietiäinen, Reinhold Heinonen ja Eetu Karhunen.
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7 §. Kahden edellisen iltaman kilpailuihin osaaottaneille ja
palkituille henkilöille
sekä tämän iltasille
palkituille kilpailijoille
jaettiin palkinnot, jotka
Rautulainen rahtimies.
jakautuivat seuraavasti: Runonlausunnossa
I palkinto Aini Kärkelälle, II opettaja Kokolle, III Fanny Karoselle
ja IV Eetu Karhuselle. Kaunoluvussa sai I palkinnon Fanny Kuronen, II Maikki Kuparinen ja III Ville Pietiäinen. Pirkko Kokko sai
myöskin kaunoluvussa ylimääräisen palkinnon. Palkintoina jaettiin
50 pennin romaaneja.
8 §. Saatiin nähdä vielä näytelmäkappale, jonka nimi oli “Ihmekös tuo”. Jokaisen katsojan nauruhermot olivat koko näyttelemisen
ajan erittäin vilkkaassa toiminnassa.
Pöytäkirjan vakuudeksi:
Eetu Karhunen.”
Mitä tulee yleisiin iltamiin, on yleisöä niissä ollut tungokseen asti.
Ohjelma on ollut monipuolinen. Puheita, soololaulua, lausuntoa.
Näytelty on m.m. “Anna Liisa”, “Mustalainen”, “Unissakävijä”,
“Kirkon vihollinen”, “Juhannustulilla”, “Kihlaus” y.m. Metsäpirtissä
käytiin näyttelemässä. Larin Parasken hautapatsaan ympärille rakennettavan aidan hyväksi toimeenpantiin iltamat, Jean Sibeliuksen 50vuotisjuhlaa vietettiin toimeenpanemalla iltama, jonka tulot 200
markkaa lahjoitettiin rahastoksi, jonka korot käytetään köyhien kansakoululaisten avustamiseksi.
Ilomielin on ollut huomattavissa nuoren väen innostus ja vanhemman väen tuki ja ymmärrys, jotka monta kaunista voittoa tänäkin
vuonna toivat. Jäseniä oli seurassa 146.
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Toimivuosi 1916–17. Virkailijoina toimivat opettaja J. P. Kokko
esimiehenä, N. Vaskelainen varaesimiehenä, Väinö Kerminen rahastonhoitajana ja Kalle Hinkkanen kirjurina. Johtokuntaan kuuluu sitä
paitsi rouvat Maria Ryyppö, Elin Loponen, Eeva Paukku, neiti Helmi Monto ja Aini Kärkelä, hrat Oskar Hinkkanen ja Antti Loponen;
varajäseninä neiti Helena Määttänen, P. Falin, hrat Väinö Karonen ja
Toivo Joro. Johtokunta on tänä vuonna kokoontunut 7 kertaa. Iltamia
on vietetty 7. Perhe-iltamia 8. Sitä paitsi on vietetty Vuoksenlaakson
piirin talvijuhla, Suomalaisen sivistyksen juhla Snellmanin 110-vuotispäivänä. Näissä tilaisuuksissa on pidetty tilaisuutta vastaavia puheita ja esitelmiä, näytelty näytelmät “Aino”, “Yhdistysjuhla”, “Onhan pappa sen sallinut”, “Sydämettömät”, “Scherlok Holmes”,
“Hyökyaaltoja”, “Tukkijoella” y.m. Metsäpirttiin on tehty näytäntöretki. Jäseniä 80.
*
Siinä kuvaus Raudun nuorisoseuran 25-vuotisesta toiminnasta. Paljon on jäänyt tietysti kertomatta. Mutta sehän ei ole ollut tarkoituskaan. Tarkoitus on ollut vaan osoittaa että:
“sinua kultainen ja kallis maamme,
sinua kaikki työmme tarkoittaa”.
Ja sitä ennen kaikkea tarkoittaa se työ, joka tahtoo kasvattaa tälle
maalle terveen ja hyvätahtoisen nuorison.
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Lahjoitusmaahovit Raudussa.
Rautu lahjoitettiin lahjoitusmaaksi 1714. Pietari Suuren aikana lahjoitus peruutettiin. Muutama vuosikymmen Pietari suuren kuoleman
jälkeen Rautu lahjoitettiin kamariherra Lopudinille ikuiseksi omaisuudeksi. Hän myi osia alueistaan toisille, muodostaen siten pitäjään
useita “valtoja”.
Raudunkin omistajat ovat harvoin asuneet itse hoveissaan, vaan
on hoito ollut “moisniekkojen” käsissä.
Selostelemme tässä muutamat Raudun hovit.

Sumpulan hovi.
Sumpulan hovi sijaitsee noin 1 1/2 kilometrin päässä Raudun kirkolta, on verrattain uudenaikainen hovi. Vanhemmista rakennuksista ei
ole mitään juuri jäljellä. Itse hovirakennus on verrattain komea, uudenaikainen. Sen ympärillä on kaunis puutarha. Karjarakennukset
y.m. ulkorakennukset ovat hyvin uudenaikaiset ja tilalle on järjestettyä järkiperäinen, Raudun pitäjän suurin maanviljelys. Hovilla on
myös noin 5 klm. etäisyydessä oleva sahalaitos. Lahjoitusmaa-aikana siinä oli rautatehdas, jonka tuotteita vietiin Viipuriin.
