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Sumpulan lainajyvästö.

Maataloudellisia harrastuksia
Raudussa.

 “Pellossa on Suomen ponsi”.

Tohtori Väinö Voionmaa kuvaillessaan karjalaisen heimon elämää
antaa myöskin valaistusta Raudun varhaisempiin maanviljelys- ja
maanomistusoloihin. On ollut ennen yhteisiä kaskia. Yhteisvoimalla
niitä viljeltiin ja niistä saatu vilja jaettiin. Paitsi varsinaisia maanvil-
jelijöitä, mainitaan olleen myöskin n.s. “populeita” 1600-luvulla. He
olivat itsellisiä, jotka eivät omistaneet maata, vaan tekivät työtä ta-
vallisilla maanviljelijöillä. Heidän verotuksestaan mainitaan, että
heidän käräjäkappansa olivat puolta pienemmät kuin talon savujen.
Raudussa on ollut - kuten nytkin vielä on - yksitaloisia kyliä. Kylää
pienempää tilusmittaa kutsuttiin ennen obsaksi, se merkitsee neljän
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ruiskoropan kylvöä kaskeen (8 hl). Keskiajalla oli kylvömittana “aat-
ra” ja oli sen suuruus sama kuin nykyaikanakin. 1500-luvulla maini-
taan Raudun Mäkrän talonpoikien kalastelleen Leinikylän järvellä.

Mitä maaperään tulee, ei se suinkaan ole maanviljelykselle epä-
edullista, jos kohta mäkiset maat asettavat maamiehelle runsaasti
vaikeuksia. Jo 1500-luvulla viljeltiin Raudussa pääasiassa ruista,
myöskin ohraa ja kauraa. Veroa mainitaan Raudun maksaneen seu-
raavasti:

Suuriruhtinaan lääni 51 korop. ruista 81/2 ohraa 51 kauraa.
Korven ja Vepsan ,, 18 “ “ 5 “ 20 “
Maanselän “ 28 “ “ 7 “ 28 “
Mäkrän “ 30 “ “ 71/2 “ 30 “
Kaskaalan “ 32 “ “ 8 “ 32 “

Siemenviljoja mainitaan silloin olleen:
Suuriruhtinaan lääni 301/2 korop. ruista 51/2 ohraa 301/2  kauraa
Korven ja Vepsan “ 17 “ “ 1/2 “ 56 “
Maanselän “ 321/2 “ “ 33/4 “ 83 “
Mäkrän “ - “ “ - “ 341/2 “
Kaskaalan “ 213/4 “ “ 31/8 “ 56 “

Myöskin vehnää mainitaan viljellyn parissa kylässä.

Raudun maanviljelyksen säännölliselle kehittymiselle loivat ankaran
esteen lahjoitusmaaolot, jos kohta sodatkin useasti lakaisivat näky-
mättömiin monen miespolven työn tulokset. Lahjoitusmaa-aikojen
ankarina päivinä herpaantui ihmisten niin henkinen kuin ruumiilli-
nenkin tarmo. Elettiin turvattomissa oloissa, mieli täynnä toivotto-
muutta ja surua. Oli luonnollista, että maanviljelys rappeutui. Kun
lahjoitusmaa-aika päättyi, heräsi toivo paremmista päivistä, mutta
sekään ei kohtakaan toteutunut. Isojako viipyi ja viipyi. Yli kaksi-
kymmentä vuotta sai talonpoika elää epävarmaa elämää. Hän ei
voinut muokata maataan sillä tarmolla kuin olisi tahtonut. Eihän hän
tietänyt mikä maapalanen hänelle lopultakin joutuu. Vainiot pääsivät
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yhä huononemaan ja metsistymään, talot rappeutuivat. Kun sitten
isojako viimeinkin tapahtui, päästiin säännöllisempiin oloihin. Ta-
lonpoika tunsi maan omakseen ja ryhtyi sen arvoa viljelyksillään
kohottamaan. Helppoa ei tuo kohotustyö ollut. Köyhyys painoi, hen-
kinen ja ruumiillinen masennus vaivasi vuosikymmenien perintönä.
Ei ollut kunnollisia työkaluja. Noin parikymmentä vuotta takaperin
ei pitäjässä ollut edes yhtään kääntöauraa, eikä muitakaan muok-
kausvälineitä. Talonpoika kynti maitaan kaksihaaraisella kotitekoi-
sella aatralla ja kömpelöllä puukarhilla niitä tasoitteli. Kirkkoherra
K. Vilen hankki ensimmäisen kääntöauran ja pian sen jälkeen tilat-
tiin niitä pitäjän varoilla 5 kappaletta ja niitä vuorotellen käytettiin.
Kohta niitä alkoivat yksityisetkin itselleen hankkia ja maanviljelys
pääsi parempaan vauhtiin.

Raudussa oli pitkiä aikoja muodissa n.s. kolmivuoroviljelys: ke-
santo, ruis ja kaura. Heinäviljelyksen merkitystä ei tajuttu. Kun muu-
tamat alkoivat sitä harjoittaa, naurettiin sitä ja annettiin noille henki-
löille pilkkanimitykseksi: luupäät. Mutta tämä viljelys alkoi antaa
siksi hyviä tuloksia, että sitä alettiin yleisemmin harjoittaa.

