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Nuorisoseuran lauluseura.

Nuorisoseuran perustaminen

Kirkonkuulutuksella kutsuttiin rautulaisia elokuun 12 p:nä 1891 ko-
koontumaan kansakoululle kuulemaan esitelmää, jonka pitäisi mais-
teri Starck. Yleisöä kokoontui aika runsaasti. Maisteri Starck piti
innostavan ja valaisevan esitelmän nuorisoseura-aatteesta. Esitelmä
tempasi kuulijat mukaansa.

Esitelmän jälkeen keskusteltiin. Monet tahtoivat jättää seuran pe-
rustamisen tuonnemmaksi, mutta toiset taas tahtoivat sen heti perus-
taa. Maanviljelijä Samuli Valkonen puheenvuorossaan lausui: “Mik-
si sitä jätetään toiseen kertaan mikä nytkin voidaan perustaa. Mikä
pitkistyy, se mutkistuu.” Seura päätettiin heti perustaa. Lähes viisi-
kymmentä jäsentä liittyi seuraan jäseneksi. Seuran ensimmäiseksi
esimieheksi valittiin opettaja Aapo Nuora. Johtokunnan jäseniksi:
rva M. Nuora, neidit Staudinger, Vinter, hrat rovasti Vilen, koulu-
mestari P. Liira ja maanviljelijä H. Ihalainen.
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Seuralle muodostettiin säännöt, jotka tulivat kuulumaan seuraavasti:

Raudun Nuorisoseuran säännöt.

§ 1.
Ruudun Nuorisoseuran tarkoitus on herättää ja vireillä pitää kan-
sassa ja erittäin sen nuorisossa kristillisyyden pohjalla toimivaa
isänmaallista henkeä, erittäin harrastaen siveellisyyttä ja käytännöl-
listä kansalaissivistystä.

§ 2.
Tätä tarkoitustaan Ruudun Nuorisoseura koettaa saavuttaa edistä-
mällä lukutupien ja kansankirjastojen perustamista toimeenpane-
malla keskustelukokouksia, mieltäjalostavia iltamia ja paikallisjuh-
lia, levittämällä sanomalehtiä ja muuta, yleensä seuran tarkoitusta
edistävää kirjallisuutta, herättämällä laulun ja soiton harrastusta
j.n.e.

Juhlatilaisuuksissaan ja kokouksissaan ei Raudun Nuorisoseura
salli väkijuomia käyttää.

§ 3.
Raudun Nuorisoseura alistuu Etelä-Karjalan Nuorisoseuran osas-
toksi ja suostuu lähettämään edustajia vuosikokoukseen sekä vuosi-
kertomuksen osaston toiminnasta.

§ 4.
Osaston jäseneksi hyväksytään jokainen 16 vuotta täyttänyt hyvä-
maineinen kansalainen. Jäsenmaksu vähintäin on 50 pniä vuodelta
taikka kerrassaan 10 mk.

§ 5.
Niin pian kuin johtokunta on jonkun henkilön osaston jäseneksi vas-
taan ottanut, kirjoitetaan hänen nimensä nimikirjaan ja hän saapi
jäsenmerkin.
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§ 6.
Kunniajäseneksi voipi vuosikokouksen päätöksen mukaan kutsua
seuran tarkoitusperää suuremmassa määrin edistäneitä kansalaisia.

§ 7.
Osaston johtokunnalla on oikeus osaston yhteydestä sulkea jäsen,
joka rikkoo seuran tarkoitusta vastaan, joista päätöksistä voidaan
vedota vuosikokoukseen.

§ 8.
Osaston johtokuntaan kuuluu osaston vuosikokouksessa valitsema
esimies ja kymmenen jäsentä, joista puolet vuosittain ja vuorotellen
eroavat. Johtokunta ollen päätösvaltainen 5:den jäsenen läsnä olles-
sa, hoitaa osaston asioita vuosikokouksen antaman suunnitelman
mukaan, sekä valitsee keskuudestaan varaesimiehen, kirjurin ja ra-
hastonhoitajan.