V. l825 kokoontuneen lahjoitusmaakomitean mietinnössä mainitaan hoviin kuuluneen 70 taloa yhteensä 32 7/12 hehtaaria Raudun
pitäjästä ja kuului se hovineuvos Ivan Briskorns’ille, joka myi sen
översti Fock’ille. Hovineuvos Briskorns’in isä oli 20 p:nä tammikuuta 1767 ostanut itselleen hovin kenraaliluutnantti, kreivi Petter
Devieriltä. Hovin alle kuuluivat seuraavat kylät: Sdudevitsa (!),
Huuhti, Kaskaala, Palkeala, Kuninkaanselkä, Korlee, Pienautio,
Ristautio, Raudunkylä, Räiskälä, Sirkiänsaari ja Suurporkku. Vuonna l875 myi alikapteeni Fock hovin 95 tuhannella ruplalla valtiolle.
Kantatila jäi hänelle, sen omistaa nykyisin valtioneuvos A. Fock.
Komea on hovin päärakennus, kaksikerroksinen harmaa rakennus.
Hovin viljelykset ovat laajat.
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Leinikylän hovi.
Leinikylän hovi sijaitsee ihanalla paikalla Leinikylän järven rannalla. Se on komea, vanhaan tapaan rakennettu. Se rakennettiin silloin
kuin tila kuului Fredericks’-suvulle. Osa on kaksikerroksinen ja sisältää se 75 huonetta. Sen alle kuuluivat: Haapakylä, Luukkalan
mäki, Leinikylä, Miitramäki, Mäkrä, Orjasaari ja Sudenmäki. Valtio
lunasti sen 1879 paroonitar Sofia von Fredericks’iltä 65 tuhannella
ruplalla. Itse kantatilan ja hovirakennuksen omistaa eräs venäläinen.
Hoviin johtaa kaunis koivukäytävä. V. l825 lahjoitusmaakomitea
mainitsee sen siihen aikaan kuuluneen kenraaliluutnanska Catharina
Fockille. Tilaan kuului silloin 57 taloa, yhteensä 32 7/12 heht.
Hovin vanhemmista vaiheista kerron muutamia tapahtumia. V.
1759 syyttivät Leinikkälän hovin omistajat Jakonen ja Denier nimismies Johan Andrejew Merliniä, että tämä muka saattoi talonpojat
häviöön ottaen kruunulle laittomia maksuja ja myöskin alinomaa oli
humalassa ja julma talonpoikia kohtaan. Asiaa tutkittiin, mutta siihen se raukesi1). Leinikkälän talonpojat näkyvät vuorostaan 1820-21
valitelleen hoviherrojaan vastaan2). He näet kääntyivät anomuksella
hallitsijan puoleen anoen, ettei heidän tarvitsisi maksaa veroja muuta
kuin 1728 vuoden revisioonikirjan mukaan. Kysymys oli esillä senaatin talousosastossa 9 päiv. maalisk. 1821. Kamarineuvos Nyberg,
paras asiantuntija kameraalisella alalla, yhtyi talonpoikien hakemukseen, vedoten määräykseen, ettei veroja saisi kantaa kuin 1728 vuoden revisioonikirjan mukaan. Muut senaattorit äänestivät vastaan ja
talonpojat saivat edelleen maksaa liikoja veroja.
Leinikkälän hovin vanhoista ajoista antavat kansantarinat kuvauksia. Otan tähän muutamia sellaisia Raudusta kokoamiani: Leinikkälän hovissa oli voutina eräs “Pipinä”-niminen mies. Siinä “vasikan varsa ja suven penikka olivat yhtyneet”. Pieksätti alinomaa
ihmisiä. Erästä Virolaista pakotettiin allekirjoittamaan kontrahtia.
Hän ei suostunut, vaan läksi juoksemaan metsään. Silloin käski “Pipinä” heittämään keihäällä ja Virolainen kaatui kuolleena maahan.
1)
2)

Salenius: Kuvauksia Vanhasta Suomesta.
Palmén: Lisää Lahjoitusmaakysymyksen historiaan.
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Eräs Jaakko Leppänen oli riihtä lämmittämässä, häntä tultiin
pieksämään. Hän juoksi järveen. “Pipinä” lupasi “putelin viinaa” ja
sai sillä miehen pois.
Kerran antoi “Pipinä” pieksättää erästä ukkoa Leinikkälän niityllä. Ukko oli vanha ja hyvin leikillinen. Kun häntä käskettiin paneutumaan pitkäkseen nurmelle, kysyi ukko tyynesti: “Mihis ilmasuuntaa kohen tää pehmiä puoli pitää asettaa?”
Yöllä kulkivat naapurikylän pojat usein Pipinän makuuhuoneen
ohitse laulaen:
“Meitä ei piinaa Pipinä,
Israel ei irvistele,
Myö oomme pojat Potkelasta
Vana-herra valla alta.”
Leinikkälän hovissa oli “Juntaliena”-niminen vouti kuuluisa raakuudestaan. Hänen kohtelustaan kerrotaan monenlaisia kaameita juttuja.
