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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.
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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

18

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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Leinikylän hovi.

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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Korleen hovi.

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.

