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Kylien asukkaista 1900-luvulla
Vehmaisten kylä oli jo varhain melko väkirikas ja niinpä sieltä muutti väestöä
muihin kyliin ja toisiin pitäjiin. Varsinkin 1900-luvun vaihteessa kylään muutti
runsaasti uusia asukkaita, kun Hovin maat jaettiin pienempiin viljelypalstoihin. Jo
aikaisemmin oli puhetta tilojen pirstoutumisesta ja 1900-luvulla tilojen jakaminen
oli yleisempää kuin esimerkiksi lahjoitusmaakaudella.
Vanhoja sukuja 1900-luvulla Vehmaisissa olivat Honkanen, Hyvönen, Korte,
Määttänen ja Nypelö. Uusimpien sukujen kohdalla saattoi tietoa olla 1937 henkikirjassa, mutta jo Rautu ja rautulaiset III -kirjassa taloon on merkitty uudet asukkaat.
Haukkalassa asujaimisto oli pysyvämpää, tosin jonkin verran olivat suvut vuoroin
Vehmaisten ja Haukkalan taloissa. Vanhoja sukuja olivat Kiesiläinen, Kukko ja
Liira.

Henkikirjat 1937, yleistietoa kylistä
Kruunu piti kirjaa alueensa asukkaista, että osasi verottaa sitä riittävästi valtion
tarpeisiin ja velvoittaa kansalaisiaan toimittamaan sotamiehiä sotiin. Tietoa väestöstä löytyy voudin- ja läänintileistä sekä Militeria-sarjaan kootuista sotilasasiakirjoista. Valitettavasti näistä lähteistä ei saa niin kattavaa tietoa kuin sitten 1700luvulla alkaneista kirkollisista asiakirjoista.
Raudusta on viimeiset henkikirjat 1944 alkaen, mutta silloin oli jo kysymys
poikkeusajasta. Vuoden 1939 henkikirjat tehtiin v. 1937 mukaisiksi eli kaikkia
muutoksia ei ole kirjattu asiakirjoihin. Tiedot v. 1937 henkikirjan suvuista on
www.rautu.fi -sivustoilla (jokaista virhettä, jonka sen aikainen kirjuri on tehnyt, ei
ole korjattu).
Haukkala oli koko olemassaoloaikansa pieni kylä, 1–4 taloa, jotka myöhemmin
olivat osakylien niminä. Talo numero 1. Turkkinen, talo numero 2. Haukkala, talo
numero 3. Liira ja talo numero 4. Onttonen, joista 1, 3. ja 4. olivat saaneet nimensä
omistavien sukujen mukaan. Vuoden 1937 henkikirjan mukaan kylässä asui 55
henkeä.
Turkkinen oli jaettu Mikkolaan (6 asukasta) ja Hioppilaan (5 asukasta). Molemmat talot omisti Kiesiläisten suku 1700-luvun puolesta välistä lähtien. Yhteensä
11 henkeä.
Haukkala oli jaettu Jussilaan (7 asukasta), Mattilaan (omisti Matti Kiesiläinen,
asukkaat olivat Jantusia 2 henkeä) ja kahteen Kukon taloon (Pietari Kukon
perilliset 6 henkeä ja Mikko Kukon perilliset 8 henkeä). Yhteensä 23 henkeä.
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Liira oli jaettu Liiraan (6 asukasta) ja Liiranmäkeen (7 asukasta). Yhteensä 13
henkeä, sukunimenä oli kolmella myös Lagström Liiran lesken toisen miehen
mukaan.
Onttosessa asui Kiiskin perhettä (6 henkeä) ja Edvard Kirjonen vaimoineen
(2 henkeä). Yhteensä 8 henkeä.
Vehmainen oli melko suuri kylä taloluvultaan ja asukasmääriltään.
Vehmainen 1. eli Hovin maat olivat jaettu 10 osaan ja useisiin palstoihin.
Talollisten lisäksi oli vuokraajaa, mäkitupalaista ja loisia eli maattomia
asukkaita.
Yhteensä 106 henkeä.
Pönniönmäki eli numero 2 oli jaettu usealle omistajalle, mutta asukkaita oli
Pekkisenmäellä Mikko Honkasen leski (1 henkeä), Töllikönrannassa Toivo
Honkanen äitinsä kanssa (2 henkeä) ja Pönniönmäellä Taavetti Köninki
perheineen sekä loinen Mikko Paakkinen (5 henkeä).
Henttisenmäki eli numero 3 oli myös jaettu moniin palstoihin ja asukkaita oli
entinen talollinen Herman Kuhmonen (1 henki), Haukkalan vuokraaja Matti
Kekkonen perheineen (8 henkeä).
Blomminmäessä eli numero 4:ssä asui vain Johannes Korte (1 henki).
Härkösenmäki eli numero 5 oli jaettu isompiin ja pienempiin osiin. Asukkaita oli
Hyvämäessä Mikko Kiesiläisen perheessä (6 henkeä), Lamminmäellä Aleksander Sidoroffin perheessä (3 henkeä), Antti Paksu nimettömällä tilalla perheineen
(5 henkeä), Mentulassa Vilhelm Mentu perheineen (5 henkeä), Pietilässä Matti
Kähäri perheineen (10 henkeä), Viitamäessä Martti Nuoran perilliset (5 henkeä),
Savipellossa Salomon Nuora perheineen (3 henkeä), Pihlajamäessä Sion Kärkkäisen perilliset (4 henkeä), Tahvo Korte nimettömällä tilalla perheineen
(4 henkeä) ja Loposessa kahdella veljeksellä perheineen (16 henkeä).
Talo numero 6 oli yhdistetty hovin maihin.
Ukkosenmäki eli numero 7:ssä oli myös usean omistajan lohkoja ja asukkaita oli
Harjulassa Nikolai Sointulan ja Semjon Jermolajeffin perikunnan talossa
(8 henkeä) sekä Rajalassa August Meskasen tilalle oli merkitty myös vaimo,
veli ja äiti (4 henkeä).
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Hyvösenmäki eli numero 8 oli Antti Nypelön perikunnan talossa (9 henkeä) sekä
mäkitupalaisina Antti Yrjönpoika Nypelön perhe (9 henkeä) ja Petteri Sireenin
perhe (8 henkeä), Toimelassa Antti Hyvösen perhettä (5 henkeä)
Nypelönmäki eli numero 9 oli jaettu Juho Mennun perheen (5 henkeä), loisvaimo Tahvo Äikkään leski (1 henki) sekä kansakoulun alueeseen opettaja Vilho
Meronen perheineen (4 henkeä).
Kaljusenmäki eli numero 10 oli jaettu ja asukkaita oli Tuomas Honkasen perilliset (5 henkeä), Kalle Mennun leski (1 henki) ja loisia asui Juho Rekorius ja
Aune Kukkonen Palkealan kirkko (2 henkeä)
Pekkisenmäki eli numero 11 asukkaita oli Aatami Honkasen perhekunnassa (15
henkeä), Peltolassa Pietari Kiesiläisellä (6 henkeä), Sepänmyllymäellä Juhana
Karhusella (2 henkeä) ja Savikummussa Pulakan talossa (3 henkeä).
Karvasenmäki eli numero 12 oli asutusta enemmän. Harjulassa Nuoria (3 henkeä), Tuomolassa Sviilejä (5 henkeä), Toivolassa Mentuja (5 henkeä),
Kuuselassa
Mentu ja Jyräs (3 henkeä) sekä Kaurasenmäellä Jaakko Karhusen perikuntaa
(3 henkeä).
Kukkosenpelto eli numero 13 asusti mäkitupalaisina Maria Leppänen ja Martti
Meskanen vaimoineen (3 henkeä), Naskalin perikunnan talossa (5 henkeä),
Erikssonilla (4 henkeä) sekä asutusviljelytila Rautjärvellä Pietiäisiä (5 henkeä).
Jegor Surakan leski Varvara oli loisena tällä alueella (1 henki).
Rautjärvi eli numero 14 perustettiin myöhemmin omaksi numerokseen.
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Raudun seurakunnat
Raudun ensimmäinen luterilainen kirkko valmistui 1600-luvun lopussa ja se tuhoutui isovihan aikaisilla ryöstöretkillä. Uuden kirkon rakentamisesta ei ole varmaa
tietoa, mutta sen arvellaan tulleen valmiiksi 1728. Nämä kirkot olivat Kirkkojärven
pohjoispuolella. Vuonna 1823 valmistui uuteen paikkaan Varikselan kylän lähelle
aiempia suurempi puinen kirkko, mutta se tuhoutui kevättalvella 1918 vihollisen
tykkitulessa. Punatiilinen kirkko valmistui 1926 edellisen kirkon paikalle ja sen
räjäyttivät omat sotilaat talvisodan alkuvaiheissa vuonna 1939.

Raudun kolmas kirkko
tuhoutui punaisten
tykkitulessa vuonna
1918

Raudun viimeinen kirkko,
joka räjäytettiin talvisodan alussa
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Hautausmaita oli aikaisemmin kirkkojen ympärillä, viimeinen oli Tikatsun petäjikössä neljän sadan metrin päässä kirkosta Vehmaisten tien länsipuolella.
Luterilaisen kirkon arkistot alkavat vuonna 1737 vihittyjen, kastettujen ja haudattujen luetteloilla eli historiakirjoilla. Rippikirjat alkavat vuosilta 1739–1746,
mutta Haukkala on tässä ensimmäisessä kirjassa osittain Sumpulan ja osittain Vehmaisten sivuilla. Toinen rippikirja alkaa vuodesta 1752 eli tiedoissa on 6 vuoden
aukko.
Seurakunnan tarkastuspöytäkirjoja on vuosilta 1745–1847, perukirjoja vuodesta
1752 alkaen ja muita asiakirjoja 1800-luvulta. Pitäjänkokousten pöytäkirjoja on
vuosilta 1824–1886.
Kirkkoherrat valvoivat tarkasti ripillä ja Herran pyhällä ehtoollisella käyntiä
sekä seurakuntalaisten kristinopin taitoja. Uppiniskaisimmat haastettiin käräjille.
Muun muassa itsellinen Pietari Paakkinen Vehmaisista oli kirkkoneuvoston päätöksellä tuomittu yhdeksi sunnuntaiksi jalkapuuhun, kun hän ei ollut pitkään aikaan
käynyt ripillä. Rangaistusta kärsiessään hän oli kesken saarnan solvannut karkeasti
seurakunnan kappalaista Karl Molanderia. Hänelle tuomittiin 4 paria raippoja sapatin rikkomisesta sekä 1 pari tottelemattomuudesta esimiestä kohtaan.

Palkealan kirkko.
Kuva Kansallismuseo.
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Palkealan ortodoksinen seurakunta perustettiin Rautuun vuonna 1865. 1800luvun alkupuolella kreikanuskoiset kuuluivat Vuoleen eli Matoksin seurakuntaan
Inkerissä ja järjestelmä oli ilmeisesti ollut voimassa jo 1700-luvun alkupuolelta
lähtien. Palkealan seurakuntaan liitettiin myös Sakkolassa (Vuoksela ja Metsäpirtti)
asuneet ortodoksit.
Palkealan kreikkalaiskatollinen kirkko valmistui v. 1865 ja se oli omistettu
apostoli Andreakselle ja Maria Magdalenalle. Rahat kirkon rakentamiseen lahjoitti
pietarilainen kauppias Rusanov.

Vakkilan tsasouna.
SA-kuva

Palkealassa oli ollut aikaisemmin rukoushuone. Lisäksi seurakunnalla oli seurakuntatalo, jossa pidettiin kristinoppikoulua ja seurakunnan juhlia. Parin sadan metrin päässä kirkosta oli Palkealan hautausmaa. Vakkilassa oli myös pieni profeetta
Eliaalle omistettu rukoushuone.
Ruotsin vallan ajoilta lähtien kreikanuskoiset asukkaat maksoivat maaomistuksen perusteella suoritettavat papinmaksunsa luterilaisille papeille. Kun Vanha-Suomi yhdistettiin muuhun Suomeen, suoritettiin kirkollisissakin asioissa uudistuksia
ja määrättiin vuonna 1824, että sekauskoisissa seurakunnissa on maanomistajan
suoritettava tilastaan menevät papinmaksut oman uskontokuntansa papille.
Palkealan seurakunnan arkistot alkavat vuonna 1865 ja sitä edeltävältä ajalta on
käytettävä maallisen vallan verotusta varten keräämiä asiakirjoja. Aluksi seurakunnan asiakirjat kirjoitettiin venäjänkielisinä.