Nykyisin viljellään pääasiassa heinää, kauraa ja ruista. Myöskin
jonkunverran ohraa. Rehu- ja juurikasviviljelys on alkanut myöskin
yhä enemmän voittaa jalansijaa. Perunaviljelys on jo varsin huomat-
tava, eikä pellavankaan viljelys ole tuntematonta. Puu- ja kasvitarha-
viljelys on vielä verrattain vähäinen eikä metsänhoitoharrastuksesta
voi juuri paljoa puhua.

Rinnan maanviljelyksen kanssa on myös karjanhoito kehittynyt.
Vielä muutamia vuosia takaperin se oli perin alkeellista. Isoilla tiloil-
la elätettiin vaan muutamia lehmiä ja eikä niiden hoidosta voi juuri
puhua. Huonoja niittyheiniä niille syötettiin, juotavana perunan var-
sista keitettyä vettä, joskus höystettynä nauriin ja lantun naateilla.
Poikineille annettiin vähän jauhoja ruumenien kanssa. Navetat olivat
kylmiä, pimeitä ja likaiset. Ei ollut ikkunoita ei ilmareikiä.

Mutta vähitellen alkoi tässäkin suhteessa parannus. Tästä nousus-
ta mainitsee eräs maamies kirjoituksessaan: “Ensimmäisinä edistyk-
sen raivaajina karjanhoidon alalla olivat Raudun hovit, kuten Veh-
maisten, Maanselän, Miettilän, Sumpulan ja Korleen hovit, joihin
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ruvettiin hankkimaan parhaimpia rotueläimiä, joiden vasikoita ajan-
pitkään alkoi levitä talonpoikienkin navettoihin. He myös järjestivät
karjantuotteiden ulosmyönnin, vieden ne maitona Pietariin. Maidos-
ta myyjät saavat noin 20 penniä ympäri vuoden litralta. Tähän hom-
maan rupesivat vähitellen muutamat talonpojatkin, jotka saivat kart-
tumaan suuremman karjan. Näiden etunenässä olivat kaupp. Juho
Kerminen ja maanvilj. Jaakko Klosner. Viipurin läänin maanvilj.
seuran toimesta ja avustuksella saatiin kiertäviä karjakoita, jotka
kävivät talosta taloon antamassa ohjeita karjanhoidon alalla. Ja hy-
vinpä ne näyttivät täyttäneen tarkoituksensa, koska siitä lähtien kar-
janhoito yleisesti on entisestään edistynyt. Navetat on laitettu nyky-
aikaiseen malliin. Kuivikkeena käytetään etupäässä turvepehkua.
Rotueläimiä, etupäässä puhdasta maatiaiskarjaa, on alettu hankkia
useihin taloihin. Karjan lukumäärä on noin 10 vuoden sisällä kasva-

Sumpulan saha ja mylly.
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nut moninkertaisesti, mutta siitä lähtevä maitomäärä ehkä satakertai-
sestikin. Karjan ruokintajärjestykseenkin on nykyään ruvettu pane-
maan yhä suurempaa painoa. Sillä kaikenlaisia uudenaikaisia rehu-
kasveja on ruvettu viljelemään, kuten kesantovihannesrehua, rehu-
nauriita, turnipsia y.m. Nykyään viedäänkin maito jo melkein joka
talosta Venäjälle ja Pietariin, jossa ne pian vaihtuvat rahaksi.”

Kananhoito ei ole vielä tullut erittäin tehoisaksi, sianhoito on
paremmalla kannalla. Mehiläisenhoidosta ei voi puhua.

Maanviljelyksen kohoamiseen on epäilemättä tehokkaimmin vai-
kuttanut Raudun maamiesseura. Se perustettiin joulukuun 27 p:nä
1899. Sitä ennen oli toiminut n.s. isäntäyhdistys, mutta oli sen toi-
minta enemmän hiljaista. Sen perustavina jäseninä mainitaan maan-
viljelijät: Matti Pennanen, Heikki Kuparinen, Simo Nuora, Sakarias
Luomala, Martti Pyöttiö ja Heikki Ihalainen. Seuran esimieheksi
valittiin Matti Pennanen ja varalle työnjohtaja Iivari Tuomi.

Vehmaisten hovin vanha viljamakasiini.
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Toimintaa varten jaettiin pitäjä piireihin.
Tehtiin yhteisostoja. Ostettiin siemenviljaa,
väkirehua, kasvitarhan siemeniä, marjapensai-
ta, hedelmäpuiden taimia y.m. Hankittiin kier-
täviä karjakoita ja maanviljelyksen neuvojia.
Kun seura alkoi voimistua, järjesti se maata-
louskilpailuja, kuten vihannes- ja juurikasvien
hoidossa, lannan, metsän ja puutarhan hoita-
misessa ja käyttämisessä.

