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ELINKEINOELÄMÄ

Maanviljelys
Kun vuoden 1826 asetus teki lahjoitusmaatalonpojista lampuoteja, joiden
hoville suoritettavien verojen ja päivätöiden määrän tiluksen omistaja saattoi
harkintansa mukaan ratkaista, ei enää ollut minkäänlaista kiihoketta maatalouden määrätietoiseen kehittämiseen. Jos joku yritti ja sai taloutensa siedettävään kuntoon, saattoi seurauksena olla vuokramaksujen korotus. Ei ollut
sen tähden ihmettelemistä, jos lahjoitustilojen asukkailta hävisi halu tehdä
parannuksia tiloillaan. Mieluummin hakeuduttiin sivuansioihin, rahdin ajoon
tai muihin saatavilla oleviin töihin. Sillä tavoin koetettiin hankkia rahatuloja
välttämättömiin maksuihin sekä tarpeellisiin ostoksiin. Monissa paikoin jouduttiin näin jo ainakin osa vuodesta olemaan venäläisen viljan varassa. Jos
voitiin viedä jotakin Pietariin, saatiin sieltä kohtalaisen halpaan hintaan sekä
viljaa että vaatetta ja kaikkea muutakin taloudessa tarvittavaa.
Työansioissa käynti Venäjällä jatkui lahjoitusmaakauden päätyttyäkin.
Vuonna 1880 oli henkikirjan mukaan Venäjällä passilla oleskelevia, siis
erilaisissa ansiotöissä, 166 miestä ja 158 naista eli yhteensä 324 henkilöä.
Vuonna 1910 oli vastaava luku 168. Pääosa näistä oli erilaisissa palvelustehtävissä.
Viljaomavaraisuus heikkeni yleensä koko Kannaksella väestön lisääntyessä ja talojen vastaavasti pienentyessä perinnönjakojen johdosta. Talo jaettiin
tavallisesti veljesten kesken. Kenenkään ei niin ollen tarvinnut lähteä pois
kotipaikkakunnalta; sen sijaan oli tultava toimeen yhä pienempien maaomaisuuksien varassa. Mutta kun sivuansioista saatiin tyydyttävästi tuloja, voitiin
oman pellon antia jatkaa kaupan tavaralla. Tyttäret tyytyivät vanhan tavan
mukaan naimisiin mentyään myötäjäisiin. Talon varallisuuden mukaan annettiin miehelään lähtijälle lehmiä ja lampaita sekä vaatetavaraa.
Itsenäisyyden aikana vuonna 1929 suoritetun laskelman mukaan oli Raudun viljelmistä 29,8 % sellaisia, joissa oli peltoa 0,5–3,0 hehtaaria, 57,7 %
sellaisia, joissa peltopinta-ala oli 3–10 hehtaaria, 11 % sellaisia, joissa peltoa
oli 10–25 hehtaaria ja vain 1,5 % tiloja, joiden peltopinta-ala oli yli 25
hehtaarin. Alle 10 peltohehtaarin tiloja oli siis mainittuna vuonna 87,5 %
kaikista tiloista. Raudusta oli näin tilusjakojen myötä tullut tyypillinen
kannakselainen pienviljelyspitäjä. Mutta Kannaksella oli useita pitäjiä, joissa

235

Rautulainen viljelysmaisema.

oli vieläkin runsaammin alle 10 peltohehtaarin viljelmiä. Vuonna 1929 oli
Raudussa kaikkiaan peltoa 4.855 hehtaaria, kasvitarhaa 27 sekä niittyjä 1.187
hehtaaria.
Maanviljelyksessä noudatettiin aina 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen
vanhoja isiltä perittyjä tapoja. Puuatra ja risuastuva olivat puujyrän ja latan
kera yhä käytössä olevat työvälineet. Lapioita ei liioin kulutettu ojien kaivuussa. Kolmivuoroviljelystä noudatettiin uskollisesti. Rautu ei kuitenkaan
kuulunut läänin heikoimpiin viljelyspitäjiin, joskaan se ei toisaalta ollut
kärkipäässäkään. Mutta on merkille pantava, että heikoimpaan ryhmään
kuului pitäjiä, joissa ei ollut lainkaan lahjoitusmaita. Yksinomaan lahjoitusmaajärjestelmä ei näin ollen ollut syynä maatalouden vaatimattomaan tasoon.
Kaikkein korkeimmalla taholla oli jo 1800-luvun alkupuolella kiinnitetty
huomiota Vanhan Suomen maatalouteen. Keisari Aleksanteri I kehotti, sen
jälkeen kun Viipurin lääni oli yhdistetty muuhun Suomeen, Suomen Talousseuraa ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin maanviljelyksen ja
muiden kansalliselinkeinojen parantamiseksi »tässä kaukaisessa maakunnassa, jonne valistuksen soihtu on tähän asti heittänyt vain harvoja ja hajanaisia
säteitä». Turusta saakka, jossa seuran keskuspaikka oli, ei parhaista ponnistuksista huolimatta voitu tehdä paljoa Viipurin läänin hyväksi. Vaikeaksi
osoittautui tehtävä oman maakunnan miehillekin, sitten kun vuonna 1847 oli
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perustettu oma Viipurin läänin maanviljelysseura. Maanviljelysseuran jäsenkunnan muodostivat aina vuosisadan loppuun asti pääasiassa säätyläiset ja
virkamiehet. Varsinainen talonpoikaisväestö alkoi tulla seuran työhön mukaan vuosisadan taitteessa. Sen jälkeen vasta voitiin toivoa näkyvimpiä
parannuksia maakunnan maataloudessa. Muutenkin oli työlästä saada väestössä herätetyksi innostusta asiaan. Lahjoitusmaiden lunastustoimenpiteet ja
niihin liittyvät tilusjärjestelyt veivät aikaa ja asennoituminen uusiin olosuhteisiin tapahtui hitaasti. Valistustoiminta oli vielä vähäistä. Kansakouluja
alettiin hiljalleen perustaa kunnallisen elämän päästyä alkuun. Ja edelleenkin
turvauduttiin toimeentulon parantamisessa sivuansioihin.
Viipurin läänin maanviljelysseura teki useita aloitteita saadakseen talonpoikaisväestön kiinnostumaan maatalouden kehittämisestä. Syksyllä 1855
lääni jaettiin talouspiireihin eli kinkereihin, joiden puitteissa valistustyön tuli
tapahtua. Rautu muodosti yhdessä Valkjärven kanssa XIII kinkeripiirin.
Kinkeripiirien toiminta väsähti kuitenkin kohta alkuinnostuksen sammuttua.
Toiminta oli rakentunutkin lähinnä piirin puheenjohtajan innostuksen ja
yritteliäisyyden varaan.
On ilmeistä, vaikka käytettävänä ei olekaan yksityiskohtaista todistusaineistoa, että maanviljelysseuran toiminnan vaikutukset kuitenkin vähin erin
alkoivat tuntua Raudussa. Maanviljelysseuran aloitteesta järjestettiin muun
muassa näyttelyjä, joissa esiteltiin uudenaikaisia työvälineitä ja myöhemmin
myös kotieläimiä sekä maataloustuotteita. Usein kuuluivat kyntökilpailut
näyttelyjen ohjelmaan. Raudussa ei viime vuosisadan puolella näyttelyjä
järjestetty, mutta vuonna 1888 oli näyttely Sakkolassa ja 1894 Valkjärvellä.
Varmasti ne ovat kiinnostaneet myös rautulaisia maanviljelijöitä. Vuonna
1908 oli Kiviniemessä koko maanviljelysseuran alueen käsittänyt näyttely,
jossa näyttelynumeroiden luku oli 882. Kun sitten päähuomio kiinnitettiin
pitäjänäyttelyihin, saatiin Rautuun oma näyttely vuonna 1917. Se oli ensimmäinen yhteinen oman pitäjän maatalouden katselmus Raudussa.
Uusien työvälineiden ja työtapojen tunnetuksi tekeminen kuului alun
pitäen maanviljelysseuran ohjelmaan. Raudasta valmistettujen kääntöaurojen
levitys alkoi maakunnassa jo 1850-luvulla. Aluksi niitä annettiin halukkaille
lainaksi. Vuosisadan lopulla maanviljelijät ryhtyivät yleisesti ostamaan niitä
itselleen. Raudun hoveihin hankittiin jo suhteellisen varhain erilaisia maatalouskoneita. Valitettavasti ei vain niiden hankinta-ajoista ole käytettävänä
tarkkoja tietoja. Vehmaisten hovissa oli vuoden 1878 tilien mukaan 5 kääntöauraa ja 2 rauta-astuvaa sekä todennäköisesti puimakone, »Ehlo Massina»,
silppukone, heinänleikkuukone ja höyrykonekin, joka on merkitty tileihin
nimikkeellä: Massina jois vettä varistetta. Kirkkoherran pappilaan tiedetään
hankitun kääntöaura myöskin 1880-luvun alkupuolella. Joulukuun 6. päivänä
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1886 päätettiin kunnankokouksessa ostaa kunnan varoilla kuusi Storebrantehtaan siipiatraa. Hankinnan suorittaminen jäi kunnan esimiehen kirkkoherra Vilenin tehtäväksi. Aurat sijoitettiin pitäjän eri puolille ja halukkaat saivat
lainata niitä. Käytöstä perittiin 5 kopekkaa päivältä. Marraskuussa 1891
nämä aurat myytiin huutokaupalla. Hinnat vaihtelivat 4,5 ruplasta 7 ruplaan.
Huutajat olivat Matti Karonen ja Antti Kuparinen Kaskaalasta, Heikki Kuparinen Vakkilasta, Juho Mentu ja tullivartija Ahlberg Huuhdista sekä Karl
Oskar Thelin Huttulasta. Tukeakseen lahjoitusmaatalonpoikien pyrkimyksiä
maataloutensa parantamiseksi Suomen senaatti myönsi varoja aurojen hankkimiseksi Karjalaan. Vuonna 1894 jaettiin näin 107 auraa, joista 10 saatiin
Rautuun. Maanviljelysseuran kynnönneuvoja opasti maanviljelijöitä sekä
uusien työvälineiden käytössä että maiden ojittamisessa. Ensimmäinen kynnönneuvoja palkattiin maanviljelysseuralle vuonna 1869.

Raudun maamiesseuran johtokunta. Vasemmalta Antti Määttänen, Mikko Kalmi,
Arvo Syrjälä, Jalmari Ihalainen, Jalmari Pietinen, Tuomas Monto, Juho Vanjala,
Toivo Paturi, Kusti Loponen, Albert Pulakka ja Ville Pietiäinen.
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Aivan 1800-luvun loppuvaiheessa oli päästy jo niin pitkälle, että talonpoikaisväestö alkoi itse omatoimisesti kiinnostua maatalouden kehittämistä
koskevista kysymyksistä. Maanviljelysseuran uuttera työ oli alkanut vähin
erin kantaa hedelmää. Nyt tehtiin todellinen rynnäkkö talonpoikaisviljelijöiden vetämiseksi maataloudellisen yhdistystoiminnan piiriin; ruvettiin perustamaan maamiesseuroja, jotka sitten saivat keskeisen aseman maanviljelysseurassa.
Raudun maamiesseura perustettiin joulukuun 27. päivänä 1899. Perustavassa kokouksessa todettiin paikkakunnan maataloudessa olevan paljon kohentamista ja katsottiin, että yhteisvoimin voidaan tehdä paljon maatalouden
kehittämiseksi. Jotta perustetun seuran toiminta olisi saatu hyvään vauhtiin
alusta lähtien, jaettiin pitäjä 23 piiriin ja jokaiseen piiriin valittiin piirimies
tekemään seuraa ja sen tavoitteita tunnetuksi. Seuran ensimmäiseen johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Matti Pennanen (1899–1902), sihteeriksi
Heikki Ihalainen sekä muiksi johtokunnan jäseniksi Sakari Luomala, Hjalmar
Vesalainen, Simo Nuora, S. Valkonen ja Ivar Tuominen. Ensimmäisenä
varsinaisena toimintavuotena 1900 oli seuran jäsenmäärä 57. Jäsenmäärässä
tapahtui sen jälkeen jonkinverran laskua. Uusi voimakas kehityskausi seuran
toiminnassa alkoi 1920-luvun lopussa. Seuran jäsenmäärä oli vuonna 1930
200 ja 1938 jo 585. Viipurin läänin maanviljelysseuran piirissä Raudun
maamiesseura oli viimeksi mainittuna vuonna jäsenmäärältään kuudes.
Maamiesseuran toimesta järjestettiin esitelmätilaisuuksia, erilaisia kursseja, maamies- sekä isäntä- ja emäntäpäiviä, näyttelyjä ja retkeilyjä sekä
työmestaruus- ja lukuisia muita maataloudellisia kilpailuja. Maamiespäiviä
pidettiin seuran toimintakautena 13 sekä kolmet isäntä- ja emäntäpäivät,
joilla myös martat olivat mukana. Jo syksyllä 1901 pidettiin ensimmäinen
kasvinviljelys- ja käsityönäyttely. Näyttelynumeroita oli kaikkiaan 109 ja
niistä jaettiin 12 palkintoa. Näytteillä oli ruista, kauraa, ohraa, vehnää,
hernettä, perunaa, lanttua, turnipsia, nauriita, heinänsiementä ja pellavia.
Käsityönäyttelyssä oli 132 esinettä. Niistä jaettiin 17 palkintoa. Vuonna 1903
pidettiin juurikasvinäyttely sekä kaksi vuotta myöhemmin juurikasvi- ja
siemenviljanäyttely. Siemenviljanäyttely järjestettiin myös vuonna 1910. Aikaisemmin mainitun vuonna 1917 pidetyn suuren maatalousnäyttelyn lisäksi
järjestettiin 1931 toinen suuri pitäjännäyttely, jossa olivat omat osastonsa
peltoviljelystuotteille, lypsy- ja pienkarjalle ja niiden tuotteille sekä puu- ja
kasvitarhatuotteille. Maatalouden puolella jaettiin palkintoja vehnästä 8,
rukiista 22, ohrasta 14, kaurasta 22, tattarista 2, pavuista 2, puna-apilasta 5,
timoteistä 7, turnipsista 24, muista juurikasveista 7 sekä teknillisistä tuotteista, kuten jauhoista, leivistä, pellavasta ym. 14 palkintoa. Palkintoluettelo
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Heinänkorjuuta Maanselän hovin pellolla.