Raudussa toimi myös helluntaiseurakunta.
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Raudun kunta
Vuonna 1865 annetulla asetuksella perustettiin maahamme maalaiskunnat. Niiden
toimipiiriin määrättiin huoltotoimi ja terveydenhoito, kansakouluasiat, teiden ja
siltojen kunnossapito sekä lisäksi muita paikallisluontoisia tehtäviä. Aikaisemmin
olivat seurakunnat pitäjänkokouksissaan huolehtineen näistä asioista, jotka nyt siirrettiin kunnille.
Raudun kunnassa asiat päätettiin kunnankokouksissa vuoden 1918 loppuun asti,
kunnes uusi kunnallislaki teki uuteen järjestelmään siirtymisen pakolliseksi. Silloin
kaikilla 21 vuotta täyttäneillä ja kunnassa henkikirjoilla olevilla oli oikeus ottaa
osaa kunnallisvaaleihin. Äänioikeus oli nyt yhtäläinen ja jokaisella oli yksi ääni.
Kansakoululaitos perustettiin maahamme vuonna 1866 annetulla asetuksella.
Seurakunnan toimesta lukutaidon opettamisesta piti huolta Raudussa ensimmäinen
koulumestari jo 1600-luvun loppupuolella. Raudun ensimmäinen koulu aloitti toimintansa kirkonkylässä 15.1.1876. Vehmaisten ja Haukkalan lapset kävivät kirkonkylän koulussa ennen oman koulun perustamista.
Vehmaisten koulu aloitti toimintansa syksyllä 1918. Sen ensimmäiseen johtokuntaan valittiin Tuomas Loponen, Tuomas Hinkkanen, August Mentu ja Ville
Kalmi Vehmaisista sekä Mikko Kukko Haukkalasta. Juho Kortteelta saatiin vuokrattua koulutilat 1918 ja seuraavana syksynä Matti Jorolta. Oma koulutalo valmistui
1922 Heikki Jantuselta 1919 ostetulle tontille. Alakoulu aloitettiin syksyllä 1926.
Koulun johtajaopettajana oli koko ajan koulun perustamisesta talvisotaan asti Vilho
Meronen ja alakoulun opettajana koko ajan Anna Maria Meronen o.s. Pessi.

Pihatalkoot Vehmaisten koululla
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Pöytäkirja tehty Raudun kunnan Vehmaisten kansakoulun johtokunnan
kokouksessa syyskuun 5. päivänä 1933. Saapuvilla olivat allekirjoittaneet johtokunnan jäsenet.
1§
Kokouksen puheenjohtajana toimi M. Pulakka ja sihteerinä Vilho Meronen.
2§
Hyväksyttiin käytäntöön otettavaksi näin kuuluva ohjesääntö:
Raudun kunnan Vehmaisten kansakoulun vahtimestarin ohjesääntö lukuvuodeksi 1933–34.
Koulun vahtimestarin toimi kestää yhden vuoden ajan kerrallaan alkaen syyskuun 7 (1) päivästä 1933 (1937) ja päättyen syyskuun 7. päivänä 1934
(1938).
Vahtimestarin tulee huolehtia luokkahuoneiden ja oppilaseteisen lämmityksestä; joka on tehtävä aamuisin kello ½ 6–9 välillä ja tulee lämmittäjän
valvoa, että uunit ovat lämpiämisen ajan puita täysi ja ettei palavat aineet
pääse lattialle putoomaan ja aamupimeän aikana tulipaloa aiheuttamaan.
Lämpiämisen loputtua on hiilet tarkoin kohennettava, ettei häkämyrkytystä
huoneeseen syntyisi, kun pellit ovat ennen koulutyön alkua suljettu.
Lämmittämiseen tarvittavat puut on kannettava ensin pinoista, sitten niiden loputtua halkoliiteristä. Puiden kanto on toimitettava joko illoin tai aamuin valinnan mukaan. Tuhkat ovat uuneista poistettava kahdesti kuukaudessa ja sijoitettava ne koulun puu- ja kasvitarhamaalle jäähtyneessä muodossa.
Lämmittämistyöt alkavat syyskuuna heti kylmien ja kosteinen ilmojen tultua
ja on lämmittämisestä huolehdittava talvisaikaan sunnuntai- ja juhlapäivinäkin.
Joulu- ja pääsiäisloman aikana on lämmitettävä kahdesti viikossa, ettei
pakkanen ja kosteus irroittaisi luokkahuoneen seinäpahvin liimauksia ja luokkahuoneen liimavärimaalausta seinistä, kuten tähän saakka on tapahtunut.
Samoin pulpeteissa olevat mustepullot säilyvät jäätymättä ja pilaantumatta.
Alakoulun luokkahuone, jossa on vain yksi uuni ja jota päivälläkään ei aurinko koskaan lämmitä; on lämmitettävä toimen vastaanoton jälkeen, varsinkin
kun luokassa opiskelevat pienimmät ja ruumiillisesti heikoimmat lapset.
Vahtimestarin tulee syyskuun 30 päivään mennessä asettaa päälle koulun
tuplalasit luokkahuoneisiin ja oppilaseteiseen. Sitä ennen on paloöljyluutulla
tai saippuansekaisella lämpöisellä vedellä pestävä kaikki ulkolasit, myöskin
akkunoiden yläruudut, jotka ovat kovin tomuisia ja likaisia ja jääneet korkean
aseman vuoksi pesemättömiksi.
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Sen jälkeen on vinniltä tuotava alas tuplalasit ja huolella ja asetettava
päälle kuivalla, aurinkoisella ilmalla. Tupla-akkunat on pöytäveitsellä tappuran kanssa huolella tilkittävä ja kaksinkertaisella liimapaperilla raot peitettävä. Tilkintätarpeet ja paperit hankitaan koulun puolesta. Huolellinen tilkintä
säästää puita ja estää epäterveellisen ristivedon syntymistä. Tuplia päälle
pantaessa ja poisotettaessa sekä tilkitessä on käytettävä laudoista tehtyä korkeaa pukkia, eikä päällekkäin asetettuja pulpetteja, joista akkunoita pestessä
likoaa kansiliimat ja menevät kannet päällä käveltäessä arvottomiksi.
Akkunaverhot ovat tuplien jälkeen asetettava pestyinä ja silitettyinä pakoilleen. Koulun loputtua on verhot otettava pois kesän ajaksi, ettei auringonvalo polta niitä repaleiksi. Keväällä on tuplat poistettava päältä lämpöisten
ilmojen tultua ja kannettava ne vinniin heti, eikä jätettävä luokan nurkkiin
pystyyn, jossa lapset saattavat niitä vahingoissa särkeä. Vahtimestarin tulee
kesän aika toimittaa verhojen silitys ja pesu ja tuoda ne rullalle käärittyinä
luokan kaappiin säilytettäväksi; josta ne tuplien jälkeen ovat valmiit paikoilleen pantavaksi. Tuplalasien asettelussa on oltava mukana kaksi henkilöä,
etteivät ne putoa ja säry.
Vahtimestarin tulee huolehtia, että luokkahuoneet, oppilaseteinen sekä
koulun käymälöiden sillat ja kannet pestään säännölleen kahdesti kuukaudessa, eli joka toinen viikko. Ja on koulun juhlien, kuten joulukuusi- ja tutkintojuhlan jälkeen heti perusteellinen pesu toimitettava, ettei joulu- ja kesälomien
ajaksi jää luokkien lattiat savisiksi ja tomuisiksi; kuten tähän saakka.
Pesuja varten on vahtimestarin kuumennettava vesi saunapadassa. Pesu on
toimitettava saippualuutulla tai harjalla ja paitsi lattiat, on puhtaalla saippuavedellä pestävä myöskin ovet, akkunat, pulpetit, kaapit sekä kirkastettava
kaappien lasiruudut ja akkunaruudut. Samoin on pestävä katetterit, karttajalat, helmitaulut y.m. kalusto. Varsinaisina pesupäivinä on luokan lamput ja
vesisäiliöt “Sampo” pulverilla kirkastettava, samoin vesiallas ja ämpäri. Luokan lamput on sen jälkeen täytettävä öljyllä ja lasit säännölleen kirkastettava.
Uunien peltiosat on myös pestävä tai pyyhittävä sekä kahdesti lukukaudessa
saippualuutulla pestävä myös luokkahuoneiden seinät sekä eteisen ja alaluokan punttilautaosat seinistä. Luokkahuoneen seinien ja maalatun katon pesuun on käytettävä korkeita pukkeja eikä pulpettikarpioita.
Vahtimestarin tulee tarkoin puhdistaa koulun raput lumesta ja jäästä; milloin sitä ilmaantuu. Jään hakkaukseen ei saa käyttää koulun kirveitä eikä
muuta kalustoa, vaan on vahtimestarin nämä välineet itse hankittava. Pesuihin tarvittavat harjat, saippuat, luutturievut ja astiat on vahtimestarin itsensä
hankittava samoin rappujen lakaisuun tarvittavat metlat. Jotka välineet voidaan väliaikoina säilyttää luokkahuoneen vintilla tai saunan eteisessä.
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Palkka suoritetaan kuukausittain tai lukukausittain kirkolla olevasta kunnan kansliasta erikoista kuittia vastaan. Kanslia pidetään avoinna (maanantaisin) lauvantaisin.
Tätä ohjesääntösopimusta kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta, toinen
johtokunnan pöytäkirjassa ja toinen irtokappaleena vahtimestarin hallussa.
Ehdolla, että tätä ohjesääntöä tarkoin noudatetaan, hyväksyy johtokunta
vahtimestariksi ensi toimintavuodeksi Neiti Elvi Köningille Vehmaisista hänen huutokaupassa vaatimastaan 885 mk suuruisesta vuosipalkasta.
Saara Kiesiläinen on löytänyt oheisen pöytäkirjan Mikkelin maakunta-arkistosta.

Vehmaisten koulun kuoro
äitienpäivillä vuonna
1935
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Koululaisia vuonna 1919

