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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!