§ 9.
Jos virkamies vuoden kuluessa estyy, valittakoon sijainen.

§ 10.
Esimies esittelee keskusteltavat asiat, kutsuu tarpeen vaatiessa joh-
tokunnan kokoon, allekirjoittaa kutsumuskirjat ja muut osaston puo-
lesta toimitettavat kirjoitukset, ottaa vastaan kaikki osastolle lähete-
tyt kirjeet, sekä kaikin puolin valvoo sääntöjen tarkkaa noudattamis-
ta. Kun esimies on estetty, toimittaa varaesimies hänen tehtävänsä.

§ 11.
Kirjuri laatii vuosi- ja johtokunnan kokousten päätöspöytäkirjat,
valmistaa ja nimellään vahvistaa kaikki asiakirjat, toimittaa ne mää-
räpaikkoihinsa, pitää pöytäkirjasta, papereista, y.m. huolen. Rahas-
tonhoitajan tulee vastaanottaa, tallentaa ja hoitaa varat, ja on niistä
johtokunnalle laillisessa edesvastuuksessa, suorittaa myöskin esi-
miehen määräyksen mukaan maksut kunkin rahansaajan kuittia vas-
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taan. Kuhunkin vuosikokoukseen kirjurin tulee laatia vuosikertomus
ja rahastonhoitajan vuositili. Tästä toimesta ei heille tule mitään
palkkaa.

§ 12.
Osaston vuosikokous pidetään 4:tenä Adventtisunnuntaina. Vuosi-
juhlaa vietetään Juhannuspäivänä. Osasto kokoontuu kerran kuu-
kaudessa. Raudussa 25. päivä Marraskuuta 1891.

A. Nuora                                       H. Staudinger
  (seuran esimies) (kirjuri)

Edellä olevat säännöt ovat kaikin puolin hyväksytyt Etelä-Karjalan
Nuorisoseuran Pääjohtokunnan kokouksessa tänään tammikuun 20.
päivänä 1892.

Johtokunnan puolesta
J. A. Lyly
(esimies)
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Maisema kirkonkylästä.

Toimintavuosi 1892–93. Seuran virkailijoina toimivat opettaja Aapo
Nuora esimiehenä, maanviljelijä M. Pennanen varaesimiehenä,
maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S. Valkonen
sihteerinä. Muina johtokunnanjäseninä: rouvat M. Nuora ja E. Kuro-
nen, neidit V. Vinter ja S. Vesalainen, koulumestari P. Liira ja hra K.
Äikäs. Johtokunta piti vuoden kuluessa viisi kokousta, iltamia oli 5.
Iltamista mainitsee vuosikertomus: “Iltamissa on pidetty puheita ja
esitelmiä ja näytetty kuvaelmia ja Kalevalan laulua kansallispuvuis-
sa. Myöskin runolausuntoa ja neliäänistä laulua on aina ollut seuran
iltamissa runsaasti kuultavana.” Seuran sekakuoroa johti opettaja
Aapo Nuora. Pyrkijää tilattiin 10 kapp. Seuran toiminnasta mainitsee
vuosikertomus: “Viime vuoden kuluessa on yleisö melkoisesti otta-
nut osaa seuran rientoihin. Sisäänpääsylippuja on toisinaan myyty
noin 50 paikoilla, joka on jo paljon meidän huonoihin oloihin näh-
den. Seuran tulevaisuudesta emme tällä kertaa voi mitään päätellä.
Toivomme vaan, että seura tehokkaasti ajaisi asiaansa ja että nuoriso
tarmolla ottaisi osaa sen rientoihin, niin totta viimein pääsee seura
hyvän tarkoituksensa perille.”
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Tuloja oli vuoden kuluessa 31 mk. 58 rupl. 45 kop. Menoja l0 mk.
25 penn. ja 46 rupl. 63 kop. Säästö 20 mk. 75 penn. ja 16 rupl. 96
kop. Jäseniä oli 78.