Koululaisia vuonna 1923
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Viimeinen koulupäiväni Raudun Vehmaisten
kansakoulussa
Mikko Kalmi
Kun kaipuun pursi kiidättää minut joka kevät Vehmaisiin, kohdistuvat ajatukseni
myös kylän keskeisimmällä paikalla sijaitsevaan, silloisen mittapuun mukaan, suureen ja upeaan koulurakennukseen. Kuvailen tässä kevättä 1930, jolloin sain päästötodistuksen mainitusta koulusta. Tutkinto ja äitienpäivät muodostivat joka kevät
täällä kylän yhteisen suurjuhlan.
Näen nyt siellä itseni seisovan ikkunan kohdalla harmonin vieressä, edessäni ja
sivulla näen koulutovereitani. Heidän silmistään heijastuu ilo ja vakavuus. Korokkeella pöytänsä takana olevan opettajan kasvoilla on juhlallinen ilme. Seinustoille
asetetuissa penkeissä ja tuoleilla samoin pulpeteissa istuu parhaimpiinsa pukeutuneina oppilaiden vanhempia, paljon on siellä myös nuorempaa väkeä. Luokkahuone
on juhlakoristettu, köynnöksin, piirustuksin ym. Näyttää siltä kuin vasemmalla
seinällä oleva musta taulukin olisi saanut valoisan ja hymyilevän katseen. Alkurukouksen jälkeen veisataan yhteisesti virsi »Jo joutui armas aika» ... Välittömästi
tämän jälkeen oppilaat esittivät laulun »Ken kirkas kiitävä sointu liet?» Nyt eräs
poika esitti kertomuksen »Vanha Markku». Se oli isovihan aikainen historiallinen
kertomus, jossa vanha Markku palasi piilopirtistään ainoana eloon jääneenä perheensä jäsenenä. Nyt saapui hän poltetun kotinsa raunioille, jossa kevätleivonen
toivotti hänet tervetulleeksi. Tämän jälkeen Laitisen Annamari lausui runon: »Nyt
kevät on, nyt luonto herää, povensa armaan avaa maa, salolla kielo tekee terää, luo
vaahtera vaippaa vihantaa» jne. Välillä taas lauloimme ja nyt opettaja piti juhlapuheen.
Hyvänä puhujana ja herkkänä luonnon kuvailijana sai hän aina näihin tilaisuuksiin luoduksi lämpimän ja herkän tunnelman. Näin nytkin monen äidin kuivaavan
kyyneleitä nenäliinaansa, liikuttuneena oli myös muu yleisö. Erikoisesti hän kohdisti puheensa meille nyt koulumme päättäville. Meille opettaja puhui näin: »Rakkaat oppilaani, varsinkin te seitsemän poikaa ja yksi tyttö, jotka nyt suljette tämän
koulun ovet, astuaksenne suurempaan ja avarampaan maailmankouluun. Tahtoisin
jättää suojaavan siu-naukseni teille, ettette elämänkoulun eri osastojen pimeissä
sokkeloissa sortuisi. Koska emme voi nähdä ajan verhon tuolle puolelle, emme
myöskään tiedä, mitä rajan lapsena teiltä elämänkoulu tulee vaatimaan». Hän
kehotti meitä osoittamaan uskollisuutta kotia, kotiseutua ja isänmaatamme kohtaan.
Nyt seurasi todistusten jako. Minua pelotti kovasti käytöksen aleneminen, olinhan
edellisenä talvena »palanut» tupakoimisesta ja tussarien käytöstä. Ei tästä nyt kuitenkaan tahraa todistukseeni tullut. Niitä vilkaistessamme toiset osoittivat tyytyväisyyttä, mutta myös pettyneitäkin oli. Jotain outoa ailahti sielussani silmäillessäni
todistustani. Ei se kyllä hyvä ollut, vaan mielestäni oli se ehkä parempi, mitä
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ansainnut olin. Suuri juhlamme oli ohi. Koulu oli loppunut, toinen, elämänkoulu
alkanut. Entinen ikäkausi matkaansa päätteli ja hyvästejään heitteli, uusi jo kädet
ojossa vastaamme asteli. Tuntui jollakin tavoin haikealta heti lähteä, viivyttelin
tahallani koulun pihassa, niin että meitä oli enää vain pieni joukko kylämme miehien ja opettajan kanssa kaskuamassa koulun pihalla. Menin jättämään opettajalle
hyvästit. Hän puristi kättäni, taputti olalleni ja sanoi: »Kun loppu on hyvin, niin
kaikki on hyvin. Muista vain pysyä eteenkinpäin oikeilla raiteilla, niin varmasti
onnistut maailmassa». Astuin siitä pienestä keltaisesta portista kivipaasien välistä
maantielle, portin rautainen salpa raksahti painaessani sen kiinni. Se tuntui sanovan: »Sinä et enää ensi syksynä, viljan kultana kellertäessä, saavu tähän suuriperheiseen kotiin. Jos joskus tulet, et tee sitä enää tämän perheen jäsenenä, vaan
vieraana kävijänä». Seisahduin hetkeksi portin taakse, katselin rauhallisen kaunista
koulutaloa, joka monilla ikkunoillaan ikään kuin hymyillen katseli pihan puhtaaksi
lakaistuja polkuja, valkovartisia koivuja ja täydessä kukassaan esittäytyvää suurta
tuomea. Vangitsin tuon kuvan lähtemättömästi sieluuni.
Nyt lähdin astelemaan yksin todistus kädessäni. Mennun ohi luikertelevaa maantietä astuessani minusta tuntui, etten ollut vielä tarpeeksi kypsä kirjoittautumaan
elämänkouluun. Jotain vielä olin vajaa. Havaitsin kaikkialla ympäristössäni uutta
elämää. Silti oli mieleni alakuloinen. Vasemmalla riihipellossamme oli jo isäni
kylvämä vehnän siemen alkanut itää. Samoin lienee jo kasvunsa aloittanut se siemen, joka oli kouluvuosien aikana nuoriin sydämiimme kylvetty. Ei vaistokaan
vielä silloin minulle suoraan sanonut, miten äärettömän lavea todellisuudessa oli se
elämänkoulu, joka nyt hiljaa raotti porttejaan. Lukemattomia eksyttäviä sokkeloita
on se koulu sisältänyt. Kun vihdoinkin luulin jo ohittaneeni sen eri osastoilla
vallinneen tunkkaisen ilmapiirin, huomasin kohta, että se jatkuukin yhä uusina
osastoina. Jos silloin olisin voinut nähdä, miten raskaat olivat tämän elämänkoulun
oppimäärät, tuskin olisin jaksanut kestää sen tietoisuuden aiheuttamaa painoa, vaan
olisin kenties jo alkuun väsähtänyt. Usein olen tätä koulua käydessäni saanut kysyä:
»Mikä on oikeaa, mikä väärää?» Mitä ennen pidin oikeana, onkin nyt tuomittu
vääräksi. Myöhemmin Vehmaisissa käyneenä minusta tuntuu, että meiltä on tahdottu riistää jopa muistojenkin omistamisen ilo.
Minkälaisen todistuksen tästä elämänkoulusta tulen saamaan, ei vieläkään ole
tiedossani, kunhan ei vain käytökseni olisi laskenut. Jatkosotamme parhaimmillaan
riehuessa sain kuulla Syvärillä, että sinutkin kultainen opettajamme on tuoni pois
korjannut. Silloin minusta tuntui, että veit mukanasi paljon sellaista, jota en tässä
osaa kertoa. Paljosta jäin sinulle kiitollisuuden velkaa, nyt olet auttamattomasti
poissa. Käden ojennukseni ei yllä haudan yli, kiitän kuitenkin kaikesta siitä, mitä
minulle matkaevääkseni annoit.
Rautulaisten lehti no 30 eli 4/1961
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Vilho Kiesiläinen muistelee (Rautulaisten lehti 3/63)

Koulussa
Koulussa istuttiin A:n kanssa rinnakkain. Kyllähän jokainen teistä tietää, miten
koulutunnit joskus voivat olla pitkiä ja ikäviä. Me koitettiin tätä ikävää A:n kanssa
tappaa pelaamalla pussia tunnilla. Kun opettaja oli laskentotunnilla näyttänyt ja
opettanut, miten laskuvihkoon on nätisti ja siististi kirjoitettava numerot allekkain,
ykköset ykkösien alle ja kakkoset kakkosien alle ja tietysti nollat nollien alle. Näin
jäi sivun molemmille puolille runsaasti tyhjää tilaa. Tähän tilaan me sitten A:n
kanssa pelattiin pussia. Tämä ajanviete kyllä loppui lyhyeen, kun opettaja näki
laskuvihkot. Kaikki piti laskea uuteen vihkoon uudelleen ja siistiä sekä kaunista
siitä tulikin. Kerran opettaja tunnilla kysyi:“Pelaatteko vielä pussia”? Ja kun olin
vastannut “Ei pelata”, oli opettaja meihin hyvin tyytyväinen, jopa kehuikin kilteiksi ja kunnollisiksi oppilaiksi. A kumminkin viittasi innokkaasti ja hoki opettaja,
opettaja. Kun opettaja viimein kysyi mitä A:lla on asiaa, selitti hän kirkkain otsin,
että “Ei pelata pussia enää, nyt pelataan tupaa”.

Miehen työ
Kansakoululle oli kirassi (lamppuöljy) kannettava Kirkonkylän Osuuskaupasta. Tavallisesti tämä tehtävä annettiin yläluokkien pojille. Tehtävä oli luottamustehtävä ja
kilvan sitä kärkyttiin. No ajallaan tuli minun ja A:kin vuoro. Meillehän tämä tehtävä sopikin mainiosti. Oltiin naapurukset, istuttiin koulussa rinnakkain. Ja koeteltiin
voimat ainakin kerran päivässä. Koulutuntien loputtua lähdettiin asialle. Otettiin
noin 10 litran vetoinen kirassiastia kelkkaan, jota toinen työnsi ja toinen veti.
Kaikki sujui hyvin aina paluumatkalle Ojannotkoon asti. Siinä muistuikin mieleen,
että voimia ei oltu kokeiltu lainkaan tänä päivänä, joten asia täytyi heti korjata.
Siinä voimia kokeillessa sattui kirassiastia kaatumaan ja kirassia meni tielle aika
lätäkkö. Koululla oli opettajalle selitettävä, miten kelkka liukui alamäessä ja astia
pääsi kaatumaan. Opettaja hyväksyi selityksen ja kehuikin meitä sanoen, että “Jopa
oli miehen työ, kyllä oli miehen työ”. Sanoessaan hän kyllä pudisteli päätään ja kun
meidän ulkoasu verisine nenineen ja revenneine hihoineen kertoi tavallista kovemmasta koetuksesta, tiesimme hänen arvanneen asian oikean laidan.
Kotiin mennessä tuli puheeksi tuo opettajan kehuminen, että mitä hän tarkoitti
tuolla miehen työllä. Olin sitä mieltä, että opettaja tarkoitti sillä miehen työllä sitä
kirassin kaatumista. A taas puolestaan väitti miehen työksi sitä voimain koettelemista. Väittelyssä hävisi se, joka löysi itsensä syvältä lumesta toisen alta. Opettajan
kannan Liisa selitti minulle tänä syksynä sanoen, että “Se oli miehen työ, kun veitte
sen kirassiastian opettajalle ja kerroitte kaatumisesta, ettekä jättänyt sitä astiaa
noin vain rapuille”. Silloin minäkin huomasin vasta, että niinhän olisikin ollut hyvä
tehdä.
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Vehmais-Haukkalan kansakoulun luokkakuva vuonna 1935.
Vas. eturivi: Arvo Sireeni, Johannes Hännikäinen, Eero Surakka, Toimi Kiesiläinen,
Niilo Kirves, Väinö Murto.
Toinen rivi: Rauha Paakkinen, Hilja Laitinen, Esteri Kiesiläinen, Eelin Nypelö, Aura
Loponen (aivasti), Mailis Parkkinen, Lyyli Kalmi, Eila Mentu.
Kolmas rivi: Aili Mentu, Tyyne Koukonen, Lempi Kalmi, Tyyne Jakoleff, Salme Parkkinen,
Esteri Loponen, Helmi Koukonen, Taimi Rastas.
Neljäs rivi: Vilho Murto, Rauha Kiesiläinen, Samuli Kiesiläinen, Terho Sireeni, Armas
Airaskorpi, Lauri Kukko, Sulo Kirves, Arvi Erikson, Matti Kiesiläinen, Maire Parkkinen
Ylärivi: Opettaja Anna-Maija Meronen, Kusti Sviili, Otto Nypelö, Toivo Kekkonen, Unto
Ivanoff, Eino Joro, Jussi Nypelö, Eino Loponen, Toivo Rastas, Toivo Naskali, opettaja Vilho Meronen.

Kansakoulunopettaja Vilho Meronen
Opettaja oli kyläyhteisössä arvostettu ja arvosteltu henkilö, joka vaikutti kylän
elämään ja varsinkin sen nuorisoon yli 20 vuotta. Hän toimi myös useissa koulun
ulkopuolisissa tapauksissa, joissa tarvittiin luotettua miestä, kuten maakauppojen
todistajana.
Toisenkinlaisia muistoja on 1920-luvulla syntyneillä pojilla, jotka ovat muistelleet opettajaansa ankarana ja ehkä hieman liiankin kärkkäänä puuttumaan kyläläisten elämään.
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Vaeltajan uni
Vain kantelo on mulla seuranain,
kun astun koditonna korven tielle,
Mä tahdon soittaa, laulaa lauluani
kultakummuille ja vaaranteille,
että kaiku hongistojen yli kiiris’
kylihin myös päivänlasten,
mi nukkuu vielä, kunnes aamun syli
kultaa kuusikot ja koivut kasken.

Nyt nukkuu kylä, jossa varjo kuuli
vain nyyhkytystä syksyn kantelon,
kun yli turvekattoin liiti tuuli
maan öiden autiutta soitellen.
Jostain kaukaa syksyn kultalehti
vain liiti turvemajan katolle
ja pilven lonkan takaa iltatähti,
taas liukuu hiljallensa radalleen.

Mä itse korventeillä väsyneenä
nyt etsin majaa missä yöpyisin,
kun hämykin on yöhön vaihtuneena
en löydä ketään, jolta kysyisin.
Vain öinen tuuli seuranani käy
ja vilu kangistaapi askeleeni
ja kylä nukkuu, valoa ei näy,
kun liedet iltahan on sammuneet.

Mä herään aamuhun ja silmät avaan,
kun kiirii korviin soitto harppujen
ja ovi auennut on turvemajaan
hohtaissa säteen yllä seinien.
Nyt taivas kirkas, valomeren lailla
eessä kylän, kuolon kumpusetkin.
Kulkija, mi kotia on vailla,
nyt näkee eessään kultakaupungin.

Vaan päätteessä polun kylään rakennettu
on maja pieni turvekattohinen,
se päivällä lie vasta valmistettu,
kun lukoton on ovi valkoinen.
Äänetönnä eessä kynnysrajan
mä seison hetken, astun sisään sen.
Voin täälläkin tään yhden öisen ajan
nukkua alla turvekatoksen.

Tämän runon on kirjoittanut Vehmaisten kansakoulunopettaja Vilho Meronen Aleksis Kiven kuolinpäivän muistolle 31.12.1942 ja on hänen viimeisensä. Runon on Maija Meronen luovuttanut Vehmais-Haukkalan kyläkihulaisille 18.7.1981.
Julk. Rautulaisten lehti 2/1982

Sen seinälle mä kanteloni heitän,
kun kieli katkennut ei soida saa
ja alla hämyn hämäräisen seitin
mä näen siellä monta kulkijaa.
On yksi heistä puvuin valkehin,
kuin kantais kevättä hän kulmillaan
mun vaivuttaen hiljaa unehen.
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Veneessä Ida Paksu, Ainu Loponen, Saima Kalmi, Jenny Joro, Liisa Kiesiläinen, Zoja
Falin, Alina Anttonen, Lempi Hyvönen ja opettajat Elina Vanhanen ja Vilho Meronen.