1913 toimitettiin uusi piirijako, jolloin pi-
täjä jaettiin 17 piiriin. Kullakin piirillä on oma
piirimiehensä. Seura pitää kokouksia vuoro-
tellen eri piireissä koettaen siten herättää maa-
henkeä ympäri pitäjää. Myöskin perustettiin
nuorten osasto, joka koettaa herättää nuorissa
innostusta ja kasvattaa heistä kunnollisia, si-
vistyneitä maamiehiä.

Jäseniä on seurassa noin 50. Esimiehinä
ovat olleet: Matti Pennanen, Hj. Vesalainen,
H. Ihalainen ja J. P. Kokko, joka vielä nytkin
toimii innostuksella tässä toimessa. Viipurin
läänin Maanviljelysseuran johtokunnassa on
seuraa edustanut talollinen M. Kukko.

J. Loponen.
Yksi Raudun
uutterimpia

maanviljelijöitä.

J. Loposen
asuinrakennus.
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Tänä syksynä panee seura toimeen suuren maanviljelysnäyttelyn
Raudussa.

Suurimerkityksellinen on ollut tämän seuran toiminta. Sen kylvä-
mät siemenet ovat langenneet otolliseen maaperään. Toivokaamme,
että seura edelleenkin yhä voimistuen maahengen herätystyötä tekisi
ja siten maaseudun talonpoikaisväestön menestystä auttaisi.

*

Hevoshoidon merkitys on myöskin oivallettu. Viime talvena perus-
tettiin Rautuun Raudun hevosystäväin seura. Sen ensimmäiseksi pu-
heenjohtajaksi valittiin opettajan J. P. Kokko, kirjuriksi ja rahaston-
hoitajaksi maanviljelijä Pekka Palin ja johtokuntaan maanviljelijät:
Tuomas Kuparinen, Juho Pietiäinen, Tuomas Loponen ja Hj. Vesa-
lainen. Seuralla on jo tämän kesän aikana käytettävänä siitosori.
Hyödyllistä työtä maatalouden hyväksi on tehnyt myöskin Martta-
yhdistys, joka iltamien ja neuvojien kautta on koettanut kantaa kor-
tensa yhteishyvän alttarille. Seura perustettiin rouva Meeri Siikasen
toimesta vuonna 1906. Seuran puheenjohtajana toimii nykyisin rou-
va E. Kuorikoski. Menestystä tälle emäntien pirteälle seuralle toivoo
jokainen.

*

Aivan vähäiseksi Raudun maanviljelyksen kohottamisessa ei suin-
kaan ole arvosteltava lainajyvästöjen toimintaa. Niitä on kunnassa
kaksi, Vehmais-Miettilän ja Sumpulan lainajyvästö. Sumpulan lai-
najyvästö on perustettu l859. Säännöt oli esillä pitäjäkokouksessa 28
p:nä elokuuta ja 4 p:nä syyskuuta ne hyväksyttiin. Säännöt ovat
allekirjoittaneet: Jakob Zitting, H. Forelius, Paulu Pipinen, Clemens
Järnström, Thomas Mendu, Thomas Mörsky, Thomas Vuorikkinen.

Jyvästön varoja on ennen säilytetty kolmessa kylässä, Vehmaisis-
sa, Miettilässä ja Leinikylässä. Nyttemmin säilytetään ne yhteisessä
säilytyshuoneessa Raudun kirkolla. Jyvästön hoitajina ja esimiehinä
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ovat toimineet A. Thelin, Mikko Valkonen, M. Muukka, Matti Pen-
nanen, J. H. Kosonen, J. Pietiäinen ja J. P. Kokko. Mainitsemme
tässä jyvästön tiliaseman muutamilta vuosilta:

31.12.1900: 385 hl. 53 litr. ruista, 155 hl. 5 litr. ohraa ja 423 hl.
73 litr. kauraa.

31.12.1905: 416 hl. 21 litr. ruista, 167 hl. 31 litr. ohraa, 484 hl.
84 litr. kauraa.

31.12.1910: 453 hl. 75 litr. ruista, 190 hl. 35 litr. ohraa ja 594 hl.
99 litr. kauraa.

31.12.1913: 485 hl. 16 litr. ruista, 207 hl. 30 litr. ohraa ja 668 h1.
97 litr. kauraa, joten vuodesta 1900 jyvästön varat ovat kasvaneet
seuraavasti: 99 hl. 63 litr. ruista, 51 hl. 98 litr. ohraa ja 245 hl. 24 litr.
kauraa.

J. Loposen karjakartano.



41

Sumpulan jyvästö on perustettu noin 1840, varmoja tietoja ei ole.
Siinä säilytetään 500 hl. rukiita, 800 hl. kauroja 230 hl. ohria. Rahas-
to on 40,000 markkaa ja on se lainattu piirin alueelle 6% korkoa
vastaan. Vararahasto 11,600 on olemassa katovuosien varalta. Hoita-
jana on useina vuosina toiminut J. E. Mentu.

*

Kuten tästä kuvailustakin käy selville, kulkee Rautu voimakkaasti
eteenpäin ja tulee siitä epäilemättä terveen maahengen elähyttämä
pitäjä. Mitenkä osuuskassa on tätä, samaa tehtävää suorittanut aut-
taen maanviljelyksen kehitystä, siitä kerromme erikseen.