Toimintavuosi 1893–94. Seuran virkailijoina toimivat: opettaja
Aapo Nuora esimiehenä, maanviljelijä Matti Pennanen varaesimie-
henä, maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S. Valko-
nen kirjurina. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat M. Nuora ja E.
Kuronen, neidit S. Vesalainen ja V. Vinter ja hrat K. Äikäs, Pekka
Liira. Iltamia vietettiin 6. Johtokunta piti 5 kokousta. Toiminta sa-
manlaista kuin edellisenäkin vuotena. Jäseniä oli 67.

Toimintavuosi 1894–95. Seuran virkailijoina toimivat opettaja Aapo
Nuora esimiehenä, maanviljelijä Matti Pennanen varaesimiehenä,
maanvilj. M. Ihalainen rahastonhoitajana, maanvilj. S. Valkonen kir-
jurina. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat M. Nuora ja E. Kuronen,
neidit S. Vesalainen, V. Reudolf ja A. Mentu, hrat H. Vesalainen, A.
Hannukka ja Kustaa Äikäs. Iltamia pidettiin kaikkiaan 8. Niissä
esitettiin näytelmät: “Saimaan rannalla”, “Kihlaus”, “Korkea oikeus
istuu”, “Postikonttorissa”. Puheita pidettiin kaikkiaan 13. Sitäpaitsi
oli ohjelmassa laulua, lausuntoa, kuvaelmia. Iltamista oli 2 Huuhdin-
kylässä, 1 Kaskaalassa, 1 Haukkalassa ja loput Raudunkylässä. Vuo-
sijuhla pidettiin Haukkalassa. Muusta toiminnasta mainittakoon ar-
pajaiset, jotka pidettiin kirkonkylässä 12 p:nä elokuuta. Tuloista pää-
tettiin lähettää Uudenkirkon kansanopistolle 100 ruplaa ja lopuilla
perustaa kirjasto Huuhdin kylään. Jäseniä oli seurassa 80.

Toimintavuosi 1895–96. Virkailijoina ja johtokuntana toimivat:
opettaja Aapo Nuora esimiehenä, maanvilj. M. Pennanen varaesi-
miehenä, maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S.
Valkonen kirjurina. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat M. Nuora ja
E. Kuronen, neidit M. Snäll, A. Mentu, V. Reudolt, hra K. Äikäs.
Iltamia pidettiin 4. Johtokunta piti - kokousta. Näyteltiin näytelmät
“Vieraita odotellessa”, “Postikonttorissa”, “Pahassa pulassa”. Pidet-
tiin 8 puhetta. Urkukassan hyväksi pidettiin kesällä arpajaiset, suu-
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ren osan arpajaisten työstä suorittivat nuorisoseuralaiset. Tulos oli 37
mk. ja 819 rupl. Seura kustansi lukutuvan Kaskaalassa.

Tuloja oli seuralla 17 mk. 38 penn. ja 132 rupl. 46 kop. Menoja
17 mk. 38 penn. ja 75 rupl. 39 kop. säästö 51 rupl. 3 kop. Jäseniä oli
61.