Koulurakennus vuonna 1990
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Huolto ja terveydenhoito
Huoltotoimi oli aikaisemmin seurakuntien hoidossa niin, että uuden järjestelmän
aikanakin oli luterilaisella ja kreikkalaiskatollisella väestönosalla omat vaivaiskassansa. Nämä erilliset kassat lopetettiin vasta vuoden 1920 lopussa. Huolto oli
järjestetty niin, että seurakunta oli jaettu ruotupiireihin ja kussakin ruodussa huollettiin ruodun huollettavaksi annettuja henkilöitä elättämällä häntä vuoronperään
ruotuun kuuluvissa taloissa.
Vaivaistalon rakentaminen oli ensimmäisen kerran esillä kunnankokouksessa
1890, mutta vaivaistalon rakentaminen katsottiin liian kalliiksi. Vuonna 1920 puhuttiin vielä vaivaishoitolautakunnasta, vuonna 1921 oli köyhäinhoitolautakunta ja
vuonna 1936 nimi vaihtui huoltolautakunnaksi. Vanhaa pappilaa kunnostettiin kunnalliskodiksi 1936 ja työt saatiin valmiiksi vuoteen 1937 mennessä ja kunnan
huollossa olevat hoidokit siirrettiin sinne.

Raudun vanhainkoti toimi entisessä
pappilassa

Terveydenhoito oli alkuun isorokkoa vastaan rokottamista. Tammikuussa 1888 palkattiin Rautuun naispuolinen rokottaja, joka oli käynyt myös kätilön koulutuksen.
Terveydenhoito-ohjesääntöä ryhdyttiin laatimaan vuonna 1891, mutta se valmistui
vasta 1893. Lokakuussa 1893 määrättiin, että jokaiseen taloon oli rakennettava
hyyskä 10 markan uhkasakolla 1.1.1894 mennessä.
Kunnanlääkäri ja apteekkari toimivat Sakkolasta käsin ja vasta 1915 saatiin oma
kunnanlääkäri. Sairaalaa Rautuun ei ennätetty tehdä lainkaan, vaan siellä oli tilapäisiä lasaretteja eli sairashuoneita. Kulkutautisairaala oli jonkin aikaa asemalla.

Tiet ja rautatiet
Maanteitä oli Raudussa paljon jo 1800-luvun alussa. Sakkolasta Rautuun oli useampi tie ja yksi kulki Petäjärven hovin kautta Raudun pohjoisrajan poikki Vehmaisiin ja sieltä Haukkalan kautta edelleen Raudun vanhalle kirkolle. Tämä tie ei ollut
talvella aurattuna. Kunnan toimesta valvottiin kaikkia teitä, kunnes varsinaiset
maantiet otettiin 1920-luvulla valtion haltuun.
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Raudun apteekki

Radan rakentaminen Pietarista Hiitolaan aloitettiin vuonna 1915 ja se valmistui
vuonna 1917. Asemarakennus oli suunniteltu vilkasta rajaliikennettä varten ja siitä
tehtiin suuri. Ensimmäisen maailmansodan ja Venäjän vallankumouksen merkeissä
levottomuudet lisääntyivät Raudussa ja keskeneräinen asemarakennus paloi pahoin
valkoisten ja punaisten taisteluissa. Asemarakennus rakennettiin uudelleen alkuperäisten suunnitelmien mukaan, mutta talvisodan aikana se tuhoutui.
Rautatien merkitys oli Raudun talouselämälle huomattava, kun rajan sulkeuduttua Venäjälle päin piti rautulaisia tuotteita kuljettaa länteen.

Raudun asema
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Elinkeinoelämää
Lahjoitusmaatalonpojilla oli ongelmia omien peltojensa viljelyssä ja karjan hoidossa. Halukkuutta olojen parantamiseen vähensi myös se, että jos joku yritti ja sai
taloutensa siedettävään kuntoon, saattoi seurauksena olla vuokramaksujen korotus.
Pietarista sai halvalla viljaa ja muutakin taloudessa tarvittavaa tuotetta.
Työansiossa käynti Pietarissa ja Inkerinmaalla oli hyvin yleistä itäisellä Kannaksella. Raudun seurakunnan rippikirjan mukaan vuosisadan vaihteessa Vehmaisista
oli passilla Venäjällä 26 henkeä ja Haukkalastakin kaksi.
Suomen itsenäistymisen jälkeen raja Venäjälle sulkeutui ja rautulaisten talonpoikien oli kehitettävä omaa tuotantoaa sekä etsittävä uusia myyntikanavia tuotteilleen. Jo 1900-luvun alussa oli pidetty maamiesseuran toimesta mm. karjanhoitokursseja. Raudun rotuporsaita vietiin vuonna 1937 noin 13.000 muualle Suomeen.

Raudun rotusika Vehmaisissa ja hoitajansa Ainu
Loponen

Katovuosien aiheuttamien haittojen poistamiseksi ja siemenviljan saannin turvaamiseksi perustettiin jo 1700-luvulla pitäjänmakasiineja. Lahjoitusmaapitäjillä
tuli jokaiselle lahjoitusmaalle perustaa oma viljavarasto. Alkuaan olivat sekä lainaerät että korot maksettu viljassa, mutta 1910-luvulla alettiin käyttää myös rahaa.
Vähitellen maanviljelyksen parantuessa menettivät lainajyvästöt merkityksensä.
Vuonna 1836 yhdistettiin Leinikylän, Vehmaisten ja Miettilän jyvästöt Raudun
lainajyvästö ja siemenrahastoksi. Lainajyvästöt lakkautettiin 30.9.1948.
Rautu oli maatalouspitäjä, eikä siellä ollut suuria teollisuuslaitoksia, vaan pieniä
myllyjä ja muutamia sahoja. Vehmaisissa oli tuulimylly. Sumpulan savotta eli rautatehdas toimi 1800-luvulla ja myöhemmin alueella oli saha. Kyläseppiä toimi Vehmaisissakin.
Pienimuotoista kauppaa harjoittivat Matti Kiesiläinen Haukkalassa ja Matti Joro
Vehmaisissa.
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Raudun maamiesseuran kilpailuista jakaantuivat palkinnot seuraavasti:
Palkinnoita rukiinviljelyskilpailusta saivat: 1 palk. W. Siiriäinen Orjansaari, N.
Lemola Kaskaala, M. Walkonen Sawikkola; 2 palk. J. Pietiäinen Wehmais, M.
Hallikainen Wehmais ja M. Joro Wehmais; 3 palk. M. Falck Tokkari, M. Pulakka Wehmais, T. Loponen Wehmais; 4
palk. Hj. Wesalainen Mäkrä ja J. Kukko
Haukkala.
Ohran ja vehnän viljelyksestä 1 palk. Hj.
Wesalainen Mäkrä; 2 palk. T. Loponen
Wehmais ja J. Pietiäinen Wehmais; 3
palk. M. Pulakka Wehmais ja M. Falck
Tokkari; 4 palk. M. Walkonen Sawikkala
ja J. Kokko Wehmais.
Perunan viljelystä 1 palk. M. Falck Tokkari ja J. Pietiäinen Wehmais; 2 palk. M.
Walkonen Sawikkala ja J. Wesalainen
Mäkrä; 3 palk. T. Loponen Wehmais

Ampaareista,

Vilho Kiesiläinen

Rautu-liite Karjala-lehdessä heinäkuu 1972
Siellä koti-Raudussa muitten merkittävien tapausten joukossa olivat kaksi kertaa
vuodessa toistuvat “Ampaaripäivät”. Tämä omituinen nimi ei ole oikein paikallaan
niinä päivinä tapahtuville tapahtumille. Niinä päivinä nimittäin asioitiin lainajyvästössä, keväällä lainaten ja tietysti syksyllä lainoja maksaen. Ampaari-nimitys lienee
tullut käytäntöön siitä, kun vilja-aittoja sanottiin ampaareiksi ja makasiineiksi.
Entinen Rautu -kirjan mukaan lainajyvästö sai alkunsa 1850-luvulla kuvernöörin
määräyksellä, jolla velvoitettiin säilömään jokin määrä viljaa huonojen viljavuosien
varalle. Toinen asiatieto kertoo, että silloiset hovit ja hovien omistajat, joitten
alaisuuteen talonpojat kuuluivat, olisivat panneet tällaisen viljan lainauksen ja säästämisen alkuun. Nämä asiatiedot eivät ole ristiriidassa keskenään, sillä tavallaan
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hovien omistajat olivat vastuussa myös alustalaistensa hyvinvoinnista, ja tämä edellämainittu kuvernöörin määräys voi velvoittaa juuri hovien omistajia määräyksen
toimeenpanijoiksi. Hovien nimilläkin nämä lainajyvästöt, joita oli pitäjässä neljä,
aluksi kulkivat. Järjestelmä lienee ollut ainutlaatuinen, sillä en ole kuullut, että
Kannaksen muissa pitäjissä olisi ollut vastaavia lainajyvästöjä.
Tällaisten lainajyvästöjen tarpeellisuushan oli aivan kiistämätön, sillä Rautu,
vaikka olikin maatalouspitäjä, ei ollut maataloustuotteitten puolesta omavarainen.
Tähän on montakin syytä. Ensiksi Pietarin läheisyys, sillä sinne käytävä kauppa ja
muu toiminta vei työkykyisen ja parhaan miestyövoiman ajan. Maanviljelys jäi
naisten ja lasten varaan. Viljaa viljeltiin laihoilla kaskimailla, joista sadot olivat
heikkoja. Soita oli pitäjässä paljon ja halla vieraili viljelyksillä usein. Suoviljelystä
ei tunnettu tarpeeksi ja suot jäivät jatkuvasti hallan pesiksi. Nämä seikat huomioon
ottaen lainajyvästöjen saamisella oli suuri merkitys. Samalla, kun ne auttoivat
talonpoikia viljan tarpeessa, on niitten perustaminen luettava hovien omistajien
humaaniseksi toimenpiteeksi alustalaisiaan kohtaan.
Käytännössä nämä lainajyvästöt toimivat pankkien tavoin. Jokaisella lainajyvästöllä oli oma hallintonsa ja omat virkailijat. Kevättalvella ilmoitettiin näistä ampaaripäivistä kirkonkuulutuksella. Lainaus ampaarista ei ollut aivan yksinkertainen
asia. Oli laadittava velkakirja, josta ilmeni viljan laji, määrä ja sitoumus lainan
maksamisesta. Lisäksi vaadittiin kaksi maanomistajaa lainantakaajiksi. Samoin piti
lainanhakijalla olla omaa taikka vuokramaata. Lainan korko oli kasvukaudelta yksi
kappa hehdolta ja nimitettiin sitä “kasvukapaksi”. Tämän jälkeen käsiteltiin velkakirja lainajyvästön virkailijoitten toimesta ja hyväksyttiin sellaisenaan tai vähennettiin viljamääriä, vaadittiin lisää takuita, voitiinpa jopa joskus evätä lainansaanti
kokonaan. Tähän eväämiseen mentiin kuulemma hyvin harvoin ja perusteellisen
harkinnan jälkeen. Hyväksyttyä velkakirjaa vastaan luovutettiin viljat.
Lainan maksaminen tapahtui taas syksyllä, siinä loka- tai marraskuussa. Yleensä
lainat maksettiin säännöllisesti. Keskustelin tästä lainajyvästöasiasta vanhan rautulaisen maanviljelijän kanssa. Hän kertoi: “Yleensä rautulaiset olivat hyviä lainan
maksajia kaikissa asioissa, mutta erityisesti tämä lainajyvästön lainan maksaminen
oli niin kuin kunnia-asia.” Edelleen hän kertoi ymmärtävänsä sen, että lainan
maksuksi sattuivat talon huonoimmat viljat, hule-jyvät, poudan polttamat ja hallan
vioittamat. Määrällisesti maksu suoritettiin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta
säännöllisesti, viljan laadussa lienee ollut useastikin toivomisen varaa. Niinpä ennen sotia useakin rautulainen maanviljelijä puhui lainajyvästöviljasta hieman halveksivassa sävyssä. Kerrottiin lainajyvästöviljan olevan ala-arvoista, levittävän viljatauteja ja sekavuutta viljalajeissa paikkakunnalla ja olevan huonosatoista. Asia ei
pitäne täysin paikkaansa. Nimittäin lainajyvästöön syksyllä tullut vilja talven aikana puhdistettiin ja lajiteltiin ennen seuraavaa lainausta. Ja mitä tulee siihen, että
siinä olivat kaikki viljan eri laadut sekaisin, oli ko. maanviljelijä sitä mieltä, että
siemenviljalla juuri tämä sekalaatuisuus oli eduksi, sillä siinä havaittiin tuollaista
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kilpakasvantaa. Ja menestyihän toisena kesänä ja toisessa maalajissa toinen viljalaatu toisen laadun kärsiessä. Näin ollen saatiin joskus lainajyvästöviljaa käytettäessä siemenviljana runsaampi sato kuin laatupuhtaasta siemenviljasta.
Vuosien 1917–18 sota runteli Rautua pahoin. Kirkonkylä paloi melkein kokonaan. Lieneekö ollut Luojan varjelus vai lieneekö järki voittanut siinä asiassa sodan
hävittämisvaiston, sillä molemmilla puolilla olisi ollut tilaisuus hävittää tuo viljavarasto, mutta sitä ei tehty. Ajateltiin kai tulevaa kevättä, rauhan kevättä, jolloin tuo
varasto, joka em. maanviljelijän kertoman mukaan oli viljaa täysi, oli nälkää näkevässä maakunnassa kultaakin kalliimpi. Tämä asia olisi hyvä tulla sotahistorian
lehdille, se olisi hyväksi opetukseksi, kun pelataan hävitetyn maan taktiikkaa.
Sodan jälkeen koki Rautu ja koko Kannas ennennäkemättömän nousukauden
etenkin maatalouden osalta. Lainajyvästö varastoineen kävi tarpeettomaksi, mutta
rautulaiset maanviljelijät eivät hylänneet puutteen monasti pulasta pelastanutta lainajyvästöään. Muutettiin toimintamuotoa. Alettiin toimittaa ja hankkia paikkakunnalle jalostettua siemenviljaa. Epäpuhdas ja sekalaatuinen vilja myytiin rehuksi,
mikäli ei lainaajia ilmaantunut. Rahavarojen karttuessa myönnettiin jopa rahalainoja etupäässä jalostetun siemenviljan hankkimiseen.
Muistan tuon lainajyvästörakennuksen, ampaarin, lapsuudestani lähtien. Isoista
hongista rakennettu, korkea, punaiseksi maalattu rakennus. Oven yli ulottuva rautakanki ja siinä isokokoinen munalukko kertoivat jo olemuksellaan, että sisällä säilytettiin jotain arvokasta. Pelonsekaisin tuntein ja suurta arvonantoa sydämessä tuntien lähestyttiin tuota mahtavaa rakennusta, kun jouduttiin ohi kulkemaan. Tahtomattakin tuli mieleen vuosi 1918 - kevät ja nälkä.
Olin noin viisitoistavuotias, kun ensi kerran asioin lainajyvästössä. Olin syksyllä
maksamassa lainoja. Mies asialla. Kirkas, syksyinen päivä, vireä ruuna, lujat rattaat
ja mies istumassa säkkien päällä “Puuseppää” viheltäen ajoin ampaarille. Siellä oli
vilskettä, oli hevosia ja kärryjä aivan tungokseen asti. Oli miehiä, vanhoja ja nuoria.
Puhuttiin paljon. Oli markkinatunnelmaa. Sain vuoroni ovelle. Siinä säkit asetettiin
nostolavalle, joka lokin avulla vedettiin yläkertaan. Varsinainen maksaminen oli
mielestäni juhlallista. Varastonhoitaja, uskottu mies apulaisineen, muistutti oikeusistuinta. Tarkat mitat, suoralla rimalla mitan päällys tasaiseksi, ei jyvääkään liikaa,
ei myöskään vajaata. Kasvukapat päälle ja selvä.
Asia oli toimitettu ja mies tuli taas esille. Rennosti tyhjät säkit käsivarsilla ja
rappuja alas.
Kaikella yhteistoiminnalla ja säästämisellä lienee Luojan siunaus. Kun ajatellaan
tätäkin lainajyvästötoimintaa, sen kasvamista ja kehitystä vuosien mittaan, ei muuhun tulokseen voi tulla. Tämä pienestä alusta muutamasta kymmenestä hehdosta
alkunsa saanut pääoma paisui suureksi viljavarastoksi, joka auttoi ja edisti paikkakunnan maataloutta huomattavalla tavalla.
Toiminnan loputtua sotien jälkeen luovutti lainajyvästö rahaksi muutetun omaisuutensa valtiolle. Omaisuuden arvo oli lähes miljoona markkaa.
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Yhdistystoimintaa
Vehmais-Haukkalan nuorisoseura Sampo perustettiin 19.1.1919 opettaja Vilho Merosen aloitteesta. Oma talo rakennettiin vuonna 1922, mutta urheilukenttä oli rakennettu jo ennen taloa. Seurassa urheiltiin, näyteltiin ja laulettiin.