antaa yleiskuvan tuotannon suunnasta pitäjässä näyttelyn aikana. Vehnän
viljelys oli juuri tuohon aikaan voittamassa alaa koko Kannaksella. Tattaria
viljeltiin sen sijaan hyvin vähän.
Alkuvuosina maamiesseuran toimesta järjestettiin yhteisostoja muun muassa kylvöheinän viljelyn edistämiseksi. Heinänsiementä hankittiin tässä
tarkoituksessa. Samoin ostettiin siemenkauraa sekä väkilannoitteita.
Ennen itsenäisyyden saavuttamista järjestettiin kilpailuja juurikasvien hoidossa 1903 ja kasvitarhanhoidossa 1907, suonviljelyksessä 1907, kesannonhoidossa 1906, ojituksessa 1910, vuoroviljelyksessä 1910, rukiin viljelyksessä 1915 ja 1916, vehnän viljelyksessä 1916, ohran viljelyksessä 1916,
perunan viljelyksessä 1916 ja 1917. Mainittakoon, että maanviljelysseuran
järjestämässä ensimmäisessä läänin kokotalouskilpailussa vuonna 1900 sijoittui Jacob Klossner Raasulista yhdessä kuuden muista pitäjistä olleen
kilpailijan kanssa kolmannelle palkinnolle. Kilpailijoita oli tähän ryhmään
ilmoittautunut 13, mutta enempää ensimmäistä kuin toistakaan palkintoa ei
silloin katsottu voitavan jakaa. Kilpailussa otettiin huomioon tilan maanviljelys ja uudisviljelys, karjanhoito, rakennukset, koneet ja työkalut, kasvi- ja
puutarhanhoito, metsänhoito, kirjanpito sekä tilasta saatu yleisvaikutus. Kloss-
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nerin sijoitusta voidaan silloisissa oloissa pitää hyvin tyydyttävänä. Pitkään
myöhemminkään ei rautulaisia tiloja kohonnut läänin maanviljelystilojen
kärkijoukkoon.
Vuonna 1912 palkattiin seuralle ensimmäinen maatalousneuvoja. Toimenpide oli oikeaan osunut, mutta varojen puutteessa jäi hänen toimikautensa
vain vuoden mittaiseksi. Albin Koski hoiti tehtävää mainitun vuoden. Hänen
seuraajansa Kalle V. Keskimäki oli seuran palveluksessa niin ikään vain
vuoden 1915. Vasta itsenäisyyden aikana toimi järjestettiin pysyväksi.
Venäjän rajan sulkeutuminen lopullisesti vuonna 1918 synnytti Kannaksella melkoisia taloudellisia pulmia. Pietarin markkinat olivat nyt poissa
laskuista. Maa- ja lähinnä karjatalouden tuotteille oli löydettävä uusia menekkialueita. Maidon myynti oli uudella tavalla järjestettävä. Suurkaupungin
aikaisemmin tarjoamat sivuansiot oli korvattava muilla keinoin. Uusissa
oloissa alkoi vähin erin selvitä näkemys, että toimeentulo oli nyt hankittava
omista pelloista, oman maan annista. Kotoisia elinkeinoja oli sen tähden
entistäkin määrätietoisemmin ruvettava kohentamaan. Tämä seikka todettiin
valtiovallankin taholla ja sen tähden ryhdyttiin hiljalleen toimenpiteisiin
rajaseudun väestön aseman parantamiseksi. Maataloudellinen Rajaseututoiminta sai tehtäväkseen tukea rajaseudun väestön pyrkimyksiä elintasonsa
korjaamiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Se oli tässä työssä yhteistoiminnassa
läänin maanviljelysseuran kanssa.

Sokerijuurikkaan harvennuskurssi Riikolassa 1938.
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Sekä se herätystyö, mitä vuosisadan alkupuolella oli jo tehty mielenkiinnon virittämiseksi maatalouskysymyksiin, ja ne käytännön toimenpiteet, mitä
lähinnä maamiesseuran toimesta oli vastaavana aikana suoritettu, koituivat
nyt alkaneen toiminnan hyväksi. Monessa kohden maamiesseura oli nytkin
asioiden johdossa ja sen työn merkitystä on omiaan korostamaan seuran
voimakkaasti kasvava jäsenkanta, mihin on jo aikaisemmin viitattu.
Pienistä tiloista oli nyt otettava irti kaikki se, mitä ne saattoivat omistajilleen tarjota. Silloin ei auttanut halveksia heikohkojakaan maita. Raudun
viljelysmaat eivät kauttaltaan olleet parhaita mahdollisia, vaikka hyviäkin
viljelysmaita oli. Hiekkamaita oli pitäjässä vuonna 1920 suoritetun yleisen
maataloustiedustelun mukaan peräti 68,9 prosenttia. Savimaita oli 21,9 ja
mutamaita 9,2 prosenttia. Suoviljelysten laajennuttua nämä maanlaatujen
keskeiset suhteet muuttuivat aikaa myöten edullisemmiksi. Toisaalta suosivat
maataloutta Kannaksella edulliset ilmasto-olosuhteet. Sadetta saatiin yleensä
riittävästi. Kasvukausi oli hyvin pitkä, eikä hallasta ollut suurtakaan pelkoa.
Itsenäisyysvuosina pyrittiin leventämään leipää viljelystä voimaperäistämällä sekä uusia viljelysaloja raivaamalla. Valtiovallan toimesta tuettiin
uusien viljelysalojen valtaamista myöntämällä uudis- ja laidunviljelyspalkkioita. Näitä palkkioita myönnettiin vuodesta 1920 lähtien ensin tilapäisesti
ja vuodesta 1931 lukien säännöllisesti. Tämä oli erittäin onnistunut toimenpide pientilojen viljelysalojen lisäämiseksi. Kannakselaiset maanviljelijät käyttivät ripeästi hyväkseen täten auennutta tilaisuutta elinehtojensa parantamiseen. Viljelyskelpoiset suoalueet ja lepikot alkoivat vähin erin muuttua
tuottaviksi viljelysmaiksi. Orjansaaressa olivat muutamat isännät alkaneet jo
vuosisadan vaihteessa ojittaa ja raivata viljelykseen Saijanjoen laaksossa
avautuvaa laajaa suoaluetta, joka käsitti kaikkiaan noin tuhatkunta hehtaaria,
mistä kaksi kolmannesta kuului rautulaisille. Samuli Partanen mainitaan
suoalueen raivaamisessa esimerkin näyttäjänä. Varsinaisesti tämäkin suoalue
saatiin kokonaisuudessaan viljelykseen otetuksi 1920-luvulla alkaneen raivaustoiminnan aikana. Maataloudellisen Rajaseututoiminnan toimesta suoritettiin alueella viljelystutkimuksia ja järjestettiin lannoituskokeita. Vuonna 1928
pidettiin kaksi päivää kestäneet suopäivät, joiden ohjelmassa oli sekä retkeilyjä että esitelmiä. Kappale kappaleelta tuli suoalue ojitetuksi ja viljelykseen
otetuksi. Orjansaarelaiset hankkivat omistukseensa etäisimpien kyläkuntien
omistuksessa olevat osat suoalueesta. Samanlaista uudisraivausta harjoitettiin
kaikissa kylissä, missä siihen vain oli luonnon suomia edellytyksiä. Raudun
viljelysmaiden pinta-ala, joka vuonna 1920 laskettiin 4.054 hehtaariksi,
lisääntyi uudisraivausten ansiosta runsaalla 2.000 hehtaarilla ja oli 1930luvun lopussa 6.154 hehtaaria.
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Maamiesseura työskenteli entistä ponnekkaammin maatalouden kehittämiseksi. Vuodesta 1929 lähtien seuralla oli vakinainen maatalousneuvoja. Neuvojina toimivat Yrjö Savijoki 1929–30, Mikko Kiuru 1930, Väinö Iivonen
1931–34, Valtter Puotinen 1935–37 ja Arvo Syrjälä 1937–39.
Seura järjesti maamiespäiviä, kursseja ja kilpailuja. Pienviljelijäkursseja
pidettiin 1925, 1926 ja 1928, juurikasvien hoitokursseja 1925, 1928 ja 1929,
siemenviljan peittauskursseja 1933, 1936 ja 1938, peltokurssit 1936 ja
sokerijuurikkaan viljelyskurssit 1938. Sokerijuurikas oli uusin tulokas Raudun viljelmillä. Sokerijuurikkaan viljelys alkoi 1938, kun Itä-Suomen raakasokeritehdas oli perustettu Antreaan. Ensimmäisenä vuonna oli sopimusviljelijöitä 66 ja seuraavana vuona jo 99. Kun maatalouskerholaistenkin palstat
otetaan lukuun, oli viljelysala vuonna 1938 yhteensä 30 ja 1939 77 hehtaaria.
Ensimmäisen vuoden keskimääräinen hehtaarisato oli 19.000 kiloa ja huippusato 35.600 kiloa hehtaarilta. Valitettavasti tukahtui lupaavasti alkanut työ
sodan jalkoihin. Vehnän viljelyksessä, mikä oli alkanut elpyä jo aikaisemmin,
päästiin sen sijaan jo merkittäviin saavutuksiin. Vehnä menestyi hyvin ja sen
viljelysala laajeni vuosi vuodelta, kun jauhatus saatiin kunnollisesti hoidetuksi.
Maamiesseura järjesti muun muassa kyntökilpailuja vuosina 1927–1937
kaikkina muina vuosina paitsi 1928. Ojankaivukilpailuja pidettiin 1931–37,

Sokerijuurikasta M. Komin pellolla Kuusenkannassa 1939.