Toimintavuosi 1897–98. Seuran virkailijoina toimivat; opettaja
Aapo Nuora puheenjohtajana, maanvilj. M. Pennanen varapuheen-
johtajana, maanvilj. H. Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S.
Valkonen kirjurina. Johtokuntaan kuuluivat: rouvat M. Nuora ja E.
Kuronen, neidit M. Snäll, A. Mentu ja A. Kekäläinen, sekä herrat J.
Vesalainen, J. Loponen ja J. Pyykkö. Vuoden kuluessa vietti seura 5
iltamaa, 1 juhlan ja 1 kokouksen, sekä 9 johtokunnan kokousta.
Iltamia vietettiin Raudunkylässä, Mäkrällä, Sumpulan tehtaalla, Vak-
kilassa, Orjansaaressa. Puheenpitäjinä mainitaan: A. Nuora, M. Pen-
nanen, H. Ihalainen, Hj. Vesalainen, Pekka Pennanen, S. Valkonen,
ylioppilas Hakanen ja J. Kerminen. Näyteltiin näytelmät: “Ainoa
hetki”, “Vedonlyönti”, “Passaripoika”. Lukutupa pidettiin Kaskaa-
lassa. Tampereen yleisessä Suomen nuorisoliiton kokouksessa oli
seuran edustajana opettaja Aapo Nuora. Seuran toiminnasta mainit-
see vuosikertomus: “Seuran riennot ovat viimevuoden kuluessa
näyttäneet elpyneiltä. Seura on saanut vakavampaa jalansijaa paikka-
kunnalla. Vähiin ovat haihtuneet ne ennakkoluulot, jotka ensialussa
meilläkin sotivat seuran aatteita vastaan. Nuoriso on yksissätuumin
ryhtynyt kannattamaan seuran rientoja. Sitä todistaa nuorison runsas
kokoontuminen seuran iltamiin. Nuorisoseura-aatteen vakaantuessa
paikkakunnalla on suurempi opin ja sivistyksen tarve herännyt nuo-
risossa. Niin sanottu “Kansanopiston kuume” on tarttunut nuorukai-
siin ja tämä kuume pakotti 9 heistä muuttamaan kansanopistoon
tuonne Uudellekirkolle. Näistä toivoo seura uusia työvoimia sen
edistämiseksi.” Jäseniä oli 112.

Seuran taloudellinen tila oli: tuloja 48 mk. 58 p. ja 183 rupl. 43
kop. ja menoja: 48 mk. 58 penn. ja 97 rupl. 57 kop. Puhdas säästö 85
rupl. 86 kop.
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Toimivuosi 1898–99. Virkailijoina toimivat: opettaja Aapo Nuora
esimiehenä, maanvilj. M. Pennanen varaesimiehenä, maanvilj. H.
Ihalainen rahastonhoitajana ja maanvilj. S. Valkonen kirjurina. Mui-
na johtokunnan jäseninä; rouvat M. Nuora ja E. Kuronen, neidit M.
Snäll, A. Mentu ja A. Kekäläinen, sekä herrat J. Vesalainen, J. Lopo-
nen ja J. Pyykkö.

Iltamia vietettiin 8, 1 juhla ja l arpajaiset. Arpajaiset vietettiin
oman talon rakentamisen hyväksi kesäk. 19 p:nä. Juhlapuheen piti
tohtori J. A. Lyly. Vuoden aikana pidettiin iltamissa runsaasti puhei-
ta, usein 2–3. Samoin esitettiin useassa iltamassa näytelmä ja ku-
vaelma. Lainakirjastoa Huuhdin kylässä kannatettiin, samoin 2 luku-
tupaa, Palkealassa ja Kaskaalassa. Vuosikertomus mainitsee toimin-
nasta: “Seura on saanut tukevaa kannatusta kansanopiston läpikäy-
neiltä nuorukaisilta paikkakunnalla. Nuoruuden innolla ovat he ru-
venneet tekemään työtä seuran eturiveissä. Ollen useampia ovat he
muodostaneet toverikunnan, jonka yhteinen tunnussana on: Valoa
kansalle. Heidän toimestaan on pidetty erityinen iltama, jonka tulot
on käytetty stipendinä kansanopistoon meneville nuorukaisille. Näin
ollen on nuorisoseuran eturivit vahvat, sen juuret ovat syvällä ja
uusia voimia astuu vähänväliä esiin”.

Seuran taloudellinen tila oli: tuloja 143 mk. 26 p. ja 537 rupl. 60
kop. Menoja 93 mk. 26 penn. ja 150 rupl. 5 kop. Säästö 50 mk. ja
673 rupl. 47 kop. Jäseniä oli 124.