Vehmais-Haukkalan nuorisoseuralaisia vierailuretkellä Metsäpirtin
seuratalon rappusilla
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Lapsen muistoja ja havaintoja Vehmais-Haukkalan
nuorisoseurasta
Eero Teljas
Seuran toimintaa sain lapsena seurata mahdollisimman läheltä viiden vuoden verran. Muutimme mummon, enon ja siskoni kanssa seuran taloon kesällä 1932, olin
silloin 8-vuotias. Seuratalolta muutettiin pois 1937.
Olin mummon ja enon kasvattilapsi ja me toimimme siellä vahtimestarina. Meidän tehtävinä oli muun muassa siivous ja lämmitys. Lisäksi mummo piti iltamissa
puhvettia.
Polttopuiden hankinnan hoiti seura talkoilla. Isännät toivat talkoopäivinä rankakuormia, jotka purettiin talon takapäätyyn. Pääasiassa mummo ja minä sahasimme
ja pilkoimme ne klapeiksi.
Jatkuvasti lämpöisinä pidettiin vain meidän asuntona ollut tupakeittiö. Juhlasali
ja puhvettihuone lämmitettiin vain silloin, kun oli iltamat tai muu yhteisötilaisuus.
Kesäisin pidettyihin siivoustalkoisiin liittyy seuraavanlainen muistikuva. Siinä
pihan ja tien laidassa olevan kuusiaidan välissä oli, ja on vieläkin männikkö. Se oli
kai istutettu, koska puut olivat samankokoisia. Erään siivoustalkoon aikana minä
kiipesin mäntyyn ja kun siihen lähelle tuli haravoijia, minä laitoin kielen rullalle ja
puhalsin käen kukunnan tahtiin. Siitä tuli aivan luonnollisen tuntuinen kukunta.
Silloin joku mies sanoi: “Onpa käki aikaisessa”. Nauroin hiljaa mielessäni, että
sainpas harhautettua.
Nyt kun olen viime vuosina käynyt siellä ja nähnyt ne samat männyt, niin olen
havainnut, että niiden mäntyjen on silloin 30-luvun alussa täytynyt olla niin pieniä,
että kyllä niistä on kukkujan havainnut. Joten taisinkin minä tulla harhautetuksi.

Kärpäsruudilla valtava leimahdus
Näytelmäharjoituksia siellä talolla pidettiin usein. Niihin osallistujista muistan parhaiten Vilho ja Liisa Kiesiläisen. Kerran oli oikein ammattiohjaaja. Muistan hänet
siitä, että kun hän otti kärpäsruutia kämmenelle, sytytti tulitikun ja puhalsi kärpäsruudin kämmeneltään tulta kohti, tapahtui valtava leimahdus.
Silloin joku sanoi, että nyt poika oppi uuden tempun, tarkoitti minua. Tähän
ohjaaja vastasi, että kyllä pojat tällaisen osaavat ennestään. Ja oikeassa oli.
Kyllä minäkin keräsin metsästä sellaisen matalan kasvin, taitaa olla katinlieko,
tuleentuneita tähkiä paperipussiin. Kun ne kuivuivat, niin niistä sai keltaista jauhoa,
joka oli sitä kärpäsruutia. Kai he näytelmässä käyttivät sitä meikkaukseen.
Iltamissa oli ensin ohjelmaa ja sitten lopuksi tanssia. Tanssia tahditti useimmiten
Aukusti Murto haitarilla ja tyttärensä Hilma viululla.
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Hitausajokilpailu polkupyörällä
Urheilua myös harrastettiin. Hiihtäjistä mieleen muistuu Kirveen Taunon lisäksi
Eemeli Pyöttiö. Kesäkisoissa oli aikuisille eri lajeja ja niitten lisäksi polkupyörällä
hitausajo. Se, joka hitaimmin ajoi merkityn radan päästä päähän, koskettamatta
jalalla maata ja ylittämällä reunaviivoja, voitti kilpailun. Lapsille oli pussijuoksua.
Eemil Meskanen piti nuorille pojille voimisteluharjoituksia. Muistan, kun tämä
voimisteluryhmä esitti yksissä iltamissa taitojaan. Esityksensä lopuksi he muodostivat pyramidin.
Tässä olikin lyhykäisyydessään päällimmäiset muistikuvani nuorisoseura Sammon
toiminnasta.
Rautulaisten lehti 2/2003

Vehmais-Haukkalan miehiä ehkä vuonna 1920. Kuvassa vasemmalta lukien, Albert Kärkkäinen, opettaja V. Meronen, ?, Juho Loponen, Ville Mentu, ?, Albert Pulakka, Juho Meskanen, ?, Eemeli Loponen, Juho Pahki, Matti Joro, Albert Loponen, Mikko Nypelö, Simo
Mentu, ?, ?, Matti Paksu.
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Nuorisoseuralaisia vuodelta 1930