Oli kerran kauranleikkuun aika. Väkeä oli paljon hovin pelloilla,
on jo ehtoopuoli ... Työ on sujunut hyvin hitaasti, sillä kaura on
tavattoman lyhyttä, vaikea on leikata ja vielä vaikeampaa sitoa. Eihän pidetty huolta järkiperäisestä maanviljelyksestä, maasta piti
vaan saada mahdollisimman suuri tulo, mitään maahan ei uhrattu.
“Juntaliena” tulee työtä tarkastelemaan. Hän on huonolla tuulella;
rähisee ja räiskii. Sättii työväkeä laiskureiksi ja vahvistaa sanojaan
navakoilla pampunlyönneillä ... Eräs talonpoika rohkenee huomauttaa, että kaura on ollut lyhyttä ja vaikea leikata sekä sitoa ... Todistaakseen sanojaan ottaa hän maasta lyhteen ja näyttää sitä Juntalienalle. Juntaliena raivostuu, tempaa lyhteen ja iskee tyvipuolella
miestä vasten suuta ... Jäykät kauran oljet tunkeutuvat miehen huuliin ja ikeniin... Niistä pursuava veri värjää lyhteen. Juntaliena viskaa
sen pellolle ja jatkaa riehumistaan, niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Mies jää valitellen haavojaan tukkimaan.
Pellolla oleva väki kyyristäytyy yhä syvemmälle voidakseen saada kauraa mahdollisimman nopeasti lyhteille sidotuksi.
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Vehmaisten hovi.
Vehmaisten hovi sijaitsee Vehmaisten kylässä, noin 4 kilometrin
päässä Raudun kirkolta. Se on yksi tyypillisimpiä lahjoitusmaahoveja. Tekee yksitoikkoisen, juhlallisen vaikutuksen valkeine pilareineen, keltaisine lautaseinineen. Sitä ympäröi hauska puistikko ja sen
akkunoista on mitä miellyttävin näköala Vehmaisten järvelle.
Vehmaisten hovin osti kenraaliluutnanska Anna Fock 1810. Hän
myi sen kenraalimajuri Friedrichs’ille, siihen kuului 64 taloa ja oli
suuruudeltaan 32 5/16 hehtaaria. 1873 myi eversti Schepeleff, joka
oli tullut sen omistajaksi, hovin Suomen valtiolle 41 tuhannesta
ruplasta. Hoviin kuului Variksela, Haukkala, Keripata, Sunikkala,
Vakkila ja Vehmais. Myyjälle jäi vielä hovin kantatila ja siinä sijaitseva päärakennus, rakennettu 1715. Nyttemmin on kantatilakin ostettu ja jaettu pienviljelijöille. Vanha asuinrakennus on paikallaan,
muista vanhoista rakennuksista mainittakoon paja.
Kansa kertoo hovista seuraavat tarinat: Vehmaan hovissa oli ennen iso viljamakasiini, osa siitä on vielä nykyäänkin olemassa. Kerran talonpojat ollessaan puutteessa siitä viljaa varastivat. Menivät
tallin alle, kaivoivat sinne reijän viljapurnun alle ja siihen asettivat
säkin: Toiset talonpojat sepittivät tästä laulun ja muistetaan siitä
vielä seuraavat värssyt:
“Ko ois miehet miettineet,
ja Tikatsull peittäneet,
ja vanhaa Variksellaa,
siin ois miehet miehekkäämpii
ei ois varsin varkahii.
Mutt ko veivät Vehmasii,
veivät Vehmasii houvii,
varsin varkahii pessää.
Vehmasii vetelät miehet,
miehet kaik on mestarii.
Kävviit käämär kääes,
napakorit kainalos,
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astuit aita silla alle,
sit reijä käänsiit käämäril.
Sit lens leipä maahan,
ja elo pussii putos.
Paukkune ol paras mies,
tuurajaa tunkemas,
ja loman kans longottel,
Sit siihe hyppäs Hyvönen,
siit hiero Henttinenkin,
mutt sovi ei panna Soikkelii”
Vehmaisten hovissa oli noin 1837 vuoden aikana eräs ylivouti, jonka
sanotaan viettäneen säännötöntä ja hurjastelevaa elämää ja joka oli
ollut säälimätön ja ankara alustalaisia kohtaan tehden useita häätöjä
sekä koettaen toimeenpanna sotamies- ja pakkotyövelvotuksia kansalle.
Potkelan hovin alle kuuluivat Potkela, Savikkola ja Pienporkun
kylät yhteensä 22 taloa ja 4 manttaalia. Hovi myytiin 1880 valtiolle
45,204 markasta. Kantatilan omistaa nykyisin neiti Thelin. Vanha
hovirakennus on paikallaan. Potkelassa hallitsi hyviä hovin herroja.
Kun Potkelan pojat kulkivat Vehmaisten hovin ohitse, lauloivat he:
Meitä ei piinaa Pipinä,
Israel ei irvistele.
Me ollaan pojat Potkelasta,
Vana-herran valtalasta.
Miettilän hovin alle kuuluivat Kapala(!), Kelliö, Kärsälä, Liippua,
Miettilä, Nuijala, Raasuli, Savola, Suvenmäki. Kaikkiaan 72 taloa.
Hovin myi rva Olga Schepeleff 1873 valtiolle 38,000 ruplasta.