243

juurikasvien hoitokilpailuja 1926–30, lannanhoitokilpailuja 1935– 36, vehnän viljelyskilpailuja 1932, perunan viljelyskilpailuja 1928 ja 1932 sekä puuja kasvitarhanhoitokilpailuja 1925 ja 1934–37. Kaikilla näillä pyrittiin sekä
herättämään harrastusta ja mielenkiintoa kilpailun kohteena olleisiin aloihin
sekä lisäämään viljelijöiden ammattitaitoa. Tulokset neuvonta- ja ohjaustyöstä olivat myöskin selvästi nähtävissä. Satotulokset kohosivat nimenomaan
itsenäisyyden kahden ensimmäisen vuosikymmenen aikana huomattavasti.
Perunasato arvioitiin aikaisemmin noin 8.000 kiloksi hehtaarilta. 1930-luvun
lopulla se kohosi 15.000 kiloon ja parhaissa tapauksissa 28.000:kin kiloon
asti. Rukiin satomäärä oli noin 1.000, mutta kohosi 1.400–2.000 kiloon
hehtaarilta. Vastaavasti lisääntyivät muidenkin viljelyskasvien hehtaarisadot
parantuneiden viljelysmenetelmien, parempien työvälineiden, ojituksen, lannoituksen ja sopivampien lajikkeiden ansiosta. Viljelyskierrot suunniteltiin
asianmukaisesti uusia olosuhteita vastaavasti ja neuvojat antoivat apua viljelyssuunnitelmien teossa. Heinänviljely oli jo vuosisadan vaihteen tienoilta
lähtien voittanut alaa, kuten yhteisistä siemenostokaupoista jo on voitu
päätellä. Heinästä otettiin olosuhteista riippuen 3–5 satoa. Timotei ja apila
syrjäyttivät aste asteelta vanhat jussikot ja niittyheinät. Hehtaarisadot kohosivat 4.000–5.000 kiloon, vieläpä parhaissa tapauksissa huomattavasti suuremmiksikin. Mutta on toisaalta syytä pitää mielessä, ettei kehitys kulkenut
kaikkialla aivan rinta rinnan. Heikoimmat yrittäjät saivat edelleen tyytyä
vaatimattomampiin tuloksiin ja pienempiin satoihin. Leipäviljaomavaraisuus
saavutettiin Raudussa 1930-luvun puolivälissä.
Varsinaisen peltoviljelyksen rinnalla alettiin vuosisadan vaihteesta lähtien
kiinnittää huomiota myös puu- ja kasvitarhaviljelyyn. Niinpä maamiesseura
jo kohta ensimmäisenä toimintavuotenaan tilasi jäsenilleen pienen erän
omenapuiden ja marjapensaiden taimia. Aloitettua uraa jatkettiin ja 1903 oli
seuran toimesta palkattu asiasta innostuneita opastamaan kaksi puutarhanopettajaa ja yksi omenapuiden istuttaja. Myöhemmin järjestettiin sekä kursseja että kilpailuja puutarhanhoidon kehittämiseksi. Vuosina 1917–37 pidettiin kuudet puutarhanhoitokilpailut ja 1936 omenapuiden jalostuskurssit.
Puu- ja kasvitarhanhoito kuuluivat luonnollisesti naistenkin harrastuspiiriin.
Varsinkin martat työskentelivät innokkaasti tällä alalla. Martoilla oli oma
neuvojansakin, jota kutsuttiin »porkkananeidiksi» tai »pehkoryökkynäksi».
Tavallisimpien keittiökasvien rinnalle alkoi kasvitarhoihin 1920-luvulla ilmaantua mansikoitakin. Vuonna 1920 tilattiin martoille 2.200 mansikantainta. Puu- ja kasvitarhojen tuotteita viljeltiin vain omaa tarvetta varten. Vähitellen pyrittiin kunnostamaan pihamaitakin ja kaunistamaan niitä pensas- ja
kukkaistutuksin.1
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Karjanhoito
Karjanhoidonkin kehittämisessä hovit olivat esimerkin antajina. Niissä kiinnitettiin jo varhain huomiota karjanjalostukseen pyrittäessä lisäämään karjan
tuottoa. Ainakin Vehmaisten hovissa oli jo 1870-luvulla englantilaisia rotusonneja. Vuoden 1878 lopulla oli hoviin ostettu englantilainen sonni 350
markan hinnasta. Kaikkiaan oli hovin kirjoissa silloin kolme sonnia. Muuan
rautulainen kirjoitti tämän vuosisadan alkupuolella karja-asioista näin: »Ensimmäisinä edistyksen raivaajina karjanhoidon alalla olivat Raudun hovit,
kuten Vehmaisten, Maanselän, Miettilän, Sumpulan ja Korleen hovit, joihin
ruvettiin hankkimaan parhaimpia rotueläimiä, joiden vasikoita ajan pitkään
alkoi levitä talonpoikienkin navetoihin.» Hovit aloittivat maidon viennin
Pietariin ja talonpojat seurasivat perässä. Kauppias Juho Kermisen ja maanviljelijä Jacob Klossnerin sanotaan olleen näissä asioissa tienraivaajina.
Karjaa ruvettiin nyt pitämään enemmän ja sen tuottoa lisäämään. Tämä vaati
puolestaan heinänviljelyn tehostamista, jotta ruokintaa olisi voitu parantaa.
Parempia navettoja ryhdyttiin rakentamaan ja puhtauteen sekä siisteyteen
alettiin kiinnittää huomiota. Havainnollisen kuvan karjanhoidossa koetusta
murroksesta tarjoaa maamiesseuran vuosikertomuksen maininta vuodelta
1904: »Kyläkarjakko on palveluksessamme toista vuotta. Ämmät kaipauksella muistelevat karjakon toimesta navetan seiniltä hävinneitä maitohyllyjään,
lehmien pitkiä häntiä, pörröistä karvaa ja lantaisia reisiä. Kuperkeikan on
tehnyt entinen ruokintajärjestelmäkin.» Kaikessa lyhyydessään tämä elävä
kuvaus osoittaa vakuuttavasti, että uusi aika ja uudet tavat olivat pesiytymässä rautulaisiin navetoihin.
Maamiesseuran piirissä pohdittiin alusta lähtien karjanhoitoon liittyviä
kysymyksiä. Pietarista maitotaloustuotteista saadut tulot askarruttivat mieliä
ja tuotantoa pyrittiin sen tähden kohottamaan. Vuonna 1904 hankittiin seuran
toimesta jalostustarkoituksia silmällä pitäen pitäjään ensimmäiset rotuvasikat
ja rotuporsaat sekä siitoslampaat. Karjanhoitokurssit, varmaan erittäin tarpeelliset, pidettiin 1905 ja toiset kaksiviikkoiset kurssit 1913. Lypsykilpailuja
järjestettiin 1905 ja 1910. Myöhemmin 1930-luvulla niitä pidettiin seitsemät.
Vuonna 1924 järjestettiin sekä lypsykarjanhoito- että maitotalouskilpailut.
Karjan ruokinnan kehittämiseksi järjestettiin laidunkurssit sekä AIV-rehun
valmistuskurssit 1938. Laitumenhoitokilpailuja pidettiin 1930, 1932 ja 1938.
Lisäksi tehtiin muunlaatuista valistustyötä. Vuoden 1931 maatalousnäyttelyssä jaettiin lypsy- ja pienkarjanosastolla lehmistä 24, sonneista 6, hiehoista 2,
sioista 4, lampaista 3, kanoista 11, ankoista 3, mehiläisistä 4 ja kaniineista 3
palkintoa.
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Karjan ruokinta pohjautui kokonaan toiselle perustalle sen jälkeen kun
heinänviljely yleistyi. Karjaa ei tarvinnut enää pitää nälkäravinnolla talvikauden yli. Parantuneesta ruokinnasta oli luonnollisena seurauksena maidontuotannon kasvu. Tuottoa pyrittiin sitten lisäämään ruokkimalla karjaa myös
juurikasveilla ja väkirehuilla. Juurikassato arvioitiin jo vuonna 1920 yli
700.000 kiloksi.
Määrätietoisella jalostustoiminnalla pyrittiin niin ikään parempituottoiseen karjakannan luomiseen. Maamiesseuran toimesta perustettiin tässä mielessä ensimmäiset sonniyhtymät pitäjään 1906 ja 1907. Maanviljelysseuran
suorittaman jaoituksen mukaan tuli Rautu muun Kannaksen mukana kuulumaan ISK-karjan jalostusalueeseen. Vuonna 1925 perustettiin Orjansaaren
sonniosuuskunta sekä Maanselän sonniosuuskunta. Kummallakin oli ISKrotuinen siitossonni. Orjansaarelaisten »Sippo» oli ostettu Otto Tuppuraiselta
Pohjois-Karjalasta.
Jalostustoimintaa silmällä pitäen perustettiin vuonna 1921 Raudun tarkastusyhdistys. Kun yhdistyksen jäsenkarjoissa pidettiin tarkkaa kirjanpitoa eri
yksilöiden tuotosta ja tuoton laadusta, voitiin jalostukseen valita parastuottoisimmat yksilöt. Jalostustoiminnan merkitys ei kuitenkaan ollut selvinnyt
karjanomistajien suurelle enemmistölle, sillä yhdistyksen jäsenmäärä oli
koko ajan verraten pieni. Siinä oli vain 20–26 taloa eri puolilta pitäjää.
Tarkastusyhdistykseen kuulunut lehmämäärä oli 154–240. Välillisesti yhdistyksen toiminta tuli hyödyttämään yhdistykseen kuulumattomiakin karjanomistajia. Parhaimpien tarkastusyhdistykseen kuuluvien karjojen keskituotanto kohosi noin 150 rasvakiloon vuodessa. Parhaimmat yksilöt tuottivat yli
200 kiloakin.
Yhdistyksen palkkaamina tarkastuskarjakkoina toimivat Lyydia Virkkunen,
Antti Halonen, Helena Lemper, Aili Salminen, Lyydia Lemper, Hilma Puputti
ja Aili Toiviainen.
Puolentoista vuosisadan aikana, 1770-luvulta vuoteen 1920, lehmien luku
Raudussa kasvoi noin tuhannella yksilöllä. Vuonna 1920 laskettiin Raudussa
olleen 2.337 yli 2 vuoden ikäistä nautaa, kun niitä 1770-luvulla oli ollut
1.340. Nuorta karjaa oli 1920 kaikkiaan 1.044 yksilöä lisäyksen ollessa noin
360.
1920-luvun alussa, sotavuosien jäätyä taakse ja tuotannon hiljalleen elpyessä, ryhdyttiin yhteisvoimin etsimään keinoja maitotaloustuotteiden kaupan uudelleen järjestämiseksi. Maito oli nyt markkinoitava omaan maahan.
Omaa meijeriä ei ollut eikä katsottu mahdolliseksi sen perustamistakaan.
Vuonna 1903 perustettu osuusmeijeri oli jo kolmen vuoden kuluttua sulkenut
ovensa, kun se ei ollut pystynyt kilpailemaan Pietarin tarjoamien markkinoi-
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den kanssa. Nyt suuntautuivat katseet maakunnan suurimpaan kulutuskeskukseen Viipuriin. Sinne oli nyt saatava kaupaksi kaikki oman kulutuksen
ylittävät tuotteet. Muutamaa vuotta aikaisemmin valmistunut Hiitolan-Raasulin rautatie ratkaisi kuljetuspulmat, sillä maanteitse hevospelillä tapahtuva
kuljetus olisi käynyt liian pitkäksi ja hankalaksi.
Heinäkuun 31. päivänä 1921 perustettiin maitokauppaa varten Raudun
maidonmyyntiosuuskunta rl. Perustava kokous pidettiin kirkolla pitäjäntuvassa. Osuuskuntaan liittyi perustamisvaiheessa 20 karjanomistajaa. Heillä oli
yhteensä 120 lehmää. Osuusmaksu oli 30 markkaa lehmältä. Vähitellen
osuuskunnan jäsenmäärä kohosi yli sadan ja lehmämäärä lähes tuhanteen.
Osuuskunnan lehmäluku edusti 1930-luvun lopulla noin 40 prosenttia pitäjän
tuottavasta karjakannasta.
Osuuskunta toimi läheisessä yhteistyössä Voinvientiosuusliike Valion kanssa, mikä olikin varsin luonnollista, sillä Valio oli ryhtynyt laajakantoisiin
toimenpiteisiin maakunnan maitotaloustuotteiden kaupan järjestämiseksi. Valio perusti Viipuriin suuren keskusmeijerin, jonne eri pitäjistä tuotiin maidonmyyntiosuuskuntien välittämät maidot. Sinne alkoi norua Raudustakin päivittäinen maitovirta. Valiolta osuuskunta sai aluksi lainaksi tarvitsemansa maidon vastaanottokaluston sekä kuljetusastiat. Maidon vastaanottopaikka oli
ensimmäisessä vaiheessa Mikko Liuksen talossa noin kilometrin päässä
Raudun asemalta. Kun sitten Raudun varsinainen asemarakennus valmistui,
muutti osuuskunta entiseen väliaikaiseen asemarakennukseen ja sieltä vuonna 1930 valmistuneeseen omaan liiketaloon, joka sijaitsi aseman vieressä
rautatiehallitukselta vuokratulla tontilla. Osuuskunnan oma talo oli tiilestä
tehty ja siinä oli varsinainen maidon vastaanottohuone, pesula ja varastotilat
sekä vastaanottajan asunto. Myöhemmin tehtiin rakennukseen asunnoiksi
kaksi vinttikamaria sekä rakennettiin rehusuoja ja halkovaja. Hyvän käyttöveden saamiseksi rakennettiin 400 metrin pituinen vesijohto osuuskaupan
tontilta vastaanottoasemalle.
Maidonmyyntiosuuskunnan välittämän maidon määrä kohosi 1930-luvun
loppupuolella 330–340.000 litraan vuosittain. Vuonna 1938 välitettiin 359.060
litraa maitoa ja 9.703 kiloa kermaa. Kerman määrä oli kuitenkin edellisinä
vuosina kohonnut yli 14.000 kilon. Vuonna 1937, jolloin kerman vastaanotto
oli suurin, vietiin kermaa 14.790 kiloa. Viedystä maidosta oli ensiluokkaista
eri vuosina 84–90 prosenttia ja kermasta 65–80 prosenttia. Laadun parantamiseksi järjestettiin maitotalouskilpailuja, joihin osallistuttiin runsaasti, sillä
tiesihän laadun paraneminen myöskin entistä parempaa tuotteen hintaa.
1930-luvun loppupuolella osuuskunnan kautta markkinoitujen tuotteiden yhteismäärät kohosivat rahaksi laskettuina 417.000–513.000 markkaan. Paras
taloudellinen tulos 513.575 markkaa saavutettiin vuonna 1936.
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Vehmaisten kylän karjaa.

Maidonmyyntiosuuskunta välitti jäsenilleen edulliseen hintaan ostettuja
väkilannoitteita sekä väkirehuja.
Maidonmyyntiosuuskunnalla oli keskeinen merkitys Raudun maitotaloustuotteiden markkinoinnissa. Ilman tarkoituksenmukaisesti järjestettyä maidonvälitystä ei yksityisillä viljelijöillä olisi ollut mahdollisuutta kehittää
karjatalouttaan niin voimakkaasti kuin 1930-luvulla tapahtui.
Vuonna 1937 laskettiin Raudussa olleen täysikasvuisia lehmiä 2.702.
Vuodesta 1920 lukien oli lehmien määrä kasvanut 365:llä. Samanaikaisesti
oli tapahtunut, kuten kaikkialla Kannaksella huomattava keskimääräinen
tuotannon kasvu lehmää kohden, joskaan lypsymäärien kasvusta ei ole
numerotietoja käytettävänä. Kun nuori karjakin otetaan lukuun, oli nautojen
yhteinen määrä 1930-luvun lopussa 3.848.
Melkoisen tulonlisän tarjosi lukuisille rautulaisille talouksille sianhoito.
Kautta maan tulivat kuuluiksi »Sakkolan porsaat». Niiden kotipaikkaoikeus
ei kuitenkaan rajoittunut yksinomaan Sakkolaan. Niitä varttui myös Raudun,
Metsäpirtin, Vuokselan ja Valkjärven sikaloissa. Porsaat myytiin tavallisimmin neljän viiden viikon ikäisinä.
Vuonna 1923 agronomi Erkki J. Kinnunen suoritti Maataloudellisen Rajaseututoiminnan aloitteesta tutkimuksen Sakkolan, Metsäpirtin ja Raudun
sikakannasta. Hän totesi, ettei näiden pitäjien sikarotu ollut suinkaan erinomainen, vaan pikemminkin rodussa oli monia puutteita, mutta että porsaat
hoidettiin siellä hyvin. Tutkimus osoitti niin ikään, että näissä pitäjissä
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pidettiin sikoja huomattavasti enemmän kuin keskimäärin muualla maassa.
Raudussa oli vuonna 1920 yli kuuden kuukauden ikäisiä sikoja 515 ja
vuonna 1937 1.020. Porsaita vietiin Raudusta vuonna 1932 5.500 ja 1937
noin 13.000.
Omiksi tarpeiksi pidettiin useissa taloissa lampaita ja kanoja. Siipikarjaa,
ilmeisesti ainakin pääosaksi kanoja, laskettiin vuonna 1920 olleen 2.902 ja
lampaita 2.165, olipa silloin vuohiakin 89, mutta nämä lienevätkin olleet
viimeiset lajinsa edustajat. Vuohet olivat aina olleet perin harvinaisia. Lampaiden pitokin väheni hiljalleen samoin kuin yleensä muuallakin maassa.
Sian- ja kananhoitoa pyrittiin edistämään maamiesseuran toimeenpanemien
kurssienkin avulla. Vuonna 1930 pidettiin sekä sianhoito että kananhoitokurssit. Kolme vuotta aikaisemmin oli pidetty myös mehiläisenhoitokurssit.
Mehiläisten hoitoa harjoitettiin lähinnä sivuharrastuksena.2

Hevoset
Hevoskanta kasvoi sekin aina 1920-luvulle asti. Vuonna 1920 oli pitäjässä yli
kolmen vuoden ikäisiä hevosia 679, minkä lisäksi oli varsoja 58. Sen sijaan
oli hevosten lukumäärä laskenut 1937 607:ään. Varsoja oli silloin 78.