Vehmais-Haukkalan nuorisoseuran jatkokurssilaisia vuonna
1921 opettajinaan Meronen ja
Sievänen
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Vehmais-Haukkalan nuorisoseura Sampo
Matti Pulakan 1948 kirjoittama ja esittämä kronikka:
Taas Sampo-seuran asioista jutteleisin hiukan.
Laitan siitä kronikan, vaik hapuilevan niukan.
Tää muisteloni pikkuinen, ei liene varsin suotta,
kun seura tämä täyttää kohta kolmekymment vuotta.
Ens alussa ei touhu tämä tuntunutkaan puulta,
vaikka onnenpäiväin ohella, ol usein vastatuulta.
Tuli meille silloin Meronen, tuo opettajamiesi.
Hän nuorten touhut, asiat, ne varsin hyvin tiesi.
Hän siitä meille mainitsi, vetos meijän omaantuntoon,
sanoi: nuorten saatava, ois oma seura kuntoon.
Näin syntyi pientä pirskettä, ei muuta, kun vain juokse.
Me mentiin kohta kokoukseen, Joron Matin luokse.
Oli ensin joukko vähäinen, sitten kahden kylän väki,
pian etempääkin vieraita, siellä iltamissa näki.
Oli kävijöitä ahkeria, miehii sekä naisii,
jos ahkerimmat lienee olleet keripatalaisii.
Silloin seuran kantaväken, monen tutun huomas,
oli siellä Albert Loponen, myös Honkasenkii Tuomas.
Oli Pahkin Jussi parissa, myös Matti Kekkonenkii,
hän kertoi joskus satuja, hyvin muistan senkii.
Myös kohta laulun puolesta, ol pian selvä kantti,
kun Haukkalasta Loviisa, tuli Kiiskin tytöt, Antti.
Kävi touhu sitten vuosia, ain luottain’ valon mahtiin,
jos toisinaan vain syvennyttiin, yksin tanssin tahtiin.
Sitten esimiehen asiassa käytiin uuteen keinoon,
me monta vuotta nojattiin, Kalmin Jalmariin ja Einoon.
Myös Nuoran Kainon osuutta, en unhottaa mä saata,
hän hyvinvointii seurallemme, koitti kyllä taata.
Oli pitkälti myös areenalla, Kärkkäisenkii väki,
kunnes Albertin tuo kaukolainen, tuli, voitti, näki.
Yhtä unohtaa ei ensinkään, voi silloisista näistä,
uutterata satuseppää, Vilho Kiesiläistä.
Jos katseen vielä keskittäisin, nuorempien varviin,
niin unohtaa ei silloin sovi, Kiesiläisen Arvii.
Kun järjestysmies valittiin, ei sattunut se pentuun,
kun luotettiin vaan tanakasti, silloin Ville Mentuun.
Ei järjestyksen puolesta, myös nähty kelirikkoon,
kun varsin usein nojattiin, myös Hyväsmäen Mikkoon.
Hän mukana on ollutkin, nyt varsin viimeiseksi,
hän nauruhermot hereille, usein ennenvanhaan keksi.
Kun asioista totuutta, ei pitkälti voi suistaa,
niin tulee myös nuo Eevat, Ainot, Jennyt, Helmit muistaa.
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On vuorostansa kullekin, heille käynyt onnenkäki,
kun etempää, tai likempää, joku tuli, voitti, näki.
Jos virttä vielä veistää tahdon, heistä silloisista,
en kohdaltani unohtaa voi, Helmi Kasurista.
Paljon oli mukana, nuori Määttäsien väki,
myös Paksun pojat parissa, siellä varsin usein näki.
Vielä hiihtomiehii muistelen, niiden parempata parttii,
ei silloin meidän unohtaa, saa Meskasenkaan Marttii.
Jos painissa, myös hiihdossa, paremp toisii oli näitä,
moni ladulla sai katsella, silloin Martin kantapäitä.
Jo ammoin meille mieleen tuli, silloin uusi juoni,
ken kentän meille aikoinaan, myi Nuoran Salomuoni.
Meijän väki silloin kävi, työhön rivakasti rehtiin,
talkootöillä talloo laitettii, myös muita töitä tehtii.
Oli seuratalon touhussa, silloin moni poika, ukko,
jos suuren osan teki, tietti, myös siitä Pekka Kukko.
Näin talo silloin valmistui, jos velkaakin myös karttui,
lähes puolisataa tuhatta, muut toiminta myös varttui.
Oli isäntien reiluus silloin, kyllä aikamoista,
kun takaajia velkakirjaan, saatiin yksitoista.
Ei oikeastaan nimeään, he kieltäneet ei kukaan,
mies varova kuin Jussi Korte, tuli mielellään myös mukaan.
Sanoi Meronen, ett Sampolaa, tue, rakenna ja nosta,
jos joskus silloin mainittiin, myös Rekon kartanosta.
Usein Jussi Rekon matalassa, oli mielen laatu,
kun keittiössä järjestystä, ei mieleistänsä saatu.
Mut Juhanille tuotti tuo, myös pienen sydänsurun,
kun maailma tuo kavala, mieli hältä kullanmurun.
Oli rahavarain käytössä, peli joskus tarkaa,
kun iltamista tulos oli alle satamarkkaa.
Myös vierahissa käynnistä, ol joskus pieni rahti,
oli Metsäpirtti tuttua, Palkeala, Lapinlahti.
Sitten esimiestä uusittiin, mutta mies nyt ken ja mistä,
se tehtiin yksimielisesti Meskas Eemelistä.
Kyllä vauhti nousi jällehen, kun asiaan hän puuttui,
mut ajat varsin vakavaksi, silloin kohta muuttui.
Myös hiihtomaine Martista, ei vähentynyt virveen,
kun seura lukea sai pariinsa, nimikuulun Tauno Kirveen.
Oli aika erin ankea, myrskypilvet taivon peitti.
Tuo sota, karu, kaamea, jokapaikkaan varjon heitti.
Jäi seurakin nyt johtoa ja omaa tupaa vaille,
sai evakkona kuleksia, vierahille maille.
Se Savoon tänne samosi, tänne toisten mukaan ehti,
sen elämässä kokonaan, nyt kääntyi toinen lehti.
Lienen houkka, haaveksija, voi minua nyt sentään,
kun aatokseni kotimaille, varsin usein lentää.
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»Tervetuloa Hermannin nuorisoseuraan»
Jalmari ja Mikko Kalmi muistelevat
Jalmari Kalmi muistelee:
Elettiin v. 1918 syyskesää. Oli käyty vapaussota, jossa paloi silloinen Raudun
kirkonkylän kansakoulu, jonka piiriin myös Vehmaisten ja Haukkalan kylät kuuluivat.
Tässä vaiheessa oli helppoa, jopa tarpeellista kansakoulupiirien tarkistus ja tällöin muodostui myös Vehmais-Haukkalan kansakoulupiiri. Se aloitti toimintansa
Matti Joron omistamassa Vehmaisten hovin vanhassa pakarissa. Opettajaksi saimme Kaukolasta kotoisin olleen, juuri seminaarista valmistuneen Vilho Merosen.
Hän halusi päästä piirinsä nuorten harrastuksiin sisälle ja nähtiin varsin usein
iltaisin joukossamme milloin missäkin aikaa viettämässä ja monasti pikku kujeitakin keksimässä. Kun oltiin päästy tutuiksi, alkoi opettaja vähin erin muokata pohjaa
nuorisoseuran perustamiselle, johon ajankohta muutenkin oli mitä otollisin.
Oltiinhan saavutettu itsenäisyys ja koko kansa eli uuden aamun koitossa, jossa
myös nuorisoseuran ajamat aatteet löysivät erittäin suotuisan vastaanoton. Kun
sitten tammikuussa 1919 opettaja Meronen pani sanan kiertämään nuorisoseuran
perustavasta kokouksesta silloisella koululla, oli koulun luokka täynnä innostunutta
yleisöä ja mitä suurimman yksimielisyyden vallitessa päätettiin perustaa nuorisoseura, jonka toimialue käsittäisi Vehmaisten ja Haukkalan kylät. Joukossa oli myös
runsaasti vanhempaa väkeä ja tämän myönteinen suhtautuminen asiaan oli erittäin
ratkaisevaa, kun aloimme suunnitella oman talon saantia, mutta siitä myöhemmin.
Kohta perustamisesta lähtien päätettiin pitää jäsenten keskeisiä perheiltamia. Sellaisen yhteydessä oli aina myös kokous, jossa käsiteltiin yksityiskohdittain esille
tulevia asioita. Ensimmäisessä tällaisessa oli esillä nimen anto seuralle. Oli ensin
keskustelu, jossa tehtiin useitakin nimiehdotuksia. Sen jälkeen äänestettiin ja suurimman äänimäärän sai nimi Sampo, joka sitten tuli hyväksytyksi seuran nimeksi,
toiseksi jäänyt nimi oli Soihtu. Seuran toiminta alkoi muutenkin lupaavien tähtien
alla. Vielä saman vuoden keväällä saatiin vuokratuksi Vehmaisten hovin silloisesta
päärakennuksesta, kuuluisasta Previpytinkistä varsin hyvät toimitilat käsittäen juhlasalin, keit-tiön, ravintolahuoneen ja tilavan eteishallin. Näin lähti toiminta erittäin
ripeästi käyntiin, sillä olihan nyt nuorisolla mahdollisuus kipeästi kaipaamiinsa
tansseihin ja leikkeihin. Myös paljon puhuttu kansantanssi näki täällä uuden tulemisen. Niitä leikittiin lähes koko nuoremman jäsenkunnan voimin ja ne olivat erittäin
suosittuja. Rakennus oli tietysti puulämmitteinen ja polttopuuta tarvittiin paljon.
Sitten alettiin pitää säännöllisesti talkoita, joihin kutsuttiin kaikki metsää omistavat
talot. Nämä toivat kukin kuorman polttopuuta rankoina, jotka jäsenet taas vuorostaan talkoilla pilkkoivat. Näin saatiin lämpökysymys edulliseen ratkaisuun. Toiminta oli erittäin vireää. Sitä ohjasi seuran perustaja op. Meronen esimiehen ominaisuudessa. Näihin aikoihin pidettiin seuran nimissä myös arpajaiset, joista saatiin
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hiukan alkupääomaa seuralle. Esimiehen tointa hoiti Meronen syksyyn 1927, jolloin esimieheksi valittiin tämän kirjoittaja Jalmari Kalmi. Seuran ensimmäisenä
sihteerinä toimi nuorempi Matti Joro, vaan pitkäaikaisimman työpäivän siinä tekivät Aino Kärkkäinen ja Helmi Paukkunen. Ensimmäinen rahastonhoitaja oli Albert
Loponen, mutta erittäin pitkän kauden aina seuran lopettamiseen saakka siinä toimi
Matti Pulakka, ollen samalla seuran johtokunnan jäsen koko seuran olemassaoloajan.
Käytössä olevat toimitilat eivät kuitenkaan pidemmän päälle tyydyttäneet ja jo v.
1921 ostettiin Salomon Nuoralta seuralle oma tontti. Se oli tarkoitukseen kuin
Luojan luoma, kylän keskustassa ja tasaisella paikalla. Tähän tehtiin kohta jalkapallokenttä ja se olikin erittäin paljon kesäiltoina käytössä. Jo tätäkin ennen oli seuralla
kenttä käytössä ja se oli siellä Lama-ahon luona Mikko Mennun maalla. Täälläkin
käytiin ainakin yksi kylien välinen jalkapallo-ottelu.
Tapahtumat seurasivat toistaan ja 1922 ostettiin eräs keskeneräinen talo, joka
talkoilla siirrettiin tontille sekä tukkipuita Tahvo Anttoselta. Vesikattoon sen rakensivat urakalla Pekka Kukko ja Salomon Uponen, mutta varsinainen valmistustyö
tehtiin talkoilla, paitsi ammattitaitoa vaativan osan, jonka tekivät päiväpalkalla
Juho Loponen (Räätälin Jussi) ja Matti Meskanen. Tämä kaikki ei suinkaan tapahtunut rahatta eikä näin nopeasti saatu toiminnalla rahaa kokoon läheskään tarvittavaa määrää. Pidettiin toiset arpajaisetkin. Tulot niistä jäivät pieniksi, vaikka työtä
teettivätkin, kuten varmaan mukana olleet vielä hyvin muistavat. Oli siis pakko
ottaa suurehko laina – silloista rahaa 42.000 mk Raudun Osuuskassasta ja 14
vehmaislaista isäntää kävivät takaajiksi. Sittemmin tämä oli vähällä käydä kohtalokkaaksi, sillä toiminnan tulot eivät läheskään peittäneet edes kaikkia korkomenoja. Koska esimies op. Meronen oli Osuuskassan kirjanpitäjä (siis kassanhoitaja), se
meni näinkin aina syksyyn 1927, jolloin kassanhoitajaksi tuli Toivo Joro. Hän toi
kassan hallitukselle asian, joka päätti tehostaa lainan perintää. Kun olin mainittuna
aikana tullut valituksi seuran esimieheksi, ei kulunut kuukauttakaan, kun saatiin
määräys, että korkorästit ynnä 10.000 mk on maksettava lähimmän kolmen kuukauden aikana tahi muussa tapauksessa laina kokonaisuudessaan sanotaan irti. Nyt