Korleen hovi on pienempi hovi, sen omistaa nykyisin valtioneuvoksetar Engman.
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Raasulin voimisteluseuran talo.

Urheiluoloista Raudussa.
Urheilu ansaitsee vanhojen ja nuorten suosiota.
Vanhemmat älkää katselko nurjamielin nuorison
halua harjoittaa voimistelua ja urheilua. Tämä on
monin verroin terveellisempää kuin vetelehtiä
maanteillä ja rautatieasemilla, juopotella, pelata
korttia tai kuluttaa aikaa makaamisella.
F. G. Seeberg.
Urheilu ja voimistelu ovat myöskin Raudun pitäjässä löytäneet innokkaita suosijoita. On opittu ymmärtämään, että kansa henkisen
sivistyksen ohella kaipaa myöskin ruumiillista sivistystä. “Urheilu
säilyttää nuorisoa”, sanoo eräs norjalainen merimiespappi. “Kasvatuksen suuri salaisuus piilee siinä, että annetaan ruumiillisten ja
henkisten ponnistusten olla alituisesti toistensa virkistyksenä,” opettaa Rousseau.
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Raudussa toimii kaksi voimistelun ja urheilun hyväksi toimivaa
seuraa. Kirkonkylässä nuorisoseuran voimisteluosasto ja Raasulissa
Raasulin voimistelu ja urheiluseura.
Kirkonkylän nuorisoseuran voimisteluosasto perustettiin vuonna
1902. Siitä saakka se on ollut yhtäjaksoisessa toiminnassa. Seura on
toiminnassaan asettanut pääpainon voimistelulle. Urheilua on se harjoittanut hyvin vähäisessä määrässä. Urheilu- ja hiihtokilpailuja on
se kyllä silloin tällöin järjestänyt. Mutta sen työ voimistelun alalla
onkin ollut hyvin huomattava. Onhan se koonnut nuorisoa riveihinsä, kasvattanut heidän ruumiillisia voimiaan, parantanut ryhtiä ja
kirkastanut heidän harrastuspiiriään. Useissa juhlissa on seura esiintynyt, onpa se ottanut osaa yleisiin voimistelujuhliinkin parisen kertaa Viipurissa.
Seuran toimintaa on innostuksella johtanut opettaja J. P. Kokko.
Toivomme, että seura edelleenkin toiminnallaan edistäisi urheilun
päämäärää, joka on: “kasvattaa elinvoimainen nuoriso - ahkera ja
energinen nuoriso - älykäs ja toimelias nuoriso - nuoriso, josta isänmaalla kaikessa on hyötyä”.
Raasulissa toimiva Raasulin voimistelu- ja urheiluseura on tarmokas ja elinvoimainen seura. Se perustettiin 13 p:nä elokuuta 1911
ja täyttää siis viisi vuotta. Että seura oli toivottu, sitä todistaa sekin
seikka, että heti
ensi vuonna liittyi
seuraan jo yli 40
jäsentä. Perustettiin ompeluosasto
ja jo syyskuun 6
p:nä 1911 seuran
yhteyteen kirjasto.
Toiminta läksi heti
hyvään vauhtiin.
Järjestettiin juhlia
arvokkaalla ohjelmalla niin kotikyRaasulin voimisteluseura
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lässä kuin muuallakin. Voimistelua harjoittivat seuran nais- ja miesjäsenet innostuneesti. Samalla alettiin myöskin
vapaaurheilua tarmokkaasti harjoitella.
Haettiin arpajaislupaa, mutta sitä ei saatu kun viranomaisten epäävässä lausunnossa m.m. sanottiin: “että kertyvät varat olisi aikomus käyttää tarkoitukseen,
joka ei ole mistään suuremmasta yleishyödyllisestä merkityksestä”. (Arpajaislupaa oli pyydetty oman talon rakentamisen hyväksi.) Mutta huolimatta tästä,
päätti seura pyrkiä eteenpäin. Hankittiin
hehtaarin suuruinen maa-alue. Sille rakennettiin juoksurata. ToimeenpaneKalle Kerminen
malla juhlia ja urheilukilpailuja oli innostusta saatu yhä kohoamaan. Rohjettiinpa lähettää miehiä kilpailemaan muuallekin. Kirjastoa yhä laajennettiin. M.m. saatiin hakemalla osa viinaverorahoista kirjaston hyväksi.
Vuonna 1915 alettiin hommata omaa taloa, sillä juhlien toimeenpaneminen yksityisten asunnoissa oli hankalaa. Saatiin kauppias
Juho Kermiseltä laina ja ryhdyttiin talon rakennushommiin. Talo
valmistui niin, että se voitiin vihkiä tarkoitukseensa 6 p:nä helmikuuta 1916. Vaatimatonhan se tosin on, mutta onhan se oma, toistaiseksi siinä on tilaa ja varojen kartuttua voidaan sitä kyllä laajentaa.
Vihkiäisjuhlaan oli kokoontunut väkeä tuvan täydeltä. Tervehdyspuheen piti ylioppilas Maikki Myöhänen, toimittaja Mikko Uotinen
lausui kirjoittamansa juhlarunon ja piti juhlapuheen - ruumiillisen
kauneuden merkityksestä. Näyteltiin näytelmät “Kihlaus” ja “Karjalan kannaksella”. Maksamaan oli talo tullut vähän yli 3,000 markkaa. Kirjastossa on seuralla noin 200 nidettä.