Juho Kerminen ja suurjuoksija tamma Alli.
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Hevosia oli aina pyritty ruokkimaan paremmin kuin lehmiä, sillä sekä
peltotyöt että pitkät kuljetus- ja rahtimatkat kysyivät hevosten sitkeyttä.
Maamiesseura järjesti jo ensimmäisinä toimivuosinaan hevosnäyttelyn kiinnittääkseen huomiota hevosten hoitoon. Hevoskannan jalostamiseen ja kohottamiseen omistautui sitten maaliskuun 5. päivänä 1916 perustettu Raudun
hevosystäväin seura. Aloitteen tekijänä asiassa oli silloin paikkakunnalla
oleskellut terijokelainen runoilija Mikko Uotinen. Seuraan liittyi heti 20
jäsentä. Seuraavana vuonna jäsenmäärä kohosi jo 50:een ja vuonna 1939
jäsenten luku oli 60.
Seuralla oli toimintansa aikana useita siitosoreja: Elo, Yrki, Luotsi, Leino,
Pojan-Aatos ja Koju. Nämä jättivät kaikkiaan 285 jälkeläistä. Kantakirjaan
merkittyjen hevosten lukumäärä lisääntyi vuosi vuodelta nousten vähitellen
useihin kymmeniin. Parhaita juoksijoita paikkakunnalla sekä lähiympäristössä oli aikanaan Juho Kermisen tamma »Alli». Seuran toimesta järjestettiin
talvisin kilpa-ajoja. Parhaat juoksijat olivat mukana muuallakin pidetyissä
kilpa-ajoissa aina Viipuria, Lahtea ja Turkua myöten.3

Metsänhoito
Metsä antoi sievoisia lisätuloja talollisille sekä työansiota metsätyömiehille.
Metsät olivatkin parantuneet paljon kaskiviljelyksen aikoinaan päätyttyä.
Sellaista puutetta tukkimetsistä ja kotitarvemetsistä, mitä oli esiintynyt yleisesti 1700-luvun lopulla, ei enää ollut. Kaikenlaista puutavaraa aina komeihin pylväspuihin asti saatiin Raudun metsistä. Osan myyntiin tulleesta puutavarasta sahasivat oman pitäjän sahalaitokset, osa lähti suurempiin teollisuuskeskuksiin jalostettavaksi selluloosaksi ja paperiksi. Tukkeja, ratapölkkyjä ja
parruja vietiin myös jatkuvasti.
Kun keskeisin huomio itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä kohdistettiin maa- ja karjatalouden kehittämiseen, ei liiennyt kovin paljon harrastusta järjestelmälliseen metsien hoitamiseen. Mutta kun metsien merkitys
pientilojen taloudessa hyvin ymmärrettiin, alettiin vähitellen herätä huomaamaan, että metsätkin kaipasivat hoitotoimenpiteitä.
Metsätalouden edistämiseksi perustettiin joulukuun 13. päivänä 1935
Raudun metsänhoitoyhdistys. Sen toimiaika jäi hyvin lyhyeksi, mutta se
ennätti koota piiriinsä jo melko runsaasti metsänomistajia. Yhdistys otti
palvelukseensa metsänhoidonneuvojan, joka opasti isäntiä hoitosuunitelmien
tekemisessä sekä hakkuiden järjestämisessä. Neuvojina toimivat Mauno Hiltunen 1936–38, Jouko Franssila 1938–39 ja 1.9.1939 lähtien Hannu M.
Välinen. Yhdistys järjesti sekä retkeilviä että esitelmätilaisuuksia.
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Tukkien lastausta Nuijalassa.

Metsänhoitoyhdistyksen puheenjohtajana toimi ensin Toivo Paturi ja vuodesta 1939 lähtien Matti Partanen, varapuheenjohtajana Jalmari Pietiäinen
sekä sihteerinä ja rahastonhoitajana Ville Ap. Pietiäinen. Yhdistyksen
1.3.1939 asettamaan metsänmyyntitoimikuntaan valittiin Matti Partanen, Jalmari Koskinen ja Jalmari Ihalainen.4

Lainajyvästöt
Katovuosien aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja siemenviljan saannin
turvaamiseksi alettiin 1700-luvulla perustaa ns. pitäjänmakasiineja. Vanhassa
Suomessa annettiin tätä koskeva ukaasi marraskuun 29. päivänä 1799.
Lahjoitusmaapitäjissä tuli jokaiselle lahjoitusmaalle perustaa oma viljavarasto. Jokaiselta hengille kirjoitetusta ns. podushniesielusta tuli vuosittain suorittaa pitäjänmakasiiniin kaksi kappaa rukiita ja neljännes kappaa kevätviljaa.
Vuonna 1806 vapautettiin sellaiset populit, joilla ei ollut omia viljelyksiä,
tästä velvollisuudesta.
Seuraavien vuosien aikana saatiin makasiinit perustetuiksi, mutta hoitotoimenpiteet jättivät monin paikoin toivomisenvaraa. Raudun makasiinitkin
ovat aloittaneet toimintansa ennen vuotta 1812. Jokaisella lahjoitusmaalla oli
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oma varastonsa. Knorring ilmoittaa (1833), että Sumpulan varastossa oli 500
tynnyriä ruista ja 100 tynnyriä ohraa. Leinikylän ja Vehmaisten varastoista ei
ole vastaavaa tietoa. Myöhemmin Miettilän hovin perustamisen jälkeen
syntyi vielä neljäskin makasiini Rautuun, sillä 1800-luvun puolivälin jälkeen
mainitaan Raudussa nämä neljä makasiinia eli lainajyvästöä.
Lahjoitusmaakauden jälkeen lainajyvästöt ja niiden säännöt kokivat monta
muutosta. Kunnankokouksessa valittiin lainajyvästöjen esimiehet sekä hoitokunnat. Viimeisessä vaiheessa osakkaat itse valitsivat kaikki lainajyvästön
hoidossa tarvittavat henkilöt.
Vuonna 1878 päätettiin yhdistää Vehmaisten ja Miettilän lainajyvästöt. Jo
vuodesta 1877 lähtien kunnankokous valitsi Vehmaisten, Miettilän ja Leinikylän jyvästöille yhteisen hoitokunnan, mutta vasta kesäkuun 17. päivänä
1899 pidetyssä kunnankokouksessa Leinikylän lainajyvästö lopullisesti yhdistettiin Vehmaisten ja Miettilän jyvästöön. Varikselan kylään päätettiin
rakentaa uusi viljavarastorakennus ja siirtää sinne kaikkien kolmen jyvästön
viljavarat. Vuonna 1936 suoritetun sääntöjenmuutoksen yhteydessä muutettiin tämän lainajyvästön nimi. Siitä tuli nyt Raudun lainajyvästö ja siemenrahasto.
Sumpulan lainajyvästö pysyi edelleenkin erillisenä jyvästönä. Sen toimipiiriin kuuluivat pitäjästä seuraavat kylät: Aliska, Huuhti, Kaskaala, Korlee,
Kuninkaanselkä, Palkeala, Pienautio, Raudunkylä, Riikola, Ristautio, Räiskälä, Sirkiänsaari ja Suurporkku. Sumpulan lainajyvästön varasto oli sijainnut
alkuaan Sumpulan hovin luona olleessa vilja-aitassa, mutta vuonna 1916
ostettiin lainajyvästölle Palkealasta Pekka ja Maria Falinilta tontti, jolle uusi
varastorakennus jo aikaisemmin oli rakennettu. Lainajyvästö oli näin toimialueensa keskustassa.
Sitä mukaa, kun maanviljelys kehittyi ja viljelijät vaurastuivat, kadottivat
lainajyvästöt alkuperäisen merkityksensä. Kuitenkin lainasivat varsinkin pienimpien tilojen omistajat jatkuvasti siemenviljaa jyvästöstä. Vanhastaan ei
enempää lainatun kuin maksunakaan saadun viljan laatuun kiinnitetty minkäänlaista huomiota, mutta kun olosuhteet kehittyivät, pyrittiin jyvästöstä
lainaamaan yksinomaan laatupuhdasta siemenviljaa. Korkeat laatuvaatimukset täyttävä siemenvilja hankittiin lainajyvästölle Raudun osuuskaupasta ja
kunnalliskodin maatilalta. Niinpä viimeisenä lainauskautena keväällä 1939
toimitettiin tarvitsijoille »Kultasade 2» -kauraa, »Binder»-ohraa ja »Timantti»-kevätvehnää. Näiden lajikkeiden itävyys oli 97–99 prosenttia. Jotta laatuvaatimukset olisi pystytty pitämään korkeina, erotettiin varastossa lainattava
siernen- ja syömävilja eri osastoihin.

252

Alkuaan oli sekä lainaerät että korot maksettu viljana, mutta 1910-luvulla
alettiin lainausliikkeessä käyttää myöskin rahaa. Asiakkaille voitiin myöntää
siemenviljan ostoon pieniä rahalainojakin. Osa ylijäämäviljasta vaihdettiin
niin ikään rahaksi. Sumpulan lainajyvästö menetti Venäjän rahan romahduksen takia 4.200 ruplaa pietarilaiseen pankkiin sijoitettuja varojaan. Lainajyvästöt lakkautettiin 30.9.1948. Raudun lainajyvästöllä ja siemenrahastolla oli
silloin varoja 382.000 ja Sumpulan lainajyvästöllä 302.000 markkaa.5

Ansioituneita yrittäjiä ja työntekijöitä
1920-luvun puolivälin jälkeen myönnettiin maataloushallituksen sekä Maataloudellisen Rajaseututoiminnan taholta määrärahoja, joilla tuettiin ns. esikuvatilojen kehittämistä. Näiden tilojen rakentamista ja viljelemistä pyrittiin
ohjaamaan tarkoin laadittujen yksityiskohtaisten suunnitelmien mukaisesti,
jotta ne olisivat voineet olla paikkakunnan muille pientiloille sekä viljelyksiensä että asumisensa puolesta esimerkiksi kelpaavia. Esikuvatoiminnassa
mukana olleista tiloista saavuttivat Raudussa hyviä tuloksia Juho Hännikäisen ja Antti Karikuusen tilat.