Toimivuosi 1899–l900. Virkailijoina toimivat: Matti Pennanen esi-
miehenä, V. Mentu varaesimiehenä ja kirjurina, rahastonhoitajana H.
Ihalainen. Muina johtokunnan jäseninä: rouvat E. Kuronen ja M.
Nuora, neidit Amalia Pietiäinen ja Bertha Kuronen, hrat S. Valko-
nen, Hj. Vesalainen, J. Loponen, J. Siitonen, T. Monto, Y. Ihalainen
ja P. Pusa.

Vuoden kuluessa vietettiin 1 juhla, 6 iltamaa ja 2 perhe-iltamaa.
Puheita oli iltamassa runsaasti, puhujina esiintyivät M. Pennanen, J.
Pyykkö, H. Ihalainen, A. Nuora, I. Tuomi ja T. Monto. Sitäpaitsi oli
iltamissa näytelmä ja oman lauluseuran laulua ja edellisenä vuonna
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perustettu soittokunta esitti soittoa. Kansanopistoa kannatettiin 50
matkalla. Seuran kunniajäseneksi kutsuttiin valtioneuvos A. Engman
rouvineen, valtioneuvos A. Fock ja neiti Fock. Vuosikertomuksessa
valitetaan, että liian harvat ottavat osaa seuran toimintaan, työt jää-
vät johtokunnan niskoille. Kansanopiston käyneitten työt tunnuste-
taan. Vielä mainitsee vuosikertomus toiminnasta: “Jo ennemmin vi-
reille pantua talonrakennushommaa on melkoisesti ajettu toteutumi-
seen päin. On ostettu palstatila, johon talo on aikomus rakentaa. Talo
on myös ostettu. Perustettuna soittokunta ja toteutettuna rakennus-
hommaa näin paljon, on tietysti seuran rahavarat melkoisesti pienen-
tyneet”. “Tällä 9-vuotisella oloajallaan on nuorisoseura saanut pal-
jon enemmän vastaista kuin myötäistä, etenkin ensimmäisinä vuosi-
na. Verratessa sen entisvuotisia työvoimia nykyisiin, täytyy ihmetel-
lä, että se on näin pitkälle päässyt, mutta nyt ne ovat kasvaneet. Kun
opinhalu on paikkakunnalla viime vuosina kasvanut, on olo nuoriso-
seurallemmekin muuttunut suotuisemmaksi - sen rivit ovat vahvistu-
neet, sille alkaa kuulua yhä enemmän hyväksymishuutoja. Toivova-
na se taas alkaa uuden toimintavuotensa ja luottaen tarkoituksensa
puhtauteen uskaltaa se toivoa myötätuulta nyt alkavalta 20:llä vuosi-
sadaltakin”.

Seuran taloudellinen asema oli: Tuloja 348 mk. 50 penn. ja 768
rupl. 94 kop. Menoja 348 mk. 50 penn. ja 523 rupl. 85 kop. Säästö
249 rupl. 9 kop. Jäseniä oli seurassa 98.

Toimivuosi 1900–01. Virkailijoina toimivat: esimiehenä Matti Pen-
nanen, varaesimiehenä ja kirjurina V. Mentu, rahastonhoitajana H.
Ihalainen ja muina johtokunnan jäseninä: rvat E. Kuronen ja M.
Nuora, neidit Amalia Pietiäinen, B. Kuronen, Jenny Farikoff ja I.
Jakobson, hrat J. Loponen, J. Siitonen, T. Monto, P. Pusa, I. Tuomi.
Johtokunnassa tapahtui kuitenkin vuoden kuluessa muutoksia. Paik-
kakunnalta pois muutti V. Mentu, kirjurin ja varaesimiehen virkaa
hoiti vuoden loppuun H. Ihalainen, rouva M. Nuora, neiti J. Farikoff
ja hra J. Tuomi. Näiden sijalle valittiin johtokuntaan neidit S. Penna-
nen ja M. Mentu sekä hra J. Kosonen.
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Vuoden kuluessa oli seuralla 5 iltamaa ja 2 juhlaa. Ohjelmana niissä
kuten ennenkin puheita, kertomuksia, kuvaelmia y.m. Näyteltiin
m.m. näytelmät: “Suomesta pois”, “Yökausi lahdella” ja “Mustalai-
nen”.