Seuran keskuudesta on kohonnut miehiä, jotka ovat vapaaurheilun alalla saavuttaneet huomiota yleisissäkin kilpailuissa. Mainitsen
vaan Hannes Ihalaisen ja Tommi Kermisen. Molemmat juoksijoita.
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Käkisalmen kansallisissa urheilukilpailuissa viime kesäkuussa edellinen oli 400 mt. juoksussa neljäs, 1500 mt. matkalla ensimmäinen
ajalla 4 m. 38,6 sek. Jälkimmäinen oli 5000 mt. matkalla kolmas,
ajalla 17 m. 57 sek. ja tunnin juoksussa oli hän toinen juosten 15,621
metriä. Hän oli kannakselaisista paras, sillä ensi palkinnon voitti
tunnettu suurjuoksija Kämäräinen. Sitä paitsi ovat he Viipurin piirin
kilpailuissa kunnostautuneet. Heillä epäilemättä on vielä sananvaltaa
kilpailuissa, kun vaan järkiperäisesti harjoittelevat.
Raasulin voimistelu- ja urheiluseuralla on ollut onni omata innostuneita toimihenkilöitä, jotka monella muotoa ovat seuran toimintaa
auttaneet. Mainitsen vaan kauppias Eljas Myöhäsen perheineen,
Juho Pyykön, Antti Tuokon, Juho Kermisen, S. Junnin, Adolf Pitkäsen, V. Halforssin y.m. Mutta varsinaisena seuran sieluna on mainittava Kalle Kerminen. Hänellä on urheilun harrastus veressään. Aina
on hän valmis työskentelemään seuran hyväksi, innostaa poikia urheiluun, ohjaa ja auttaa heitä. Ilman hänen palavaa ja väsymätöntä
harrastustaan ei seura olisi voinut niin pontevasti toimia. Kauan hän
seuran peräsimessä pysyköön.
Toivokaamme että seuran toiminta kestäisi edelleen yhtä pirteänä
ja elinvoimaisena. Suuriarvoista on työ urheilun hyväksi, sillä urheilu luo meidän nuorisostamme tervettä, elinvoimaista kansaa, joka
kauniita sivuja Karjalan historiaan kirjoittaa.
Kuulu lääket. tri du Boys-Reymond sanoo: “Urheilun edistäminen ei merkitse enempää eikä vähempää kuin jonkun toisenkaan
taiteen edistäminen, nimittäin sen enentämistä, joka tekee elämän
elämisen arvoiseksi”.
Edistäkää siis nuoret ja vanhat näitä harrastuksia. Olkoon nuorilla
innostusta ja vanhoilla ymmärtämystä, myötätuntoa:
Vuoret! Vuoret!
Se määränä teillä
te nuoret.
Mutta muistakaa nuoret:
määrä on valkeat vuoret!
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R. J. Relanderin saha.

Liike- ja teollisuuselämä sekä
osuustoiminnalliset yritykset
Raudussa.
On aivan luonnollista, että Rautuun ei ole voinut syntyä varsin huomattavia teollisuuslaitoksia. Siihen on vaikuttanut Raudun syrjäinen
asema ja myöskin se, ettei pitäjässä ole suurempia koskia. Jo vuonna
1795 mainitaan Sumpulan tehtaalla olleen mylly, rautatehdas ja valimo. Tehdas valmisti hellarautoja, joita vieläkin löytyy pitäjässä, hautapatsaita, sellaisia on muutamia vielä nähtävänä Raudun vanhalla
hautausmaalla. Sitä paitsi valmistettiin muita rauta- ja malmiesineitä, joita vietiin Pietariin. Sumpulan hovin puistossa löytyy vielä tehtaalla valmistettuja tykinkuulia. Talonpojat saivat kuljettaa tehtaan
tuotteita Pietariin y.m. ja tuoda sieltä tavaroita takaisin. Näistä reissuista lauletaan vanhassa kansanvirressä:
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“Vie vaan viinat Viipurihin
Tuopa rautoja takaisin.
Nevian Savotal siell’ on,
Siell’ on Koslova kotona,
Najok reisut merkkiäävi,
Mene sieltä Sumpulahan.
Siell’ on itse Israeli,
Kotona kova isäntä,
Näytti paikan tavaroille.”
Laulun mukaan olisi Sumpulassa ollut myös viinatehdas. Nyt on
tehtaasta sahalaitos jäljellä, sen yhteydessä mylly ja päreenvalmistuslaitos.
Raudun nykyisistä tehdaslaitoksista on huomattavin nimismies R.
J. Relanderin omistama Liippuan saha ja myllylaitos. Se sijaitsee
edullisella paikalla lähellä Venäjän rajaa ja on uudenaikaisine koneineen ja työtapoineen vuosi vuodelta kehittynyt ja laajentunut. Etenkin viime vuosina on sen valmistama puutavaramäärä varsin huomattava.
Liikemies P. Kermisen omistama sahalaitos Anttolan kylässä on
myöskin yksi Raudun kaikkein huomattavimpia. Sekin on uudenaikaisesti järjestetty ja tarmokkaalla johdolla on se muodostunut varsin huomattavaksi.