olivat hyvät neuvot tarpeen. Mistä pieni kyläseura olisi yhtäkkiä moisen rahasumman taikonut. Johtokunnan lisäksi kutsuttiin lainan takaajat yhteiseen neuvonpitoon. Tässä esitettiin suunnitelma, että myytäisiin tontti niin vähiin, että talolle jäisi
vain 0,5 ha. Tontin koko ala oli näet 2,75 ha. Tällä arvioitiin saatavan 8.000 mk ja
loppu yritettäisiin saada iltamatoiminnalla. Leikkaus oli erittäin kipeä, mutta takaajatkin olivat menettäneet uskonsa eivätkä olleet enää valmiit muunlaisiin järjestelyihin. Suunnitelma tuli hyväksytyksi ja yleinen kokous päätti sen toteuttaa. Ilmoitettiin huutokauppa ja kaiken piti olla kunnossa, mutta pettymys olikin mitä raskain, kun tontin hinta nousi tässä vain 5,700 mk. Huutoa ei hyväksytty, koska se ei
olisi meitä kuitenkaan ratkaisevasti auttanut. Täytyi koetella muita keinoja. Puhuin
isälleni asiasta ja sain hänet lopulta lämpenemään sille niin, että hän ostikin tontin
tuolla 8.000 mk hinnalla. Kauppa myöhemmin osoittautui hänelle myös edulliseksi.
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Myös iltamamylly pyöri nyt tuloksellisesti ja niin meillä oli määräaikana tuo kassan
vaatima summa rahaa. Nyt johtokunta laati erittäin tehokkaan toimintasuunnitelman, joka myös toteutettiin viimeistä piirtoa myöten ja saimme kuin saimmekin
vuosittaiset korot ja lyhennykset maksetuksi. Tästä Osuuskassan hallituskin antoi
meille tunnustuksensa, kun se sanoi 30-luvun alkuvuosina, että kyllä vehmoiset
tekivät ihmetyön. Kassan hallitus ei uskonut, että pystyisimme asioista selviämään.
Lainaa tosin oli vielä jäljellä 14.000, mutta se ei enää pelottanut. Tuonaikuisesta
työmäärästä saa jonkinlaisen käsityksen, kun muistaa, että vuosittain pidettiin 14–
16 maksullista iltamaa ja juhlaa, ennätys oli muistaakseni v. 1928, jolloin niitä
pidettiin 17. Joukossa oli useita vierailutilaisuuksia naapuriseurojen taloissa, kuten
Raudun kirkonkylässä, Palkealassa, Sakkolan Petäjärvellä, Lapinlahdessa ym.
Tämä lähinnä siksi, että voitiin käyttää samaa ohjelmaa eikä tarvinnut aina uutta,
sillä hyvään ohjelmaan kuuluu ehdottomasti näytelmä ja sen harjoittelu otti parhaassakin tapauksessa harrastelijavoimilta keskimäärin 4 viikkoa, isommat
viisikin.Vaikka ulospäin suuntautuva toiminta olikin näin vilkasta, ei seuran sisäinen työ koskaan ehtynyt, kahden viikon välein oli talvella perheiltamat, samoin
joulujuhlat kuin myös juhannuskokon poltto aina juhannusaattona kuului ohjelmaan, tavallisimmin Linnamäellä, mutta myös omalla tontilla, joskus myös Rautjärven rannassa. Tapana oli pitää myös vappujuhlia edellä mainituissa paikoissa.
Myös urheilu muodosti oleellisen osan seuran toiminnasta. Jalkapallo-ottelut olivat
säännöllisiä, myös hiihtokilpailut talvisin, kesällä yleisurheilussa 3- tai 5-ottelu.
Vielä haluaisin muistella laulukuoroamme. Se toimi Vilho Merosen johdolla
ensi vuodesta lähtien vuoteen 1926. Sitten se välillä nukahtikin, mutta sen herätti
uudelleen eloon silloinen alakoulun opettajana toiminut erittäin lahjakas Maria
Pessi, sittemmin Meronen. Laulukuorolaisista uskollisimpia olivat Kiiskin sisarukset Antti, Annamaria ja Hilja, samoin Helmi Paukkunen, Lovisa Liira, veteraanit
Juho Pahki, Mennun veljekset Ville ja Simo sekä Tuomas Honkanen.
Jäsenistön kirjallisten harrastusten kehittämisessä oli merkittävä osuus seuralehti Sarastuksella. Se ilmestyi monesti melko monisivuisena. Koska silloin ei ollut
kirjoituskoneita käytettävissä, antoi puhtaaksikirjoitus toimittajalle paljon työtä.
Sen niin suorasanaiset kuin runomittaisetkin kirjoitukset luettiin seuran jäsentilaisuuksissa. Tätä kaikki seurasivat erittäin suurella mielenkiinnolla. Seuralla oli myös
vaatimaton noin 200 teosta käsittävä kirjasto, joka lienee ollut jokaisen jäsenen
lukema, niin vilkasta sen käyttö oli.
Tässä oli tiivistettynä muistelo Vehmais-Haukkalan nuorisoseura Sammon toiminnasta muistini varaisesti kerrottuna. Sen perustavoitteena oli, kuten koko nuorisoseuraliikkeellä, kasvattaa jäsenestään hyvä ihminen ja kunnon kansalainen, onnistuiko se siinä ja kuinka hyvin, sen saa jokainen mukana ollut itse ratkaista. Joka
tapauksessa minä tunnen saaneeni varsin paljon. Ilman sitä tuskin olisin täyttänyt
niitä jälkiä, joihin elon laineilla ajauduin. Ja kun sitten v. 1932 lopussa muutin
paikkakunnalta, ovat aika ja työ näiltä vuosilta kirkkaana välkkynyt muistoissani ja
tuonut uskoa ja voimaa silloinkin, kun kaikki näytti harmaalta.
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Vuoden 1932 jälkeen
Jalmari Kalmin nuorempi veli Mikko Kalmi puolestaan kertoo:
Aktiivinen toiminta seuramme jäsenistön keskuudessa jatkui vireänä v. 1932 jälkeenkin. Esimiehen tehtävät otti tällöin vastaan Albert Kärkkäinen, sihteerinä toimi
Eeva Kalmi ja muina johtokunnan jäseninä olivat op. Meronen, Matti Pulakka,
Mikko Nypelö, Eetu Kirves, Eino Kalmi, Kaino Nuora, Aino Pulakka ja Jenny Joro.
V. 1933 muuttui esimieheksi Kaino Nuora, muu johtokunta säilyi entisellään. Nuoran esimieskausi päättyi 1935 samoin Eeva Kalmin sihteerikausi. Nyt tuli pj:ksi
Eino Kalmi ja sihteeriksi Hilma Pölläkkä. Johtokunta myös nuorentui huomattavasti. Siihen tulivat mukaan Arvi Kiesiläinen, Eeva Pessi, Eemil Meskanen ja Aino
Rajala. Kalmin esimieskausi päättyi 1936 ja tilalle tuli Eetu Kirves. Johtokuntaan
tulivat mukaan sihteeriksi Veera Hallikainen, Eeli Rastas, Toimi Hyvönen, Olavi
Määttänen ja Mikko Kalmi.
Jälleen v. 1938 vaihtui esimies. Nyt tuli ruoriin Eemil Meskanen, joka pysyikin
esimiehenä seuran purkamiseen saakka eli vuoteen 1951. Seuraavassa esitän muistikuvia seuran toiminnasta ajanjaksolta 1932–39.
Koko tältä ajanjaksolta on sanottava, että seuran toiminta osoitti tuloksellista
kehitystä, niin taloudellisiin kuin myös muihin seuratoiminnan pyrkimyksiin nähden. Iltamien lukumäärässä kuin myös tuloksissa ylitettiin reippaasti kaikki entiset
ennätykset, niinpä syksyllä 1936 oli jo edellä mainittu seuraa rasittava velka 14.000
mk kokonaan maksettu ja alkoi karttua hiukan rahaa seuran kassaankin. Raha
käytettiin pääosiltaan seuratoiminnan ja jäsenkunnan henkisen ja fyysillisen kunnon kehittämiseen.
Kuten aikaisemmin on jo käynyt selville, olivat seuran keskeisinä harrastuskohteina olleet ryhmäesiintymiset, näytelmät ja kansantanhut. Nämä pysyivät edelleenkin kuvassa mukana vieläpä laajentuen. Näytelmätoiminnan vetäjänä ja ohjaajana
oli kauan toiminut Vilho Kiesiläinen. En muista kuin osan Vilhon ohjaamista näytelmistä. Mainitsen vain Hirviherrat, joka oli suuri kokoillan näytelmä. Sitten oli
Kun ruusut kukkivat, Kaksi kaartilaista, Olympiakuumetta, Ne kuuliaiset lapset,
Ennen saunaa, Harjoitushetki Himppulassa, Iisakin kaupunkimatka, Aino ja paljon
muita. Ehkä onnistuneimpia näytelmiä edellä mainituista oli Kun ruusut kukkivat,
sitä oli näytelty jo ennen vuotta 1930. Silloin pääosissa olivat Albert Kärkkäinen,
Maria Jäske, Jalmari Kalmi, Vilho Kiesiläinen, Mikko Nypelö ym. Kun näytelmä
oli hyvä, otettiin se noin kahdeksan vuotta myöhemmin uudelleen harjoitusten
alaiseksi, nyt uusituin voimin. Jälleen sillä oli hyvä menestys, maininnan ansaitsee
myös Ne kuuliaiset lapset. Tällä harmittomalla farssilla saavutettiin hyvä menestys.
Sitä jouduttiin esittämään usein myös tilauksesta seuran ulkopuolella. Myös Kaksi
kaartilaista oli kauan käytössä ja oli suosittu erikoisesti vierailuilla. Myös Kalevalaaiheinen Aino oli onnistuneimpia, olihan se tilauksesta kelpuutettu Raudun maatalousnäyttelyjen juhlailtaman näytelmäksikin. Esittäjinä olivat tällöin Veera Halli-
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kainen, Eeli Rastas, Liisa Kiesiläinen, Meeri Huuhka, Vilho Kiesiläinen, Mikko
Kalmi, Eino Kalmi ja Toimi Hyvönen. Samaan juhlaan oli tilattu myös Vehmaisista
tanhuryhmä, jonka muodostivat parit: Eeli Rastas - Toimi Hyvönen, Veera Hallikainen - Eino Kalmi, Maija Kalmi - Vilho Kiesiläinen, Liisa Kiesiläinen - Mikko
Kalmi, Kerttu Kalmi - Toivo Paksu ja Meeri Huuhka - Eemil Meskanen. Esitimme
tällöin kaksi numeroa, jotka olivat Räisälän Sappo ja Talonpojan tanhu.
Meidän näytelmäharrastuksien ja ohjaajamme tasoa kuvannee jossain määrin
seuraava tapahtuma. Olimme kesällä 1937 pyytäneet EKNP:ltä näytelmien ammattiohjaajaa. Kun ohjaajaa ei kuitenkaan sovittuna ajankohtana saapunut, ehdimme
aloittaa alkuharjoitukset omin voimin. Kysymyksessä oli suuri kokoillan näytelmä
Väärä almanakka -nimeltään. Roolijaon tässä oli suorittanut Vilho Kiesiläinen, joka
tapansa mukaan huolehti myös ohjauksesta. Sitten tuli kuitenkin piiristä se ammattiohjaaja, taiteilija Väinö Renvik. Ensi töikseen hän suoritti roolijaon kokonaan
uudelleen. Tuloksena tästä kuitenkin oli, että harjoitusten kehittyessä henkilöt yksi
kerrallaan tippuivat alkuperäisiin rooleihinsa, jolloin taiteilija Renvik avoimesti
myönsi, että kyllä Kiesiläisen suorittama rooli-jako oli sittenkin onnistuneempi.
Näytelmällä saavutettiin hyvä menestys. Tehtiin mm. vierailuja Sakkolan Noitermaahan ja Vilakkalaan ja muuallekin. Väheksymättä millään tavoin muita seuramme suorittamia lukuisia vierailuja tahtoisin kuitenkin sanoa, että kyllä nämä Noitermaa-Vilakkala -vierailut lienevät olleet suurimpia saavutuksia seuramme vierailuretkien historiassa.
Samanaikaisesti Renvikin mukana tuli seuraamme myös toinen ohjaaja. Hän oli
taiteilija Ida Pappinen. Hän antoi meille laulun, lausunnan ja kirjallisten ilmaisujen
opetusta. Miellyttävän avoimesti hän toi esiin
mielihyvänsä siitä, kun vihdoinkin oli hänelle
tarjoutunut tilaisuus tehdä jotain jo kauan kaipaamansa kotiseutunsa nuorison hyväksi. Tuskinpa tämä taiteilijapariskunta saattoi itsekään
aavistaa sitä, kuinka monen vuosikymmenen
taakse tuo heidän antamansa alkeisopetus saattoi heijastua. Ainakin omalta kohdaltani voin
näin sanoa. Jollen tuolloin olisi alkusysäystä
saanut, varmaan monet näistä kirjallisista ilmaisuistanikin olisivat osaltani jääneet esittämättä
ja monet lauluistani laulamatta ja julkiset puheeni pitämättä.
Maininnan myös ansaitsevat seuramme sisällä tapahtuneet urheiluharrastukset. Tontin
myynnin jälkeen koettiin erittäin kipeänä urheilukentän puute. Tämän vuoksi heräsi kylän
nuorten miesten kesken täysin sponttaanisesti
Ida Pappinen
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Vehmais-Haukkalan kyläkihuilla v. 1983 Otavassa vas. Tauno Kirves, Mikko
Kalmi, Matti Joro ja Eemil Meskanen