Seuran toiminta tänä vuonna kohdistui pääasiassa oman talon
laittamiseen. Sitä varten oli valittu erityinen rakennustoimikunta,
johon kuuluivat: Matti Pennanen, I. Tuomi, H. Ihalainen ja P. Pusa.
Johtokunta sai rakennusta varten lainan E. Engmanilta. Taloksi oli
ostettu vanha pappilarakennus. Talon muuttaminen ja rakentaminen
annettiin huutokaupalla. Tupaantulijaisjuhla oli Mikonpäivänä. Ta-
lon ensimmäiseksi emännäksi otettiin emäntä Parikka.

Haikealla mielellä otti johtokunta vastaan opettaja A. Nuoran
pyynnön päästä eroon soittokunnan johtajan toimesta. Johtokunta
pyysi häntä jäämään, mutta hän ei suostunut. Pöytäkirja mainitsee,

Raudun kirkko.
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että johtokunta koetti sovittaa johtajaa ja “lakkolaisia”, mutta kun se
ei onnistunut, valitsi se soittokunnan johtajaksi urkuri J. H. Kososen.
Soittajat lupasivat taas soittaa ja niin päästiin pulasta. Urkuri Koso-
nen tuli myöskin lauluseuran johtajaksi. Seuran kunniajäseniksi va-
littiin rva ja hra Nuora ja kauppias F. Sidoroff rouvineen. Pöytäkir-
jaan päätti johtokunta merkitä opettaja Nuoralle “julkisen kiitoksen
hänen innokkaasta ja tehokkaasta työstään nuorisoseuran eteen”.
Viipurilaisen osakunnan kirjelmän johdosta lausui seura toivomuk-
sen, että se järjestäisi luentokurssit seuran talolle joulun aikana.

Vuosikertomus mainitsee näistä ikävistä erimielisyyksistä, jotka
uhkasivat murskata seuran. Mutta iloiten oman talon valmistumises-
ta se lisää: “Tämä talo, jonka voimme omaksemme sanoa, olkoon
tälle ja varsinkin tulevalle sukupolvelle kehotuksena aatteen eteen
työskentelemään. Olkoon tämä uusi vuosisata seuran toiminnalle
suosiollinen. Liittyköön mielet, sulakoon sydämet toisiinsa ja rien-
nettäköön miehissä ja naisissa sankkaan riviin nuorison lipun juurel-
le taisteluun pimeyttä vastaan, pyrkimään valoa ja korkeutta kohti”.
Mainittuaan kuinka talon rakennus toi velkataakan seuralle, jatkaa
H. Ihalainen, vuosikertomuksen kirjoittaja: “Työtä siis tarvitaan, työ-
tä tarmokasta. Kaikki siis toimeen, tositoimeen isänmaan ja kansan
parhaaksi. Suokoon korkein seuran toiminnalle onnea ja menestys-
tä”. Jäseniä oli seurassa 82.

Toimivuosi 1901–02. Virkailijoina toimivat: esimiehenä Matti Pen-
nanen, johtokuntaan kuuluivat: rva E. Kuronen, neidit B. Kuronen, I.
Jakobson, A. Pietiäinen, Maria Mentu ja Sofia Pennanen, sekä hrat J.
Kosonen, J. Loponen, P. Pusa, H. Ihalainen, J. Siitonen ja Tuomas
Monto.

Seuran toiminnasta en voi laajemmin kuvailla, kun en ole saanut
käsiini pöytäkirjoja siltä ajalta, mutta toimi seura kyllä vilkkaasti
silloinkin. Jäseniä oli 133.