Vielä on mainittava Korleenhovin mylly ja sahalaitos sekä kauppias J. Kermisen omistamat mylly-, pärehöylä ja limonaditehdas
Kylmäojalla. Etenkin kaksi viimemainittua ovat hyvin käytettyjä
edullisen asemansa vuoksi. Vielä voi mainita Pyykön pienemmän
sahan Maanselän kylässä.
Mitä maakauppoihin tulee, on niitä Raudun pitäjässä kaikkiaan
10. Raudun nykyisistä kauppiaista on vanhin J. Kerminen. Hänellä
on 3 kauppaa. Pääkauppa Orjasaaressa, perustettu 1890, sivukaupat
Kirkonkylässä 1893 ja Raasulissa 1904. Monipuolisilla liikkeillään
ja uutteralla toiminnallaan on hän saavuttanut suuren ostajapiirin.
Kauppias J. Kerminen on yksi Raudun toimeliaimpia miehiä. Köyhän kodin lapsi, kasvoi aikana, jolloin ei ollut tilaisuus käydä koulu-
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ja. Opiskeli itsekseen. Oppi
hyvin tuntemaan kansan olot.
Kauppa-alalle hän halusi. Jo
15-vuotisena hän välitti maitoa Pietariin. Tätä kauppaansa hän laajensi, ryhtyen kuljettamaan myöskin muita
maataloustuotteita. Tämä hänen työnsä oli suureksi hyödyksi paikkakunnalle. 1890
hän sitten perusti kaupan Orjasaarelle ja sittemmin mainitut kaksi sivukauppaa. Samalla on hän seutunsa kaikkein tarmokkaimpia maanviljelijöitä. Hänen viljelyksensä ovat laajat ja uudenaiJuho Kerminen.
kaisessa kunnossa. Sitä paitsi
hän on ottanut osaa yhteisrientoihin. Ollen m.m. 3 vuotta kunnallislautakunnan esimiehenä.
Sivistysseuroja hän on auttanut. Raudun nuorisoseura ja Raasulin
voimistelu- ja urheiluseura ovat aina häntä kiitollisuudella muisteleva. Oman onnensa seppä hän on, mutta on tahtonut myöskin työllään
kansan yhteisonnea auttaa.
Toinen Raudun huomattavin liikemies on Elias Myöhänen, joka
omistaa maakaupan Raasulissa, perustettu 1896 ja yhteisesti kauppias Mikko Valkosen kanssa kaupan Maanselän kylässä, perustettu
1904. Hän on epäilemättä yksi Kannaksen etevämpiä liikemiehiä.
Hänen kauppansa ovat hyvin järjestetyt ja hoidetut. Sitä paitsi hän
harjoittaa hyvässä kunnossa olevaa maanviljelystä. Oman onnensa
seppänä hänkin on itse itsensä kasvattanut ja omalla työllään ja
tarmollaan kohonnut. Paikkakunnan sivistysharrastukset ovat hänessä löytäneet uskollisen kannattajan, samoin myöskin kunnalliset
riennot.
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Osuuskaupasta - sillä on 3 myymälää - tulen mainitsemaan myöhemmin. Mäkrällä ovat vielä Sipposen ja Koirasen pienemmät sekatavarakaupat.
Paljon on ollut Raudussa kauppiaita, mutta ne ovat aikojen kanssa
hävinneet. Mainitsen vanhemmista muutamia. Jo vuonna 1874 oli
pitäjässä Simon Gratshoff, Michel Salonen ja Petter Puhakka. 1875
mainitaan Aleks Falin, 1876 Matti Ossi ja Matti Toiviainen y.m.
Nykyään on pitäjässä vielä valokuvaamo Maanselällä, Pietiäisen
nahkuriliike Raudun kylässä, kirjallisuus-, vakuutus- ja koneasiamiehiä siellä täällä.
Viinakauppaa koetettiin saada kuntaan 1873, mutta eipä sitä saatu. Aivan kuin sitä peläten lauleli Jäsken Vasili:
“Kuule viina ko mie laulan.
Kuule puteli, kun mie puhelen
en mie moiti sun mahtias.
enkä voimais vähyyttä.
Olit sie ennen oiva juoma,
siivo syöjil suloinen.
Teit sie ennen tenkareijän
pippilöil ja pappiloil,
niinku nimismiehillekkii.
Virkamiehii vähhii
viskoit virattomaks’,
lautamiehet laittelit
ja viskoit virattomiks’
äkäseks’ ärsyttelit.”
Kun vielä mainitsen, että kestikievareita on Raudussa kolme, Kirkonkylässä, Palkealassa ja Mäkrällä, lienenkin maininnut tärkeimmät yleisön ruumiin ravinnosta ja muista tarpeista huolehtivat liikkeet.
*
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Juho Kermisen kauppa.

Raudun osuustoiminnallisista yrityksistä on ensiksi mainittavat
osuuskassat. Niitä on kolme Kirkonkylän, Mäkrän, Sudenmäen kassat.
Kirkonkylän eli Raudun pitäjän osuuskassa perustettiin 1902.
Kassan perustamisesta antaa sen varsinainen sielu, opettaja J. P.