Matti Partanen

Ansioituneista maanviljelijöistä
Viipurin läänin maanviljelysseura
kutsui Raudusta kunniajäsenikseen
vuonna 1939 Tuomas Monnon ja
Matti Joron. Rautulaisista oli Hjalmar Vesalainen maanviljelysseuran
johtokunnan jäsenenä vuosina 1920–
24.
Lukuisilta maanviljelijöiltä riitti
innostusta sekä aikaa oman maatalouden kohottamisen ohessa myös yhteisiin harrastuksiin. Kun Entinen
Rautu -teoksessa on niin tarkoin, kuin
käytettävänä olleet lähteet ovat antaneet myöten, lueteltu maataloudellisten yhdistysten johtohenkilöt, voidaan
tässä tyytyä mainitsemaan vain pitkäaikaisimmat työntekijät.
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Raudun maamiesseuran esimiehinä toimivat pisimpään opettaja Juho Pekka Kokko 1905–21 ja 1925 sekä Toivo Paturi 1926–39 ja sihteereinä M.
Kukko 1906–16 sekä Kusti Loponen vuodesta 1929 lähtien. Pitkäaikaisia
johtokunnan jäseniä olivat T. Rahikka 1908–16, Juho Pietiäinen 1914–23,
Matti Loponen 1922–30, Kalle Lemola 1925–33, Toivo Joro 1926–33,
Jalmari Ihalainen v:sta 1929, Tuomas Monto 1929–40, Juho Vanjala 1934–40
ja Ville Pietiäinen v:sta 1934.
Raudun maidonmyyntiosuuskunnan puheenjohtajana toimi Matti Partanen
1927–49 sekä pitkäaikaisina johtokunnan jäseninä Tuomas Loponen 1927–
49, Juho Kerminen 1927–49, Matti Sappinen 1927–45 ja Juho Kuparinen
1938–45. Osuuskunnan isännöitsijänä toimi kunnankirjuri Reino Heinonen
1925–42. Raudun tarkastusyhdistyksen puheenjohtajina olivat Tuomas Loponen 1921–27 ja Matti Partanen 1928–39.6

Teollisuuslaitokset
Rautu oli maatalouspitäjä, eikä siellä ollut suuria teollisuuslaitoksia. Teollisia
elinkeinoja edustivat pienet myllyt ja muutamat sahat sekä aikanaan »Sumpulan savotta».
Vuonna 1812 Raudussa oli kolme kruunulle veroa maksavaa ja kuusi
omaa tarvetta varten jauhavaa myllyä. Veroa maksoivat Briskornien omistama Sumpulan mylly sekä orjansaarelaisen Antti Huuhkan Anttolanojan ja
Sirkiänsaaressa sijaitseva Paul Kekäläisen mylly. Nämä olivat kaikki vesimyllyjä ja näistä kaksi ensiksi mainittua maksoi veroa 1,5 ruplaa ja Sirkiänsaaren mylly 50 kopekkaa. Kotitarvetta varten jauhavia myllyjä olivat:
Briskornien tuulimylly Sumpulassa, Yrjö Pelkosen vesimylly Kopolan Riihijoessa, kenraaliluutnantti Fockin vesimylly Kylmäojassa sekä Vehmaisten
lahjoitusmaan kolme tuulimyllyä Vehmaisissa, Vakkilassa ja Paksupolvessa.
Huomattavin 1800-luvun teollisuuslaitoksista Raudussa oli Sumpulan rautatehdas Savotanojan varrella Kuninkaanselän kylän pohjoispuolella noin
kolmen kilometrin päässä itse Sumpulan hovista. Tehtaassa oli aluksi masuuni ja valimo, myöhemmin myös konepaja. Rauta valmistettiin omasta pitäjästä saadusta järvi- ja suomalmista. Kunnankokouksessa kesäkuussa 1898
mainittiin käsiteltäessä Vuoksen kanavoimishanketta, että Raudusta oli muutamana talvena viety rautamalmia Putilovan asetehtaalle Pietariin. Vienti oli
lopetettava matkan pituuden takia. Ottamisen ei katsottu olleen niityille
vahingoksi, jos vain malmia kaivettaessa syntyneet kuopat tasoitettiin. Muu-
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taman vuosikymmenen kuluessa kasvaa malmikerros uudelleen samalle paikalle. Laitoksen tarvitsema puu ja puuhiili saatiin omista metsistä. Masuuni
oli rakennettu tulenkestävästä tiilestä. Tehtaassa tai savotassa, kuten paikkakunnalla sanottiin, valmistettiin hellarautoja, hautapatsaita, pyöreitä tykin
kuulia ja keittopatoja eli »sukunoita». Tehdasta kutsuttiin usein »sukunasavotaksi». Tuotteet myytiin suureksi osaksi Pietariin.
Tehdas on Knorrincrin antaman tiedon mukaan perustettu 1828, mutta
joskus mainitaan perustamisajaksi jo vuosi 1795. Kun kuitenkaan 29.4.1799
tehdyssä vuokrasopimuksessa ei tehdasta erikseen mainita, vaikka siinä
puhutaan sekä myllystä että viinanpolttimosta, voitaneen Knorringin antamaa
tietoa pitää oikeana. Tehtaan toiminta lopetettiin 1897. Tähän johti ilmeisesti
paikkakunnalta hankitun raaka-aineen ehtyminen. Vuonna 1880 oli tehtaalla
työssä yksi seppä sekä 18 muuta työntekijää ja kirjanpitäjä.
Vanha mylly jatkoi edelleenkin toimintaansa savotalla ja sai seuralaisekseen höyrysahan, kun puutavaran kauppa alkoi vuosisadan vaihteessa vilkastua. 1920-luvun alussa se oli pitäjän suurin sahalaitos ja tarjosi työtä 16
työntekijälle. Vehmaisista kotoisin oleva Albert Loponen vuokrasi kymmeneksi vuodeksi sahalaitoksen ennen 1920-luvun puoliväliä, mutta joutui pian
puutavaran menekkivaikeuksien takia luopumaan yrityksestä. Vuoden 1932
alusta lukien laitoksen vuokrasivat veljekset Simo ja Matti Husu. Sahalla
työskenneltiin nyt sotasyksyyn 1939 asti täydellä teholla. Sahalla oli työssä
noin 40 miestä.

Sumpulan savotan lautatarhaa.
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Tiiliä oli savotalla valmistettu ainakin jo 1800-luvun alkupuolella. Niitä
siellä valmistettiin vielä viimeisinäkin
vuosina. Lisäksi oli savotalla pärehöylä, joka valmisti kattopäreitä.
Liippuan saha ja mylly sijaitsi pienen puron varressa vajaan kilometrin
Kelliöstä itään. Sahan oli nimismies R.
J. Relander perustanut vuosisadan alkuvuosina. Sahan puolella oli raami- ja
sirkkelisaha sekä höyläkone. Sahalla oli
muutamia työntekijöitä.
Martti Pyykkö harjoitti sahaliikettä
aluksi Maanselällä ja sitten myös asemalla. Aseman saha joutui sitten RauR. J. Relander, Raudun pitkäaidun Saha Oy:n omistukseen. Sahalla
kainen nimismies, tilanomistaja
oli käyttövoimana höyry. Sahalla oli
ja Liippuan sahan perustaja.
kaksi raamia sekä monia sahaus- ja
höyläkoneita. Pääasiassa harjoitettiin
vientisahausta. Sahattu puutavara toimitettiin satamaan rautateitse. Sahan
yhteydessä toimi myös mylly useine kivipareineen ja suurimolaitteineen.
Raudun Saha Oy:n isännöitsijänä toimi liikemies Juho Kerminen.
Anttolassa aivan pitäjän rajalla Kivennavan tien varressa oli kauppias
Kermisen omistama saha- ja myllylaitos.
Korleen hovin saha ja mylly suoritti lähiympäristön sahauksia ja jauhatuksia. Muita vastaavia laitoksia oli Luomalan saha Orjansaaressa ja Paussun
saha Orjansaaren ojassa, Kermisen ja Partasen mylly ja sirkkelisaha asemalla
sekä Sirkiänsaaressa vuoden 1918 jälkeen toiminut Mannerin saha.
1900-luvun alkupuolella oli kauppias J. Kermisellä Kylmänojan mylly ja
pärehöylä sekä pieni limonaaditehdas. Myöhemmin oli kauppias J. Vaskelaisella limonaaditehdas saman ojan varrella lähellä asemaa.
Vielä on mainittava Ville Pietiäisen nahkojen parkituslaitos Raudunkylältä
sekä Matti Pusan sementtivalimo Mäkrältä. Pusa valmisti kaivonrenkaita. N.
Podlutskij valmisti asemalla rehukärrejä ja muita ajokaluja, Heikki Junni
Orjansaaresta ja Juho Sojakka Kärsälästä tekivät rekiä ja Juho Karhunen
Luukkolanmäeltä suksia. Kyläseppiä oli eri puolilla pitäjää.7
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Yksityiskauppiaat
Kymmenkunta vuotta sen jälkeen kun ns. maakauppa tuli maassamme luvalliseksi, perustettiin Rautuun ensimmäinen kauppaliike. Mikko Selosen kauppa Kaskaalan kylässä oli uuden kehitysvaiheen uranuurtaja Raudussa. Selosen kauppa avattiin vuonna 1870. Siitä enempää kuin muistakaan yksityiskaupoista ei valitettavasti ole yksityiskohtaisia tietoja käytettävänä. Selosen
kuoltua siirrettiin hänen kauppaoikeutensa hänen vävylleen suntio Juhana
Mennulle 1874. Vuonna 1878 Mentu avasi toisen kauppaliikkeen Varikselassa. Useat yksityiskaupat kokivat lyhyen nousukauden ja lopettivat sitten
syystä tai toisesta toimintansa, mutta muutamat saavuttivat ostavan yleisön
pysyvän suosion ja laajensivat toimintaansa sitä mukaa kuin paikkakunnan
taloudellinen elämä muutenkin vaurastui. Pisimpään edustivat Raudussa
yksityiskaupan perinteitä Kermiset.
Selosen ensimmäisenä seuraajana oli Aleksanteri Falin Palkealasta. Falinin kauppa tuhoutui tulipalossa 1908. Vuonna 1874 perustivat kaupan Simo
Gratsheff Sumpulaan ja Petter Puhakka Varikselaan sekä 1876 Matti Ossi
Suvenmäelle. Mauno Toiviainen jatkoi Puhakan liikettä Varikselassa. Kaapre
Pulakka harjoitti kauppaliikettä 1877–87 ja A. Hannukka Mäkrällä 1892–
1900 sekä Buttenhoffit ja myöhemmin Nikolai Lisitzin Potkelassa, Juho

Joos. Sipposen kauppatalo Mäkrällä.
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Juho Hännikäisen kauppa jatkosodan aikana 1943.

Pietiäinen Kuninkaanselällä ja Palkealassa sekä Petter Karlsson ja Ivan
Sibakoff kirkolla. Lisitzin piti ensin kauppaa Varikselassa, mutta muutti 1878
kauppansa Potkelan hoviin. Myöskin Karl Oskar Thelinillä oli kauppa jo
1880-luvulla. Tahvo Pehkosella oli 1879–1912 kauppaliike Maanselällä ja
jonkin aikaa sivuliike Huuhdissa. Juho Mentu Kaskaalasta ja Elias Myöhänen Raasulista aloittivat yhdessä kaupan pidon valtakunnan rajan toisella
puolen Lempaalan pitäjässä 1881, mutta Mentu perusti sitten (1893) oman
liikkeen Raudun kirkolle. Jo vuonna 1896 Mentu myi kauppansa Feodor
Sidoroffille, joka jatkoi liikkeen pitoa vain kolmisen vuotta. Myöhänen
muutti liikkeensä vuonna 1900 Raasuliin ja harjoitti siellä kauppaa vuoteen
1918 asti. Myöhäsen liike menestyi hyvin vilkkaan Pietarintien varressa.
Myöhäsellä oli myös leipomo ja kahvila. Vuonna 1904 Myöhänen perusti
sivuliikkeen Maanselälle. Mikko Valkonen osti Maanselän kauppaliikkeen ja
jatkoi siinä kaupantekoa muutaman vuoden ajan. Juho Kerminen perusti
kaupan Orjansaareen vuonna 1890. Hänestä kehittyi sitten pitäjän huomattavin kauppias. Vuonna 1893 hän avasi sivuliikkeen kirkolle ja 1904 Raasuliin.
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Kermisen pojat jatkoivat liikkeen toimintaa 1930-luvulle asti. Heikki Hinkkasella oli kauppaliike kirkolla 1897–1915. Hinkkanen harjoitti myös kahvilaliikettä. Vuonna 1901 perusti Herman Koiranen kaupan Mäkrälle ja muutti
sen 1905 Leinikylään. Tämä liike siirtyi myöhemmin Mikko Liukselle ja
viimeksi Matti Vesalaiselle. Heikki Kyllästisellä oli kauppaliike Mäkrällä
1901–05. Jooseppi Sipposen kauppa perustettiin Mäkrälle 1913. Vuonna
1934 Sipponen avasi sivuliikkeen Maanselällä. Kirkonkylässä toimivat ennen
talvisotaa Matti Kiesiläisen kauppa, Raudun Kauppa Oy, jonka toimitusjohtajana oli Seemi Pietiäinen, Raudun talouskauppa, jonka omisti ensin Matti
Mörsky ja myöhemmin Juho Kuparinen sekä Ilmi Loposen ja Amalia Viskarin lyhyttavaraliikkeet, jotka olivat aloittaneet yhdessä ja Maija Kurjen
kauppa. Eri aikoina olivat asemalla harjoittaneet kauppaa Juho Vaskelainen,
Maria Vaskelainen, Ville Junni, Viktor Rämö, Onni Järveläinen, Matti Vuohelainen, Emil Koppanen ja Matti Honkanen, lähellä kirkonkylää Matti
Klemetti, Maanselällä Antti Honkanen, Vepsassa Matti Nahkuri, Raudunkylässä Juho Hännikäinen, Vehmaisissa Matti Joro sekä Palkealassa Heiskanen
ja Pekka Haukka, viimeksi mainittu lisäksi Huuhdissa.
Myöhäsen ja Hinkkasen kahvilaliikkeiden lisäksi on vielä mainittava
Väinö Kermisen ja Pekka Loposen kahvilat kirkolla sekä Samuli Pekkasen ja
Matti Kuparisen asemalla ja Kalle Kermisen Raasulissa.
Raudunkylän Pietiäiset harjoittivat nahkurinliikettä ainakin jo 1870-luvun
alkupuolelta lähtien, mahdollisesti jo aikaisemminkin. Puutavaraliikemiehinä
toimivat viime aikoina Juho Kerminen ja Matti Partanen Orjansaaresta,
Martti ja Juho Pyykkö asemalta, Aleksanteri Vaskelainen kirkonkylästä,
Jalmari Pietiäinen Raudunkylästä ja Antti Karikuusi Sirkiänsaarelta. Lähinnä
teuraseläinten kauppaa harjoittivat Ville, Jalmari ja Eetu Pietiäinen Raudunkylästä, Matti Orava ja Matti Nurminen Liippualta, Juho Kirves, Juho
Nurminen ja Tahvo Pekkanen Maanselältä, Matti Nahkuri Vepsasta ja Mikko
Partanen Orjansaaresta.8