Toimivuosi 1902–03. Virkailijoina olivat: esimiehenä Matti Penna-
nen, johtokuntaan kuului: rouva B. Kuronen, neidit B. Kuronen I.
Jakobson. A. Pietiäinen, Maria Mentu ja Sofia Pennanen, sekä herrat
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J. Kosonen, J. Loponen, P. Pusa, H. Ihalainen, J. Siitonen ja Tuomas
Monto. Tänä vuonna perustettiin voimisteluseura, jonka johtajaksi
tuli opettaja J. P. Kokko. Keskustelukokouksia pidettiin useita, joissa
keskusteltiin tärkeistä asioista. M.m. keskusteltiin kysymyksestä:
“Miten nuorisoseuran iltamat olisivat vietettävä?” Mielipiteenään
lausui seura:

1) Että seuran aatteisia harrastuksia usein pidetään vaan lippuna
ja seuroissa käydään huvin tai tavan vuoksi, ajattelematta sen enem-
pää, mitä velvollisuuksia hänen olisi seuran jäsenenä täytettävä.

2) Kun seurassa ollaan, pitäisi jokaisen toteuttaa seuran aatteita,
harrastaa siveyttä ja ohjata muitakin, yhtyä veljeyteen ja koettaa
seurustelun kautta vaikuttaa hyvää.

3) Seura toivoo: että kaikilla olisi pyrkimys parantaa ensin omaa
itseänsä korkeampaa tarkoitusta varten ja sitten ohjata muita.

Myöskin keskusteltiin väkijuomien nauttimisesta. Keskustelussa
mainittiin väkijuomien käyttämisen olevan vahingollisen, epäter-
veellisen ja turmelevan ei ainoastaan itse juojaa vaan vielä muitakin.
Lääketiede todistaa, että juomahimo kulkee perintönä suvusta su-
kuun, siis jos vanhemmat juovat, jätämme sen perinnöksi tulevalle
sukupolvelle. Juomahimo on nykyään muuttunut ihan urheiluksi;
Monessa paikassa pidetään juomista hauskuutena jopa kunnianakin.
Yleinen mielipide oli, että jokainen koettaisi välttää väkijuomien
nauttimista missä suhteessa hyvänsä, eikä pyytäisi ketään sillä tur-
mella.

Keskusteltiin kysymyksestä “Miten ilta- ja aamupuhteet hyödylli-
simmin käytettäisiin”. Alustaja H. Ihalainen toi esille “miten meillä-
kin vietetään noin kuukaus jouten, ilta- ja aamupuhteita väärin käyt-
tämällä. Todistaen numeroilla monta tuntia päivässä sekä viikossa
vietämme jouten puhdeaikoina.

Ehdotti miehille päreen kiskomista, haravain, atrain, lehmän kyt-
kyein y.m. talossa tarvittavien esineiden tekoa puhdetöinä.

Henkisiä harrastuksia voi myös kehittää lukemalla hyvää kirjalli-
suutta puhdeaikoina.
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Keskusteltiin myös urheilusta. Alustaja J. Kokko toi esiin “miten
ennen Kreikkalaiset ja Roomalaiset panivat suurta arvoa urheilulle ja
miten sen kehityskulku on siirtänyt urheiluintoa tänne Suomeenkin.
Yksin kansakouluoppilaatkin kuuntelevat mielellään puhuttavan
Kreikan urheista pojista. Myöhempi aika on käsittänyt, että urheilul-
la saadaan mielen virkeyttä, tarmoa, kestävyyttä, se muodostaa li-
haksia säännölliseksi, vahvistaa hermoja. Nykyisissä oloissa voi ur-
heilua suositella vain miehille, mutta ei missään tapauksessa naisia-
kaan syrjäytetä.

Päätettiin perustaa voimisteluseura, ehdotettiin, että jätetään lista,
mihin merkitsevät nimensä ne, jotka rupeavat jäseniksi voimistelu-
seuraan.“

Keskusteltiin myös kysymyksistä: “Isännän ja palvelijan välinen
suhde”. “Miten on järjestettävä perheiltamat, että ne parhaiten vas-
taisivat tarkoituksensa”. Iltamia oli tiheään, samoin perheiltamia.
Jäseniä oli seurassa 280.