Kokko seuraavan kuvauksen: “Raudun Maamiesseuran pöytäkirjaan
on merkitty, että jo lokakuun 17 p:nä 1902 on seuran kokouksessa
luettu kirjaa “Miten osuuskassa perustetaan ja hoidetaan”. Lukemisen ja sen johdosta syntyneen keskustelun tuloksena mainitaan, että
päätettiin tilata 10 kpl. kirjasta “Miten osuuskassa perustetaan ja
hoidetaan” sekä 10 kpl. “Osuustoimintalaki”. Niistäpä sai sitten allekirjoittanutkin kappaleen kumpaistakin. Sitten pidettiin useita valmistavia kokouksia, joissa tätä uutta asiaa ahkerasti pohdittiin, sillä
jokainen oli ollut jo aikoja selvillä, että jotain olisi tehtävä, jonka
avulla saataisiin vähenemään nuo lakkaamattomat huutokaupat
kauppiaiden tuomioiden suorittamiseksi. Toivorikkaalla mielellä
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ryhdyttiin sääntöjä valmistamaan ja ajateltiin vain yhtä kassaa koko
pitäjääseen, josta nimi Raudun pitäjän osuuskassa. Mutta sitten kävi
paikkakunnalla Pellervo-Seuran neuvoja ja saksalaisten kokemusten
perustalla pienennettiin piirit ja siten syntyikin paikkakunnalle kolme kassaa.
Raudun pitäjän osuuskassan perustamiskirja on päivätty jouluk.
23 p. 1902. Perustavia jäseniä on ollut vain kahdeksan nimittäin
kappalainen Joel Siikanen - nyt kirkkoherrana Joutsassa -, kreivi
Hugo Stewen-Steinheil, myöskin jo paikkakunnalta pois muuttanut,
maanviljelijät Jaakko Klossner, Kustaa Lindbäck, Juho Luomala,
Tahvo Pekkanen ja Juho Pietiäinen sekä kansak. opett. J. P. Kokko.
Näistä on vieläkin kassassa jäseninä Klossner, Luomala, Pietiäinen,
Pekkanen ja Kokko.”
Näin lähti alkuun tämä kassa, joka on maamme ensimmäisiä.
Varsinainen rahojen lainaus alkoi 1903. Jäseniä on kassassa ollut
seuraavasti:
1902 oli jäseniä
1903 ,, ,,
1904 ,, ,,
1905 ,, ,,
1906 ,, ,,
1907 ,, ,,
1908 ,, ,,
1909 ,, ,,
1910 ,, ,,
1911 ,, ,,
1912 ,, ,,
1913 ,, ,,
1914 ,, ,,
1915 ,, ,,

8.
32
78
102
122
146
164
163
177
187
198
198
180
187

Niillä lainaa
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

-2,940
14,062
19,610
26,623
32,231
37,834
35,770
34,022
31,247
27,976
30,779
32,125
33,684

mk.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Liikevoitosta muodostettu vararahasto on nyt 3,86l mk. ja käyttörahasto 1,021 mk. Talletuksia on kassassa 12,153 mk. Osakkeiden
maksamat osuusmaksut nousevat 10,804 markkaan.
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Osuuskassa-aatteen ydin on siinä, että rahat annetaan määrättyä
tarvetta varten ja on ne siihen käytettävä. Mihin tarkoituksiin on
sitten Raudun osuuskassa rahoja lainannut. Rakennushommia on
avustettu 73 lainalla. Uudisviljelyksiä on osuuskassasta lainatuilla
rahoilla tehty 138 ha. Apulannoitusaineita on kassasta lainatuilla
varoilla ostettu vuosittain noin 1000 säkkiä. Kassa on avustanut
myöskin uudenaikuisten työaseitten hankintaa. Mainittakoon vaan,
että sen avulla on ostettu yli 30 niittokonetta, äkeitä yli 200, auroja
noin 150. Kassan jäsenille on hankittu käytettäväksi viljanlajittelija,
hankmo ja mullistaja. Lehmien ostoon on myönnetty 62 lainaa, yhteensä 8,900 markkaa. Hevosien ostoon 38 lainaa, yhteensä 11,290
markkaa. Talojen jakaantuessa on myönnetty 23 lainaa yhteensä
4,860 markkaa tilaosien ostoon veljiltä ja sisarilta. Vielä on lainoja
myönnetty kaivojen kaivamiseen, tunkioiden tekoon, emakkosikojen
ostoon, karjanrehun ostoon y.m. Ja moni on kassan varoilla saanut
pelastetuksi mantunsa ja karjansa huutokaupasta.
Kuten tästä käy selville, on kassa tehnyt varsin tuntuvaa työtä
taloudellisen elämän elvyttämiseksi Raudussa.
Osuuskassan hallitukseen ovat kuuluneet: hallituksen puheenjohtajina kirkkoherra J. Siikanen 23/12 -02–4/4 -07, maanviljelijä J.
Luomala 4/7 -07–2/5 -08, urkuri J. H. Kosonen 2/5 -08–9/5 -09 ja
maanviljelijä J. Pietiäinen 11/8 -09:stä lähtien.
Varapuheenjohtajina kreivi H. Stewen-Steinheil 1902–1904,
maanviljelijät K. Lindbäck 1904–05, L. J. Klossner 1905–06, J.
Luomala 1906–07, urkuri J. H. Kosonen 1907–08 ja suntio S. Valkonen 1908:sta nykypäiviin.