Voimisteluharrastus oli vilkasta Nuorisoseurassa

72
ajatus, että kenttä on jostakin saatava. Niinpä päädyttiinkin siihen, että kenttä
rakennetaan Lama-ahon taakse niin sanottuun Issakaisen metsään. Päätös ei suinkaan pohjautunut seuran virallisiin päätöksiin, sillä kyseisen maan oikea omistaja
oli aikoinaan mennyt Venäjälle eikä kukaan edes tietänyt sitä, että oliko hän enää
elossakaan. Näin ollen ei ollut ketään, jolta olisi voinut luvan kysyä. Mutta ei ollut
ketään, joka olisi voinut kentänteon kieltääkään, sillä ei Issakainenkaan enää ollut
alueesta kiinnostunut sen jälkeen, kun oli myynyt alueelta kaikki puut pois. Kentäksi alue oli erittäin sopiva. Eivät olleet puutkaan enää raivauksen tiellä. Pienet taimet
lähtivät nyhtämällä, mutta kantoja kyllä oli paljon. Ne raivattiin monia talkoita
pitäen ja täydellistä Haminan miehen konstia käyttäen. Näin valmistui erinomainen
urheilukenttä juoksuratoineen ja palveli se hyvin loppuun saakka tarkoitustaan.
Joskus ajatuksiamme askarrutti se, miten olisi asiassa silloin käynyt, jos maalle
olisi oikea omistaja löytynyt?
Myös miesvoimistelu oli saanut suuren innostuksen kylissämme. Todisteena
siitä tulkoon mainituksi, että pystyimme lähettämään kesällä 1938 seuraamme
edustamaan kymmenmiehisen hyvätasoisen voimistelujoukkueen maamme nuorisoseurojen Suurille urheilujuhlille Helsinkiin. Mukana olivat tällöin Toimi Hyvönen, Reino Honkanen, Eemil Pyöttiö, Eemil Meskanen, Eetu Paksu, Arvi Kiesiläinen, Tauno Mentu, Eino Kiesiläinen, Toivo Paksu ja Tauno Kirves. Aikamiesten
lisäksi toimi seurassamme myös nuorten poikien joukkue, jonka ohjaajana ja vetäjänä toimi Eemil Meskanen.
Tulivat sitten eteen ne tunnetut elämän tapahtumat, joista muuan laulun tekijä on
käyttänyt sanontaa “Kisakentät muiksi muutettiin”. Sinne sodan myrskyihin tuhoutui tuo paljon yrittämistahtoa vaatinut seuratalommekin. Seuratoiminnassa tuli viiden vuoden mittainen täydellinen katkos. Korvaukset kuin myös muut juoksevat
asiat tällä levottomalla aikakaudella hoiteli rahastonhoitaja Matti Pulakka.
Jo 1945 kuluessa oli seuramme jäsenistön keskuudessa käyty useampiakin epävirallisia seuramme jatkamiseen tähtääviä keskusteluja, mutta ensimmäinen virallinen merkintä on pöytäkirjoihin tullut Mikkelin kokouksessa 10.6.1946. Kokouksessa on valittu uusi johtokunta, puheenjohtajaksi edelleen Eemil Meskanen, sihteeriksi Elin Nypelö, rahastonhoitajana edelleen toimii Matti Pulakka, muina johtokunnan jäseninä Eetu Paksu, Olavi Määttänen, Mikko Nypelö, Vuokko Määttänen,
Arvi Kiesiläinen, Aino Paksu, Toivo Paksu ja Taimi Määttänen. On päätetty pitää
iltamat Otavassa Mikko Nypelön talossa 6.7.1946.
Ajanjaksolta 1946–51 on kyllä käytettävissäni viralliset pöytäkirjatiedot, mutta
ehkä esitykseni paisuisi liian laajaksi, jos kaikki vuosikertomukset läpi kävisin.
Siksi rajoitun tässä mainitsemaan vain pääkohdat. Yllä mainittuna aikana on
vuosikokouksia pidetty 7, yleisiä kokouksia 4 ja johtokunnan kokouksia 8, joissa
pöytäkirjoihin merkitty 148 pykälää. Edelleen on toimeenpantu 9 iltamaa ja maaliskuussa 6. pnä 1949 oli seuramme 30-vuotisjuhla. Juhlassa ojennettiin ansiomerkit
perustajajäsenille Matti Pulakalle ja Mikko Nypelölle. Seuran toimintaa suuresti
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Rautulaiset osallistuivat vuoden 1938 tapahtumaan Helsingin vastavalmistuneella
stadionilla

Tauno Kirves

Matti Pulakka
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vaikeutti jäsenkunnan suuri hajanaisuus. Ehkä selvimmän kuvan siitä saa, kun
mainitsen tässä kokouksien pitopaikat: Mikkelissä 10.6.-46, Otavassa 6.7.-46 Mikko Nypelön talossa, 30.10.-46 Pieksämäessä Raudun kunnantoimistossa, 4.4.-47
Otavassa Mikko Nypelön talossa, 7.9.-47 Joroisissa Säästöpankin talossa, 22.7.-48
Mikkelissä, 22.8.-48 Joroisissa Mikko Pyöttiön talossa sekä 14.6.-49 ja 27.11.-49 ja
1.7.-51 Ville Kalmin talossa Pasalassa. Kaikki muut kokoukset on pidetty Joroisten
Säästöpankin talossa.
Kohta alussa todettiin seuran toimintamahdollisuudet varsin vaikeiksi. Parisen
vuotta toimittiin yhdessä, sitten kokouksessa 22.7.-48 päätettiin toiminnan tehostamiseksi jakaa seuran jäsenkunta kahdella eri paikkakunnalla toimivaksi itsenäiseksi
ryhmäksi niin, että toisen ryhmän keskuspaikkana oli Mikkeli ja toinen ryhmä
työskenteli täällä Joroisissa. Mikkelin ryhmän puheenjohtajaksi tuli valituksi Arvi
Kiesiläinen, sihteeriksi Elin Nypelö ja johtokuntaan Olavi Määttänen, Mikko Nypelö, Kaarina Kekkonen, Eetu Paksu, Elvi Paakkinen ja Eino Loponen. Mikkelin
ryhmän toiminta lähtikin alkuun erittäin reippaasti. Se piti iltamia, joissa näytteli
näytelmiäkin mm. Mestarin nuuskarasian. Vuoden kuluttua joutui suurin osa seuran aktiivisimmista henkilöistä siirtymään pois paikkakunnalta ja niin hyvästä alkuun lähdöstä huolimatta seuran toiminta Mikkelin alueella sammui lopullisesti,
mutta Joroisten ryhmä jatkoi vielä toimintaansa. Sen johtokunnan kokoonpano
muodostui seuraavista henkilöistä: pj. Eemil Meskanen, siht. Enni Ruokolainen,
rahastonhoitaja Väinö Pyöttiö, muina johtokunnan jäseninä Veera Kukkonen, Mikko Kalmi, Eemil Pyöttiö, Juho Mentu, Reino Kalmi, Toivo Honkanen, Toimi Kiesiläinen ja Matti Meskanen.
Hiukan kyseenalaiselta se seuran toiminta täällä meidänkin seudullamme tuntui,
mutta yritimme kuitenkin sen verran, että seuran korvauksina saadut vähäiset varat
eivät päässeet hupenemaan. Kun jatkuva toiminta näytti epävarmalta, johtokunta
hyväksyi suunnitelman sijoittaa käytettävissä olevat varat rantapaviljonkiin Joroisten alueelle, johon kyllä varamme olisivat riittäneet. Oli ajateltu, että tänne jääneet
olisivat halutessaan voineet joskus kokoontua. Asia sai sittemmin yllättäen toisen
käänteen, kun Raudun muut valistusseurat alkoivat pyytää, että yhtyisimme Raudun
nuorisoseuraan ja pistäisimme kaikki varat yhteen. Näin saisimme laajemman taloudellisen pohjan ja paremmat toimintamahdollisuudet. Yhtymään tulivat Raudun
ns, Orjansaaren ns, Maanselän urheiluseura Tarmo ja Vehmais-Haukkalan ns. Sampo. Tämä yhtymä tulikin sitten perustetuksi sen jälkeen, kun oli siihen saatu
Etelä-Karjalan Nuorisoseuran lupa. Lupa saatiin 2.6.-51. Varat luovutettiin Raudun
ns. käyttöön 1.7.-51. Tähän on katsottava Sammon toiminta päättyneeksi.
Rautu-liite Karjala-lehdessä heinäkuu 1972
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Muita yhdistyksiä
Raudun suojeluskunta perustettiin vuonna 1917. Vehmaisissa oli Raudun suojeluskunnan kyläosasto. Suojeluskunnan Harjoitustalo valmistui vuonna 1934 Leinikylänjärven pohjoispuolelle.
Raudun lotat eli Lotta Svärdin Raudun paikallisosasto perustettiin vuonna 1921.
Pari vuotta Haukkalassa toimi lottien kyläosasto, yhtenä vuonna myös Vehmaisissa.

Raudun lottien johtokunta 1930-luvun puolivälissä. Takana Ahtiainen, Eräkorpi, Elli Pietiäinen ja Lempi Pulakka, Edessä Piha, Liimatta, Sipponen ja Heikkonen

Vehmaisten ja Leinikylän jakokuntien kalastuskunta perustettiin vuonna 1928. Kalastuskunta järjesteli pyyntitapoja, jakoi palkkioita mädistä kalanpoikasia hautoville ja istutti järviin uusia kalalajeja mm. siian ja muikun poikasia. Myös piisamia
istutettiin alueen järviin.
Oma Marttayhdistys perustettiin Vehmais-Haukkalaan vuonna 1928, Raudussa
marttatoimintaa oli jo vuosisadan vaihteesta lähtien. Raudun marttojen 50 v. -juhla
oli Joroisissa vuonna 1949.
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Pöytäkirja on tehty Raudun Vehmais-Haukkalan marttayhdistyksen
vuosikokouksessa Paavo Kiesiläisen talossa tammikuun 24. päivänä 1937.
Kokouksessa oli 22 osanottajaa.
1§
Alussa laulettiin hengellisiä lauluja N:30. Sen jälkeen puheenjohtaja kiitti marttoja
kuluneen vuoden työstä ja toivotti martat tervetulleiksi kokoukseen sekä julisti
kokouksen avatuksi.
7§
Neuvontapiirin neuvoja selosti tämän lämpövuoden ohjelmaa.
1) Ompeluiltoja päätettiin pitää joka toinen viikko ohjelmallisina tai jossa luetaan
jotain kirjaa.
2) Kokouksia päätettiin pitää milloin asiat vaativat.
3) Juhlia ja iltamia: 3 juhlat ja 2 otetaan osaa yhteisiin lämpöpäiviin jos sellaiset
tulee järjestettäväksi.
4) Retki päätettiin tehdä myöhemmin määrättävänä aikana.
5) Kursseja päätettiin pyytää seuraavasti: liharuokakurssit 2-3 pv, leipomakurssit
2-4 pv ja neulomakurssit 3 pv kestävät ja lavanvalmistuskurssit 1 päivän aikana.
6) Kilpailut: Jäsentenvälinen pihanhoitokilpailu 1 vuoden kestävänä.
7) Ostetaan yhdistykselle vahakankainen pöytäliina ja teekannut 2 kpl.
8) Uusia jäseniä otetaan.
9) Yhdistykselle päätettiin tilata Emäntä-lehti.
8§
Esitettiin johtokunnan laatima tulo- ja menoarvio v. 1937.
Tulot
jäsenmaksuja 78
juhlista ja iltamista 500
käsitöistä 150
ravintolatuloja 400
yhteensä mk 1128

Menot
piiriveroja 24 mk 30 p
yhteisostoihin 125
palkinto- ja postikulut 100
loukutuskoneen laitto 150
sekalaiset menot 728,70
yhteensä 1128

9§
Johtokuntaan valittiin emännät Hilja Kiiski, Lempi Pulakka, Liisa Kiesiläinen,
Ida Mentu, Elisa Murto, neiti Maikki Jäske, varalle neidit Elin Rastas ja Veera
Hallikainen.
10 §
Tilintarkastajiksi valittiin Matti Pulakka ja Toivo Joro. Varalle Albert Pulakka ja
Aukust Murto.
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11 §
Piiriliiton kokoukseen valittiin edustajaksi emäntä Ida Mentu ja varalle
Hilja Kiiski, joille myönnettiin matkarahaa 100 mk.
12 §
Jäsenmaksua kannetaan edelleen 3 mk.
13 §
Neuvontapiirikokoukseen 31 pn tk. valittiin emännät Ida Mentu, Liisa Kiesiläinen
ja Hilja Kiiski.
14 §
Yhdistyksen loukutuskoneen vuokraa päätettiin kantaa 1 mk jokaiselta
pellavakupolta, mehumyllystä kannetaan vuokraa 1 mk päivältä ja väliajoilla se
on puheenjohtajan hallussa, jolloin siitä ei kanneta vuokraa.
Kokouksen loputtua laulettiin Martta-laulu, jonka jälkeen puutarhaopettaja
Selma Siitonen puhui marttatyöstä. Johtokunta valitsi keskuudestaan
puheenjohtajaksi emäntä Ida Mennun, sihteeriksi emäntä Liisa Kiesiläisen
ja rahastonhoitajaksi emäntä Hilja Kiisken.

Vehmais-Haukkalan Marttayhdistyksen johtokunta 1938.
Eturivissä vasemmalta lukien Ida Mentu, Elisa Murto, Hilja
Kiiski, Lempi Pulakka, Liisa Kiesiläinen. Takana vasemmalta
Maikki Jäske, Emilia Mentu, Veera Hallikainen ja Elin Rastas.
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Vehmais-Haukkalan Marttayhdistyksen 10-vuotisjuhlassa 18.9.1938
pidetty tervehdyspuhe:
Pyydän lausua teidät arvoisat vieraamme, juhlapuhujat, kunniajäsenet ja
muun juhlayleisön tervetulleeksi tähän Vehmais-Haukkalan
Marttayhdistyksen 10-vuotisjuhlaan. Ihana valoisa kesä on lopussa.
Syksyn sateinen päivä tapasi meidän juhlamme tuodenko kiitettävän
tyyneyttävän huokauksen juhlivan marttajoukon sydämistä? Kiitoksen
korkeimman hyvyydelle, että turvallisesti voimme aloittaa talven,
korjattuamme aittoihimme runsaan sadon pelloilta.
Kesän töiden kiireen jälkeen voimme nyt hetkeksi pysähtyä ja työn
iloa tuntien saamme me, Vehmais-Haukkalan martat, luoda katseemme
10-vuotistaipaleellemme. Jota muistelemaan ja uusia herätteitä saamaan
olemme kokoontuneet tähän koulusaliin ja johon toivomme Teidän
arvoisat vieraamme kanssamme yhtyvän.
Olkaa sydämellisesti tervetulleita
Ida Mentu

Raudun Marttojen 50 v. -juhla Joroisissa vuonna 1949
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