Raudun Osuuskauppa rl.
Erityisen aseman Raudun kauppaliikkeiden joukossa sai Raudun osuuskauppa sen takia, että se oli jäsenkuntansa omistama liikelaitos. Osuuskauppa
perustettiin vuonna 1907. Sen syntysanojen lausuja oli kirkkoherra Adam
Järveläinen, joka neuvoteltuaan ensin asiasta isännöitsijä J. E. Mennun ja
maanviljelijä Jacob Klossnerin kanssa kutsui osuuskunnan perustamisesta
kiinnostuneita kokoukseen toukokuun 20. päiväksi 1907. Kokouksen kuutisenkymmentä osanottajaa olivat yksimielisiä siitä, että osuuskauppa on paik-
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Osuuskaupan ensimmäinen myymälä 1907.

kakunnalle perustettava ja sitä varten valittiin 45-jäseninen toimikunta kehittämään hanketta eteenpäin. Jo kesäkuun lopulla voitiin sitten pitää varsinainen perustava kokous, jossa hyväksyttiin osuuskunnan säännöt ja valittiin
osuuskaupan ensimmäinen hallitus. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
kirkkoherra Adam Järveläinen sekä jäseniksi työmies Jalmari Koskinen sekä
talolliset Santeri Rastas, Matti Monto ja Heikki Vähäniemi ja varamiehiksi
Heikki Määttänen, Mikko Loponen ja Viktor Lilloiva.
Valittu hallitus kävi ripeästi tehtäviinsä käsiksi. Elokuussa 1907 vuokrattiin Sumpulan hovin omistajalta valtioneuvos A. Fockilta noin 1,25 hehtaarin
suuruinen tontti kirkonkylästä. Se ostettiin myöhemmin omaksi. Sumpulan
sahalta ostettiin vanha rakennus liikehuoneistoksi ja se siirrettiin talkoovoimin uudelle paikalle. Rakennuksesta maksettiin 180 ruplaa eli noin 500
markkaa. Talon pystytti sopuhintaan urakalla Matti Monto Potkelasta. Syyskuussa oli rakennus pystyssä ja ensimmäiset tavaravarastot hankittiin yksityisiltä jäseniltä saaduilla lainoilla Pietarista ja Viipurista. Hallituksen puheenjohtaja oli itse kauppoja tekemässä. Vajaan kuuden kuukauden kuluttua siitä,
kun ensimmäinen kokous oli pidetty, avattiin liike marraskuun 10. päivänä
1907. Loppuvuoden aikana kohosi myynti noin 15.000 markkaan, mitä
voidaan pitää kohtalaisen hyvänä tuloksena. Osuuskuntaan oli vuoden loppuun mennessä liittynyt 258 jäsentä. Liikkeen palveluksessa oli 2 henkeä.
Liikkeenjohtajana toimi Matti Partanen (1907–08).
Raudun osuuskaupan liikkeelle lähtö tapahtui ensi sijassa uskon ja innostuksen varassa. Näitä voimatekijöitä tarvittiin myöhemminkin, sillä lupaavaa
alkua seurasivat aikanaan vastoinkäymiset. Esiintyi eripuraisuutta, mikä aiheutti muutoksia liikkeen hallinnossa sekä kaupallisessa johdossa. Tämänlaa-
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tuisista vastuksista selviydyttiin kuitenkin suhteellisen vähäisin vaurioin,
vaikka niilläkin oli osuutensa jäsenmäärän vähenemisessä. Pahempia koettelemuksia aiheuttivat ensimmäisen maailmansodan vuodet tavaranpuutteineen
ja säännöstelyineen. Kireys jatkui talouselämässä vielä sodan jälkeenkin ja
silloin koettiin joitakin tappiollisia vuosia. Kuitenkin jäivät tappiot suhteellisen vähäisiksi ja liike saattoi toisaalta vuosien mittaan merkitä tililleen monia
saavutuksia.
Osuuskunnan jäsenmäärä aleni ensimmäisen innostuksen mentyä 50 hengellä, mutta alkoi jälleen vuodesta 1912 lähtien hiljalleen kohota. Vuonna
1917 oli jäsenmäärä kohonnut jo 642:een, mutta seuraava vuosi pudotti sen
jo melkein puoleen. Uusi nousuvaihe alkoi 1920-luvun ensimmäisinä vuosina. Vuonna 1930 ylitettiin 700 jäsenen raja (713). Vuoteen 1939 mennessä
lisääntyi jäsenmäärä vielä parilla sadalla hengellä, joten Raudun osuuskaupan
viimeiseksi jäsenluvuksi jäi 928.
Vuonna 1911 ryhdyttiin laajentamaan liikettä, sillä siihenastiset kokemukset olivat olleet rohkaisevia. Silloin perustettiin ensimmäinen sivumyymälä.

Osuuskaupan hallintoneuvosto 1937. Seisomassa vasemmalta: johtaja E. Eräkorpi,
A. Lattunen, V. Toivonen, M. Loponen, P. Tepponen, H. Paakkinen ja E. Junni. Istumassa: D. Sorvali, J. P. Kokko, M. Pulakka, H. Ihalainen, T. Paturi ja L. Halonen.
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Raudun Osuuskaupan päämyymälä.

Se avattiin Sirkiänsaarella noin 25 kilometrin päässä kirkolta pitäjän kaakkoisimmassa kulmassa. Oma talo rakennettiin Sirkiänsaaren myymälälle
vasta 1923, mikä osoittaa tiettyä varovaisuutta liikkeen johdon taholla.
Kirkonkylään perustettiin 1911 leipomo. Seuraava sivumyymälä avattiin
Maanselälle 1915 ja 1916 perustettiin myymälät Raasuliin ja Raudun asemalle. Vuonna 1922 avattiin myymälä Palkealassa ja hieman myöhemmin Mäkrällä ja Orjansaaressa. Viimeisenä liittyi sivumyymälöiden sarjaan Huuhti
1938. Kaikilla sivumyymälöillä Huuhtia lukuun ottamatta oli omat tontit
sekä ajanmukaiset myymälä- ja varastorakennukset.
Osuuskaupan tavaravarastot tuhoutuivat sotavuonna 1918, mutta rakennukset säilyivät. Päämyymälän rakennus uusittiin 1920 ja henkilökunnalle
rakennettiin asuintalo ja sauna. Vuonna 1927 kohtasi liikettä suuri onnettomuus: päämyymälä tuhoutui tulipalossa perustuksiaan myöten. Kauppavarasto saatiin suurimmaksi osaksi pelastetuksi. Nyt ryhdyttiin suunnittelemaan
osuuskaupan keskuspaikan, konttorin ja keskusvaraston, sijoittamista asemalle. Sen takia rakennettiin palaneen päämyymälän paikalle vain uusi
myymälärakennus. Se tehtiin tiilestä.
Raudun asemalle noin 300 metrin päähän asemarakennuksesta pohjoiseen
aivan rautatien varteen oli jo 1923 rakennettu osuuskaupalle oma varastora-
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kennus, joka oli 30 metriä pitkä ja 10 metriä leveä. Nyt rakennettiin tämän
viereen uusi 60 metriä pitkä keskusvarastorakennus. Konttorirakennus oli
tarkoitus tehdä noin 300 metrin päähän keskusvarastosta, mutta toistaiseksi
vuokrattiin konttoritilat sekä liikkeen johtajan asunto valtion rakennuksista
asemalta. Suunnitelmat muuttuivat sitten johtajan vaihduttua ja keskuspaikka
päätettiin palauttaa kirkolle, jonne 1934 rakennettiin lisää uusi varastorakennus ja kellari. Myöskin asuinhuoneistojärjestelyjä suoritettiin. Kirkolla oli
osuuskaupalla paitsi myymälä- ja varastorakennuksia lisäksi kahvila ja leipomo sekä teuraskarjan kokoamispaikka. Pääliikkeessä oli myös kirjamyymälä.
Lähellä keskuspaikkaa oli osuuskunnalla varattuna 2 hehtaarin maapalsta
koeviljelyksiä ja muuta vastaavaa toimintaa varten. Osuuskunnan kiinteistöjen kirjanpitoarvo oli vuonna 1936 677.435 mk. Runsaan kolmen vuosikymmenen aikana Raudun osuuskauppa oli vaatimattomasta alusta kasvanut
paikkakunnan suurimmaksi vähittäiskauppaa harjoittavaksi liikelaitokseksi.
Vuonna 1915 osuuskauppa oli liittynyt SOK:n jäseneksi. Jo vuonna 1910 oli
liitytty jäseneksi Varaan ja 1914 Yleiseen Osuuskauppojen Liittoon. Osuuskauppa oli myös Hankkijan, Pellervo-seuran ja Viipurin osuuskauppapiirin
jäsen.
Liike tuotti alusta lähtien vuosittain jonkinverran voittoa, mutta vasta
vuonna 1913, jolloin voitto kohosi 6.192 markkaan, jaettiin ensimmäisen
kerran voitto-osuutta osuuskaupan jäsenille. Ensimmäisen maailmansodan
vuosina ryhdyttiin rajoittamaan velkakauppaa, mikä kuitenkin aiheutti rahatilanteen kiristyessä jäsenistön puolelta ankaraa arvostelua. Huolta tuotti liikkeen johdolle niin ikään runsas Venäjän rahan käyttö. Kun rupla vallanku-

Raasulin myymälä.
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mouksen johdosta menetti arvonsa, kärsi osuuskauppakin melkoisia menetyksiä. Pahimmistakin tavaranpuutteen vuosista selviydyttiin ilman tappioita. Vasta vuonna
1919 jouduttiin tekemään tappiollinen tilinpäätös. Samoin kävi
1923.
Vuonna 1917 myynti ylitti ensimmäisen kerran miljoonan markan rajan ollen 1.386.296 markkaa. Rahanarvon aleneminen oli jo
silloin osaltaan vaikuttamassa
myyntinumeroihin. Vuonna 1920
myytiin tavaraa 3.025.867 markalla ja 1927 jo enemmän kuin kaksi
kertaa enemmän eli 6.120.787
Kaarlo Asomaa.
markalla. Sen jälkeen vauhti laantui. 1930-luvun alkupuolen pulavuodet tuntuivat liikevaihdossa.
Eräinä vuosina myynti painui hieman alle viiden miljoonan, mutta 1936
ylitettiin uudelleen kuuden miljoonan markan raja. Vuonna 1939 kohosi
myynti talvisodan alkuun mennessä eli yhdentoista kuukauden aikana uuteen
ennätyslukemaan 7.549.700 markkaan.
Päämyymälän myynti oli 1939 kaikkiaan 4.012.010 oltuaan 1936
2.759.403 markkaa. Sivumyymälöiden myyntiluvut olivat vuonna 1939 seuraavat: Sirkiänsaari 468.168 markkaa, Maanselkä 534.693 markkaa, Asema
475.690 markkaa, Palkeala 526.662 markkaa, Raasuli 476.637 markkaa,
Mäkrä 305.115 markkaa, Orjansaari 353.211 markkaa ja kahvilan myynti
kirkolla 104.736 markkaa. Huuhdissa myytiin 1939 ennen evakuointia
205.410 markalla.
Omia rahastoja kartutettiin vuosi vuodelta. Vuonna 1907 osuuskaupan
rahastot olivat 342 markkaa, mutta 1939 jo 727.768 markkaa. Osuuskaupan
lopettamisvaiheessa olivat rahastot noin kaksi kertaa suuremmat (1948):
1.473.932 markkaa.
Säästökassatoiminta aloitettiin vuonna 1927. Tätä tietä saatiin käyttöön
melkoisesti halpakorkoista rahaa. Säästökassan talletukset olivat vuonna
1932 752.597 markkaa ja kohosivat vuoteen 1938 mennessä 1.409.982
markkaan.
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Jatkosodan aikana väestön alkaessa palata takaisin kotiseudulleen ryhdyttiin osuuskauppaakin jälleen herättämään eloon. Aivan alusta saatiin nytkin
aloittaa ja vielä paljon vaikeammissa olosuhteissa kuin liikettä perustettaessa.
Osuuskaupan kaikki kiinteistöt olivat tuhoutuneet. Keripadan kylässä kelloseppä Paavo Sojakan talossa aloitettiin liikkeen toiminta uudelleen vuonna
1942. SOK:n välityksellä saatiin sitten hankituksi myymäläparakki, joka
pystytettiin kirkolle. Varastoiksi saatiin kolme pahviparakkia. Kahvila avattiin kirkolle, sekin toimi parakissa. Vuonna 1943 avattiin Palkealan myymälä
uudelleen Mikko Tyynyseltä vuokratussa huoneistossa. Kirkolle rakennettiin
samana vuonna viljankuivaamo ja hevostalli ja asemalle ruvettiin kunnostamaan myymälää keväällä 1944. Tätä myymälää ei kuitenkaan ennätetty avata
ennen uudelle evakkomatkalle lähtöä.
Jäljellä oli tämän jälkeen enää liikkeen toiminnan päättämiseen liittyvien
tehtävien hoitaminen. Velat oli maksettava, saatavat perittävä ja korvausanomukset selvitettävä. Selvitystoimet saatiin suoritetuiksi vuoden 1950 loppuun
mennessä. Osuuskaupan noin kahteen miljoonaan markkaan nousevat varat
lahjoitettiin Raudun perinteitä vaalivalle Rautasäätiölle.
Raudun osuuskaupan johtajina toimivat M. Partasen jälkeen S. V. Kohtanen 1908–09, Kalle Alenius 1910–11, Matti Kiesiläinen 1912–15, Emil
Stavenhagen 1916–18, Matti Klemetti 1919–21, Juho Pulli 1922–31, Eero
Eräkorpi 1931–38, Matti Pullinen 1938–43 ja Kaarlo Asomaa 1943–50.
Osuuskaupan hallituksen puheenjohtajina toimivat Adam Järveläinen
1907–09, J. E. Mentu 1910–19 ja Juho Luomala 1918–21.
Osuuskunnan hallinto uudistettiin sen jälkeen siten, että sen hallintoelimiksi tulivat hallintoneuvosto ja johtokunta. Hallintoneuvoston puheenjohtajina toimivat Jacob Klossner 1922–23, Juho Pekka Kokko 1924–27 ja 1930,
Antti Nuija 1928–29, Toivo Paturi 1930–33 ja Matti Pulakka 1934–50.
Johtokunnan puheenjohtajina toimivat osuuskaupan johtajat.
Pitkäaikaisimmista hallituksen jäsenistä mainittakoon Matti Monto 1907–
19, Jalmari Koskinen 1907–19, Viktor Lilloiva 1907–12, 1914–16 ja Tuomas
Vuorikkinen 1907–18, hallintoneuvoston jäsenistä J. P. Kokko 1922–37,
Dimitri Sorvali 1922–24, 1931–42 ja 1946–49, Lauri Halonen 1922–49,
Paavo Tepponen 1922–42, Matti Junni 1923–34, Matti Loponen 1924–42,
Antti Karikuusi 1925–30 ja 1944–49, Hannes Ihalainen 1928–49, Edvard
Junni 1934–49, Vihtori Toivonen 1932–49 ja Antti Lattunen 1933–429 sekä
johtokunnan jäsenistä Jalmari Koskinen 1925–42, Kaarlo Asomaa 1926–49
ja Bruno Helminen 1933–42.9
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Ala-Vuoksen osuusliike
Toinenkin osuustoiminnallinen kauppaliike toimi Raudussa, mutta vain hyvin
lyhyen ajan. Vuonna 1934 Sakkolan Kiviniemessä toimintansa aloittanut AlaVuoksen Osuusliike rl. perusti jo 1935 myymälän Raudun kirkolle. Talvisota
katkaisi tämänkin liikkeen toiminnan. Jatkosodan vuosina tehtiin uusi yritys
ja se jäi vieläkin lyhyemmäksi. Ala-Vuoksen osuusliike edusti osuustoiminnan OTK-laista haaraa.