Kassan ensimmäisen hallituksen muodostivat: kirkkoherra J. Siikanen, kreivi Stewen-Steinheil, maanviljelijät J. Klossner ja K. Lindbäck sekä allekirjoittanut. Sen perästä siihen ovat kuuluneet M.
Pyöttiö 1904, kuoli samana vuotena ja J. Pietiäinen 1905:stä. Hän on
varajäsenenä ollut alusta pitäen hallituksen kokouksissa, siis koko
kuluneen ajan. J. Luomala kuului hallitukseen 1905–1908. Hänkin
otti varajäsenenä osaa alusta pitäen kassan hallituksen kokouksiin.
Suntio S. Valkonen on kuulunut hallitukseen v. 1905 alkaen. Mikko
Kukko tuli varajäseneksi 1905 ja vakituiseksi 1907; urkuri J. H.
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Kosonen, niin kuin esimiehistä on jo mainittu, P.
Pusa 1909:stä alkaen ja
Tuomas Loponen 1912.
Kirjanpitäjänä ja hallituksen jäsenenä on ollut
koko ajan J. P. Kokko.
Nykyisen hallituksen
muodostavat Juho Pietiäinen esimiehenä, Samuli
Valkonen varaesimiehenä
J. P. Kokko kirjanpitäjänä
ja jäsenenä Tuomas Loponen ja Pekka Pusa.
Mäkrän ja Sudenmäen
Korleen saha.
osuuskassat ovat toimineet samaan suuntaan, jos
kohta heikommin. Mainitsen muutamia numeroita niiden toiminnasta.
Mäkrän osuuskassassa oli 1913 jäseniä 70. Lainoja jäsenille
14,535. Talletuksia 548:-. Osuusmaksuja saatu 2,741:-. Vararahasto
1,252:-. Kalusto ja käyttörahasto 804:-. Yhteisostoja tehty 368:-.
Pellervoa tilattu 70 kappaletta.
Sudenmäen osuuskassassa oli 1913 jäseniä 95. Lainattu jäsenille
16,853:-. Talletuksia 402:-. Osuusmaksuja saatu 2,525:-. Vararahasto
1,696:-. Kalusto- ja käyttörahasto 811:-. Pellervoja levitetty 95.
Mäkrän osuuskassan hoitajana on toiminut pitemmän aikaa urkuri J. P. Kosonen, Sudenmäellä opettaja J. P. Sederholm ja hänen
jälkeensä maanviljelijä Thusberg.
Varsin voimakkaaksi osuustoiminnalliseksi liikkeeksi on muodostunut osuuskauppa. Perustava kokous pidettiin 1907. Asian alulle
panijat olivat kirkkoherra A. Järveläinen, isännöitsijä J. E. Mentu ja
maanviljelijä J. Klossner. Kauppa aloitti toimintansa marraskuussa
samana vuonna. Jäseniä oli silloin 60. Ensimmäinen kaupanhoitaja
oli Matti Partanen, hän erosi vuoden lopussa ja tuli hänen sijalleen S.
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V. Rahtanen. Kohta sen erottua kahden vuoden päästä tuli toimeen
K. L. Allenius, joka oli siinä 2 vuotta. Häntä seurasi Matti Kiesiläinen ja Kiesiläisen muutettua pois paikkakunnalta 1915 nykyinen
hoitaja E. Stavenhagen.
Ensivuonna antoi liike voittoa 3,209 mk. 84 penn. 1913 oli vuosivoitto 6,172 mk. 52 penn. Sirkiänsaareen perustettiin haarakauppa
1910. Maanselälle 1915 ja nyt avataan kohta haarakauppa Raasuliin.
Jäseniä kaupassa on yli 300.
Kuten tästäkin selviää, kulkee osuuskauppa-aate Raudussa voimakkaasti eteenpäin.
*
Osuustoiminnallisista yrityksistä on vielä mainittava osuusmeijeri,
joka perustettiin vuonna 1903. Alussa se toimi onnistuneesti, mutta
sen täytyi lakata vuonna l906, kun maidolla saatiin parempi hinta
Pietarissa.
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Kun rautulaisten “tsaijun” juonnille
hymyiltiin.
Kuten olemme maininneet, oli ukoilla Raudussa tapana kokoontua
Kirkonkylään “tsaijua” juomaan ja lörisemään. Näin kulutettiin päiväkaudet. Tämä herätti pilalehtienkin huomiota ja oli eräässä m.m.
seuraava pala:
“Kun aamu valkeni niin heti
se Raudan miehen kirkonkylään veti
siell’ ol’ kauppiaalla suuri tupa
ja siinä istua ol’ aina lupa
kun tsaijun tilasi
ja ilta vasta pidot pilasi
kun täytyi kotiin tallustella.
Ja hyvin siinä juttu luisti
kun kaataa tsaijua vaan muisti,
paloi limanitsat, sydänalaan
tsaiju metkan tunteen valaa
ja onnellisna ukot hikosi
ja eukot työssä likosi
kotona, ettei kaatuis talo.”
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Hovineuvos A. Engman

Kirkkoherra K. Antell.

Matti Pennanen.

Heikki Ihalainen.
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Vanha kirkon kuulutus Raudusta.