Osuuskassat
Pääomien puute oli Raudun kaltaisessa maatalousvaltaisessa pitäjässä tuntuva. Sen tulivat kokemaan kaikki rahan tarvitsijat. Niin kauan kuin yleisiä
rahalaitoksia ei ollut, oli tiukan paikan tullen turvauduttava yksityisiin lainoihin, jos niitäkään oli saatavana. Vasta tämän vuosisadan alussa syntyivät
Raudun ensimmäiset vaatimattomat rahalaitokset. Ne eivät olleet muualta
käsin paikkakunnalle perustettuja pankin konttoreita, vaan ne syntyivät paikkakunnan oman väestön aloitteesta. Ensisijaisena pontimena oli tukea lainapääomin maatalouden kehitystä. Erityisesti tälle toiminnalle loi pohjan juuri
hyväksytty osuustoimintalaki.
Kun säästöpankin perustaminenkin Rautuun antoi odotuttaa itseään vuoteen 1905, vaikka säästöpankkitoimintaa oli maassa harjoitettu siihen mennessä jo noin kahdeksan vuosikymmentä, on sitä yllättävämpää todeta ripeys,
millä Raudussa tartuttiin osuuskassatoiminnan tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Raudussa pidettiin joulukuussa 1902 kahtena peräkkäisenä päivänä kahden
osuuskassan perustavat kokoukset: Mäkrän osuuskassan joulukuun 22. ja
Raudun pitäjän osuuskassan 23. päivänä. Näitä ennen oli ennättänyt Karjalassa lähteä liikkeelle vain yksi osuuskassa, Punnusjärven osuuskassa, ja sekin
vain päivää aikaisemmin kuin Mäkrän. Näistä sai ensimmäisenä sääntönsä
merkityiksi kaupparekisteriin Raudun osuuskassa samanaikaisesti Valkjärven
Nurmijärven osuuskassan kanssa syyskuun 16. päivänä 1903, joten nämä
olivat niin ollen ensimmäiset toimintakelpoiset osuuskassat koko Karjalassa.
Koko maassa oli niitä ennen merkitty kaupparekisteriin seitsemän osuuskassaa. Rautulaiset olivat erinomaisilla kärkisijoilla valtakunnallisissakin puitteissa. Rautuun perustettiin lisäksi kolme muuta osuuskassaa, niistä Suvenmäen osuuskassa jo helmikuun 16. päivänä 1903. Myöhemmin kaikki kassat
yhtyivat Raudun osuuskassaan.
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Raudun osuuskassa.

Raudun pitäjän osuuskassan perustavassa kokouksessa olivat pitäjän kappalainen Joel Siikanen, kreivi Hugo Steven-Steinheil, opettaja Juho Pekka
Kokko sekä maanviljelijät Jacob Klossner, Kustaa Lindebäck, Juho Luomala,
Matti Pennanen, Juho Pietiäinen ja Tahvo Pekkanen. Näistä valittiin Joel
Siikanen hallituksen puheenjohtajaksi ja Hugo Steven-Steinheil. varapuheenjohtajaksi sekä opettaja J. P. Kokko kirjanpitäjäksi. Kokko hoiti kirjanpitäjän
tehtäviä kaikkiaan 16 vuotta.
Perustava kokous oli, kuten mainittu, joulukuun 23. päivänä 1902. Osuuskassan perustamisen tarpeellisuudesta oli keskustelu jo sitä ennen maamiesseuran kokouksessa lokakuun 17. päivänä. Kassan toimialueeksi suunniteltiin
koko pitäjää ja sen tähden otettiin sille Raudun pitäjän osuuskassan nimi.
Toiminta-aluetta koskeva suunnitelma ei kuitenkaan aluksi toteutunut. Vuonna 1927 otettiin kassalle Raudun osuuskassan nimi.
Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen osuuskassan jäsenmäärä oli 32.
Vuoteen 1910 mennessä se kohosi 161:een ja 1930 se oli jo 260. Vuonna
1939, jolloin jo kaksi muuta osuuskassaa oli yhtynyt siihen, oli jäsenmäärä
446 ja 1945 se nousi 580:een.
Kassan toiminta pääsi alkuun olosuhteisiin nähden kohtalaisen vauhdikkaasti. OKO:lta. Osuuskassojen Keskuslainarahastolta, saatiin ensimmäisenä
vuotena 3.000 markan laina, josta lainantarvitsijoille jaettiin 2.940 markkaa.
Kun asiat hoidettiin hyvin, myönsi OKO jatkuvasti kassan pyytämät lainat.
Vuoteen 1922 mennessä oli saatu luottoja OKO:lta yhteensä 55.000 markkaa.
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Vuonna 1939 nousivat kassan velat OKO:lle 3.022.580 markkaan. Muita
tuloja kassalla oli osuusmaksuista, talletuksista sekä jonkinverran myös
yhteisostoista karttuneita voittoja. Vuonna 1905 kassalla oli talletuksia 2.500
markkaa. Aluksi voitiin talletuksia ottaa vastaan yksinomaan jäseniltä, myöhemmin myös muilta. Talletusliike alkoi näytellä tärkeätä osaa kassan toiminnassa vasta 1930-luvulla. Vuonna 1930 oli talletusten määrä 169.383
markkaa, mutta 1939 jo 2.211.060 markkaa.
Lainoja myönnettiin tilojen ostoon, uudisraivauksiin, ojituksiin, kotieläinten ja koneiden ostoon sekä muihinkin maatalouden kehittämiseen tähtääviin
ja jonkinverran myös muunkinlaisiin tarkoituksiin. Mainittakoon, että jo
vuoteen 1913 mennessä oli kassan myöntämillä lainoilla raivattu uudisviljelyksiä yli 100 hehtaaria. Erityisen merkittäväksi osuuskassan toiminta maatalouden lainoittajana muodostui 1920-luvulta lähtien, jolloin aloitettiin voimakkaat toimenpiteet rajaseudun maatalousolojen kohentamiseksi. Kun sitä
paitsi 1927 suoritettiin eräitä uudelleen järjestelyjä kassan piirissä ja kassa
silloin palasi jälleen kirkonkylään oltuaan sitä ennen sijoitettuna muutaman
vuoden syrjäkylään ja kun samalla saatiin oikeus ottaa vastaan talletuksia
muiltakin kuin kassan jäseniltä ja lisäksi saatiin oikeus harjoittaa shekkiliikettä, alkoi uusi ripeän kehityksen vaihe kassan elämässä. Raudun osuuskassa oli ensimmäinen paikkakunnalla shekkioikeuden omaava rahalaitos ja se
lisäsi merkittävästi kassan liikevaihtoa. Raudun kunta ja osuuskauppa siirsivät myöskin rahaliikkeensä osuuskassaan. Toisaalta merkitsi osuuskaupan
aloittama säästökassatoiminta melkoista kilpailua talletusvaroista, sillä osuuskaupan kaikki sivumyymälät ottivat vastaan talletuksia ja tekivät niin ollen
tallettamisen säästäjille helpoksi. Mutta osuuskassan asema pitäjän keskuksen keskeisenä rahalaitoksena oli niin vahva, että Savo-Karjalan Osakepankki, joka perusti kirkolle oman haarakonttorinsa, katsoi parhaaksi lopettaa
kokeilunsa jo parin vuoden kuluttua.
1930-luvun alkupuolen pulavuosina monilla kassan asiakkailla oli vaikeuksia velkojensa hoidossa, mutta osuuskassa jousti niin paljon kuin mahdollista lyhennysten perimisessä, niin että pahimmilta seuraamuksilta useimmissa tapauksissa vältyttiin. Vain poikkeustapauksissa jouduttiin pakkohuutokauppaan asti maksuja perittäessä. Pulan helpottaessa saatiin asiat jälleen
järjestykseen.
Osuuskassa pyrki jo alun pitäen huolehtimaan omien rahastojensa kartuttamisesta luodakseen siten toiminnalleen vakaan pohjan. Vuoteen 1905
mennessä kassan vararahasto oli 500 markan suuruinen ja se oli samalla
suurin koko osuuskassajärjestön piirissä. Tämä etumatka säilyi ensimmäiseen
maailmansotaan asti. Vuonna 1930 osuuskassan omien rahastojen määrä oli
63.007, vuonna 1939 165.700 ja 1945 283.489 markkaa.
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Osuuskassan viimeinen hallintoneuvosto. Vasemmalta: J. Koskinen, M. Pullinen, T.
Joro, M. Pulakka, M. Loponen, K. Asomaa, R. Heinonen, H. Paakkinen ja D. Sorvali.

Vuodesta 1927 lähtien osuuskassan toimisto oli osuuskaupan ravintolarakennuksessa, mutta kun tämä kävi aikaa myöten ahtaaksi, ryhdyttiin rakentamaan omaa taloa. Raasulista ostettiin Suomen Hypoteekkiyhdistykselle pakkohuutokaupassa jäänyt suuri hirsinen liiketalo, joka siirrettiin kirkolle Antti
Herliniltä ostetulle tontille osuuskaupan viereen ja rakennusmestari Arvi
Rostilan piirustusten mukaan samalla uusittiin. Rakennus oli 24 metriä pitkä,
11 metriä leveä ja 4 metriä korkea. Rakennus valmistui syystalvella 1937.
Omaan käyttöön siitä otettiin vain iso toimistosali sekä hallituksen huone.
Kassa, joka aikaisemmin oli ollut avoinna vain kaksi kertaa viikossa, oli
tämän jälkeen yleisön käytettävänä joka arkipäivä. Muut tilat vuokrattiin
osuuskaupan henkilökunnalle. Tämä uusi ja ajanmukainen liiketalo palveli
kassaa vain pari vuotta. Talvisodan toisena päivänä se tuhoutui.
Vuosien 1937 ja 1938 kokouksissa hyväksyttiin osuuskassalle uudet säännöt, jotka merkittiin kaupparekisteriin 23.6.1939. Niiden mukaan tuli kassalla olla 12-jäseninen hallintoneuvosto ja 5-jäseninen hallitus. Hallintoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin kunnallislautakunnan esimies Matti Pulakka.
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Raudun osuuskassan hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet kappalainen Joel Siikanen 1903–07, Juho Luomala 1907–08 ja 1927–32, kanttori
Juho Heikki Kosonen 1908–09, Juho Pietiäinen 1909–18 ja 1922–24, suntio
Samuli Valkonen 1918–22, Tuomas Loponen 1924–26, Matti Pulakka 1932–
43, maatalousteknikko Toivo Joro 1944–47 ja Albert Pulakka 1947–48.
Kassanhoitajina ovat olleet opettaja J. P. Kokko 1903–18, suntio Samuli
Valkonen 1919–20, opettaja Vilho Meronen 1920–26, maatalousteknikko
Toivo Joro 1927–43, kaupanhoitaja Taavetti Koskenranta 1944–45 sekä
Pieksämäen Seudun Osuuskassan toimitusjohtaja Kaapro Kovanen 1945–47
ja Mikkelin Seudun Osuuskassan toimitusjohtaja Veikko Tyynelä 1947–48.
1930-luvulla ryhdyttiin ajamaan pienten kassojen yhdistämistä suuremmiksi koko pitäjän alueen käsittäviksi suurkassoiksi. Osittain tähän olivat
vaikuttamassa pulavuosien kokemukset, osittain vähitellen parantuneet liikenneyhteydet, jotka helpottivat pitäjän keskuksen ja sivukylien kanssakäymistä. Yhdistämishankkeet virisivät Raudussakin mainitun kymmenluvun
puolivälissä. Ensimmäisessä vaiheessa liittyivät Raudun osuuskassaan Mäkrän ja Sirkiänsaaren osuuskassat.
Mäkrän osuuskassan perustamiskokous oli pidetty joulukuun 22. päivänä
1902, kuten aikaisemmin on jo mainittu. Säännöt merkittiin kaupparekisteriin joulukuun 9. päivänä 1903. Perustajajäseniä oli 15 ja ensimmäiseen
hallitukseen valittiin Hjalmar Vesalainen, Heikki Ihalainen, Tahvo Rahikka,
Mikko Nahkuri ja Antti Juhonp. Ihalainen sekä varajäseniksi Mikko Pietiäinen ja Juho Tereska. Kassan jäsenmäärä oli 1907 jo 75 ja kohosi sitten
toiselle sadalle.
Osuuskassa työskenteli hyvin tarmokkaasti sekä Mäkrän kylän että myöhemmin muidenkin kylien maatalouden kehittämiseksi. Kaikkiaan kassa
myönsi 1680 lainaa, joilla raivattiin uutta peltoa, kaivettiin ojia, savettiin ja
hiekattiin niittyjä, ostettiin lannoitteita ja rehuja, heinänsiementä ja siemenviljaa, koneita, hevosia, lehmiä ja niin edelleen sekä rakennettiin taloja,
talousrakennuksia ja hankittiin maata. Talletusliike kasvoi 1920-luvulta lähtien ja kassan omat varat lisääntyivät. Kassan varat olivat Raudun osuuskassaan liityttäessä 86.563 markkaa. Kassan liikevaihto oli vuoden 1935 aikana
kohonnut 2.971.600 markkaan. Muuten hyvin hoidetun kassan piirissä sattui
juuri yhdistämistä koskevien neuvottelujen aikana väärinkäytös, joka ilmeisesti joudutti yhteen liittymistä. Jo 2.10.1936 valittiin Raudun osuuskassan
hoitaja Toivo Joro myöskin Mäkrän osuuskassan hoitajaksi, mutta vasta
29.4.1937 allekirjoitettiin yhdistymissopimus ja Mäkrän osuuskassan toiminta päättyi muodollisesti 31.7.1937.
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Mäkrän osuuskassan hallituksen puheenjohtajina olivat toimineet Hj. Vesalainen 1902–09 ja Juho Ihalainen 1909–36. Kirjanpitäjinä olivat olleet
Heikki Ihalainen 1903–12, kanttori J. H. Kosonen 1912–18, opettaja T.
Valovirta 1918–19, Eino Rahikka 1919–28, Juho Tepponen 1928–36 ja Toivo
Joro 1936–37. Koko ajan toimivat kassan hallituksessa Mikko Nahkuri ja
Antti Ihalainen sekä vuodesta 1908 lähtien Juho Ihalainen ja vuodesta 1910
Yrjö Ihalainen.
Sirkiänsaaren osuuskassa perustettiin 29.1.1924. Perustajajäseniä oli 27.
Kassan toimialueeksi määriteltiin Sirkiänsaaren, Korleen, Huuhdin ja Aliskan kylät.
Osuuskassalla oli runsaasti työtä näiden lähellä rajan pintaa sijaitsevien
kylien talouden kohentamisessa. Rahaa olisi tarvittu paljon perusparannusten
suorittamiseksi, mutta alkuvaiheessa saatiin OKO:lta luottoa vain rajoitetusti.
Kassa hoiti kuitenkin asiansa täsmällisesti ja tämä pantiin tyydytyksellä
merkille OKO:n taholla. Osuuskassan jäsenmäärä kohosi 62:een ja jäseniltä
otetut talletukset nousivat 54.000 markkaan. Osuuskassa yhtyi 31.7.1937
Raudun osuuskassaan.
Sirkiänsaaren osuuskassan hallituksen puheenjohtajana oli koko ajan Dimitri Sorvali ja kirjanpitäjänä Tuomas Pietinen.
Suvenmäen osuuskassan perusti 16 miestä helmikuun 16. päivänä 1903.
Aluksi käytettiin Suvenmäen ja Vepsan kylien osuuskassan nimeä, mutta
1927 lyhennettiin nimi. Kassaa käyttivät myös monet naapurikylät. Jäsenmäärä kohosi korkeimmillaan 100–120 henkeen.
Kassa välitti normaaliin tapaan luottoja jäsenilleen. Vuonna 1927 se sai
oikeuden ottaa vastaan talletuksia yleisöltä ja seuraavana vuonna oikeuden
käyttää shekkejä. Kysymys liittymisestä Raudun osuuskassaan oli esillä jo
1930-luvun loppupuolella, mutta raukesi kuitenkin silloin. Talvisodan jälkeen kassa siirrettiin Raudun osuuskassan hoitoon, mutta lopullinen yhtyminen tapahtui vasta 8.6.1944.
Suvenmäen osuuskassan hallituksen puheenjohtajina toimivat Matti Ossi,
Mikko Falck, Ville Sikiö ja Mikko Komi sekä kirjanpitäjinä Malakias
Muukka, opettaja J. P. Sederholm, Mikko Thusberg ja Mikko Tuomimaa
(Falck), viimeksi mainittu 1918 – 39.
Palkealan osuuskassan perustivat Palkealan ja Riikolan miehet 18.7.1926,
joten se oli siis nuorin Raudun osuuskassoista. Kassa merkittiin kaupparekisteriin 16.11.1926. Kassan jäsenmäärä oli 70–80 henkeä, lisäksi oli joitakin
yhteisöjäseniä. Alkupääomaksi saatiin OKO:lta 50.000 markan luotto. Talletuksia otettiin yksinomaan jäseniltä. Ne kohosivat 1939 noin 400.000 markkaan.
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Palkealan osuuskassan hallituksen puheenjohtajina toimivat Toivo Paturi
1926–28, Mikael Podushkin 1929, Emanuel Onttonen 1930, Matti Sappinen
1931, Jalmari Rontu 1932–33 ja sen jälkeen Nikolai Palvimo. Kirjanpitäjinä
olivat Nikolai Falin 1926–31 ja Tahvo Sappinen 1931–39.
Talvisodan jälkeen kassa siirrettiin Pieksämäelle Raudun osuuskassan
yhteyteen. Yhtyminen Raudun osuuskassaan tapahtui 8.6.1944.
Talvisodan alettua Raudun osuuskassan toimisto siirrettiin Jokioisten asemalle ja sieltä keväällä 1940 Pieksämäelle, jossa vuokrattiin yhdessä Raudun
kunnan kanssa toimistotilat eläinlääkäri Markkaselta. Nyt suoritettiin pääasiassa erilaisia selvitystehtäviä. Kassan velkomisluettelot toimitettiin OKO:oon
ja muut asiakirjat jätettiin osuuskassojen selvitystoimistolle.
Kun Karjala jatkosodan aikana oli vallattu takaisin, palasi Raudun osuuskassa entiselle kotipaikkakunnalleen 30.10.1942. Antti Määttäseltä Vehmaisista saatiin vuokratuksi toimistotilat. OKO:lta saatiin taas luottoa ja jälleenrakennustyön rahoittaminen voitiin aloittaa. Mutta kun kassalla ei ollut edes
kassakaappia, pääsi varas käsiksi matkalaukussa säilytettyihin rahoihin ja
arvopapereihin. Onneksi anastaja saatiin kiinni ja menetetty omaisuus saatiin
takaisin. Nyt hankittiin kassakaappi ja entisen toimitalon piharakennus kunnostettiin toimistoksi ja kassanhoitajan asunnoksi. Suvenmäen ja Palkealan
kassat annettiin myös kesäkuussa 1943 Raudun osuuskassan hoidettaviksi.
Yhtyminen tapahtui, kuten mainittu seuraavana vuonna.
Kesäkuussa 1944 jouduttiin Raudusta lähtemään uudelleen. Kassa toimi
sitten Pieksämäen Seudun osuuskassan ja vuodesta 1946 lähtien Mikkelin
Seudun osuuskassan yhteydessä. Vuoden 1948 lopussa Raudun osuuskassa
liitettiin Mikkelin Seudun osuuskassaan, kun rautulaisten lopulliseksi sijoitusalueeksi tulivat Mikkelin ympäristökunnat.
Raudun vireäksi osoittautuneen osuuskassan tarina päättyi kaukana kassan
alkuperäisiltä syntymä- ja toimintasijoilta. Mainittakoon vielä lopuksi kassan
kehitystä valaisevat luvut kokonaisliikevaihdosta muutamilta vuosilta. Osuuskassan liikevaihto oli vuonna 1910 57.127 markkaa, 1920 360.500 markkaa
ja 1939 83.306.398 markkaa sekä 1945 89.220.555 markkaa.10

Raudun Säästöpankki
Raudun säästöpankki perustettiin kunnankokouksessa tammikuun 28. päivänä 1905. Kunnan varoista myönnettiin pankille 1.000 markkaa pohjarahastoksi. Tästä määrästä saatiin puolet kunnan rahastosta ja puolet kunnan osalle
tulleista viinaverorahoista. Pieni määräraha myönnettiin lisäksi välttämättö-

272

män kaluston ja kirjanpitotarvikkeiden hankintaan. Säästöpankin isännistöön
valittiin samassa kokouksessa A. Thelin Potkelasta, kauppias V. Falin Palkealasta, kunnallislautakunnan esimies H. Ihalainen Mäkrältä, J. Loponen Vehmaisista, A. Sappinen Huuhdista, A. Mentu Raudunkylästä, M. Partanen
Mitronmäeltä, T. Paakkinen Orjansaaresta, Hj. Vesalainen Mäkrältä, T. Kuparinen Vakkilasta, H. Tepponen Haapakylästä ja J. Ihalainen Raasulista.
Kun säännöille oli saatu vahvistus, voitiin pankin toiminta aloittaa 20.
päivänä lokakuuta 1905. Raudun kunnan säästöpankki oli koko maassa
järjestyksessä 318. Raudun kunta teki ensimmäisen talletuksen pankkiin
20.11.1905. Talletuksen suuruus oli 240 markkaa ja se merkittiin tileihin
kunnan »varakassan» nimellä. Tätä vararahastoa kunnan ei milloinkaan
tarvinnut käyttää, joten se vuoteen 1939 mennessä kasvoi noin 20.000
markaksi. Kunnan osoittamaa esimerkkiä alkoivat sitten seurata yksityisetkin
tallettajat ja talletusten karttuessa pankki saattoi ruveta myöntämään vuorostaan lainoja erilaisiin tarkoituksiin. Pankin kehitys tapahtui verkkaisesti,
mutta vakaasti. Tappiollisia vuosia ei ollut. Omat varat kohosivat vuonna
1939 164.000 markkaan ja talletukset noin 2.000.000 markkaan.
Pankin toimisto oli aluksi pitäjäntuvassa Raudun kirkolla ja vuodesta
1930 lähtien viereisessä kunnantalossa. Vuonna 1938 ostettiin kirkonkylästä
Matti Partaselta oma tontti 20.000 markan hinnasta ja tarkoituksena oli
rakentaa pankille oma talo, mutta sota keskeytti nämä hankkeet.
Kun liiketoiminta oli hiljaista, pidettiin pankin toimisto avoinna alkuvuosina vain kerran kuukaudessa. Aukioloaikoja lisättiin sitten kahteen kertaan
kuukaudessa ja myöhemmin yhteen ja viimein kolmeen kertaan viikossa.
Säästöpankin hallitukseen ovat kuuluneet kappalainen Joel Siikanen, kunnallislautakunnan esimies Heikki Ihalainen Mäkrältä, kauppias V. Falin
Palkealasta, Heikki Tepponen Haapakylästä, Tuomas Kuparinen Vakkilasta,
A. Thelin Potkelasta, A. Mentu Raudunkylästä, A. Holttinen Raudunkylästä,
J. Falin Palkealasta, rovasti P. I. Salo, Tuomas Kuronen Orjansaaresta, Ville
Ap. Pietiäinen Raudunkylästä, August Loponen Kuninkaanselältä, kauppias
Matti Kiesiläinen Haukkalasta, liikemies Juho Kerminen Luukkolanmäeltä ja
Vihtori Toivonen Sumpulasta.
Säästöpankin ensimmäisenä kamreerina toimi opettaja J. P. Kokko kaksi
vuotta ja hänen jälkeensä maanviljelijä Simo Äikäs, jonka toimikausi päättyi
vasta 1929. Sen jälkeen valittiin kamreeriksi Hannes Ihalainen, joka vastasi
tehtävästä pankin toiminnan lopettamiseen asti. Pankin uskollisena kassanhoitajana oli pankin perustamisesta lähtien vuoteen 1937 maanviljelijä Heikki Tepponen. Hänen toimensa perijäksi tuli Elvi Valkonen.
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Talvisodan jälkeen luovutettiin Raudun säästöpankin omaisuus Säästöpankkien selvitystoimistolle heinäkuun 9. päivänä 1940. Vuonna 1942 muodostettiin näistä selvitystilassa olevista pankeista Kannaksen Yhtyneet Säästöpankit -niminen pankkilaitos, jonka tarina aikanaan päättyi jatkosodan
myötä. Kaikki rautulaiset tallettajat saivat säästönsä omistukseensa, joten
säästöpankki palveli asiakkaitaan täsmällisesti loppuun asti sodan aiheuttamista vastoinkäymisistä huolimatta.11