Kun minulla ei ole ollut käytettävänäni pöytäkirjoja seuraavilta
vuosilta, mainitsen vaan johtokunnat ja jäsenet.

Toimivuosi 1903–04. Esimiehenä oli Heikki Ihalainen, varaesimie-
henä J. Kokko, rahastonhoitajana J. Kosonen. Muina johtokunnan
jäseninä rouva M. Kokko, neiti S. Pennanen, I. Jakobson, hrat M.
Pennanen, J. Siitonen, T. Monto, S. Murto, T. Pietiäinen, T. Loponen
ja K. Lisitzin. Jäseniä oli 2l2.

Toimivuosi 1904–05. Esimiehenä H. Ihalainen, varaesimiehenä J.
Kokko, rahastonhoitajana J. Kosonen, johtokunnan jäseninä: rva M.
Kokko, neidit H. Pietiäinen, S. Pennanen, I. Jakobson, hrat J. Siito-
nen, M. Pennanen, T. Loponen, T. Monto, Otto Kytö ja Hj. Hollari.
Jäseniä oli 231.

Toimivuosi 1905–06. Esimiehenä H. Ihalainen, varaesimiehenä J.
Kokko, rahastonhoitajana J. Kosonen. Jäseninä rva M. Kokko, neidit
S. Pennanen, Alina Pennanen, Anni Hinkkanen, I. Jakobson, Hilda
Pietiäinen, hrat M. Pennanen, A. Rastas, J. Siitonen, A. Tuokko.
Jäseniä 105.



62

Toimivuosi 1906–07. Esimiehenä J. Kosonen, varaesimiehenä J.
Kokko, jäseninä M. Kokko, A. Hinkkanen, E. Pietiäinen, H. Ihalai-
nen, M. Vaskelainen, P. Pusa, A. Määttänen, I. Ihalainen, S. Rastas ja
J. Siitonen. Jäseniä 70.

Toimivuosi 1907–08. Esimies J. P. Kokko. Johtokunta: M. Partanen,
J. Kerminen, N. Vaskelainen, M. Vaskelainen, L. Kiiski, H. Kukko,
R. Heinonen, J. Siitonen, S. Pennanen, J. Kosonen, I. Ihalainen ja S.
Rastas. Jäseniä 118.

Toimivuosi 1908–09. Esimies ja johtokunta sama. Jäseniä 61.

Toimivuosi 1909–10. Esimies ja johtokunta sama. Jäseniä 44.

Toimivuosi 1910–11. Virkailijoina toimivat: esimiehenä opettaja J.
P. Kokko, varaesimiehenä P. Pusa, kirjurina ja rahastonhoitajana J.
Kerminen, jäseninä rva Liisa Honkanen, neidit M. Vaskelainen, M.
Kyllästinen, S. Pennanen, H. Kukko, M. Rahikka ja hrat M. Kiesiläi-
nen, A. Silenius, N. Vaskelainen ja R. Heimonen. Kokouksia piti
johtokunta 12, seuran yleisiä kokouksia l. Yleisiä iltamia oli 6, per-
he-iltamia 9 ja juhlia oli 1. Kunnalta sai seura 150 markkaa. Seuran
puolesta laskettiin seppele niin uutterasti seuran toimintaan osaa
ottaneen Matti Pennasen haudalle. Nauhoissa oli “Matti Pennaselle
viimeinen tervehdys Raudun nuorisoseuralta.” Iltamissa oli ohjelma
samanlainen kuin ennenkin. Seuran taloudellinen asema suuresti
tänä vuonna parani, sillä saatiin maksetuksi valtioneuvos Engman-
nin velka loppuun. Vuosikertomus mainitsee: “Saamme olla kiitolli-
set herra Engmanille siitä, että hän antoi rahansa olla seuralla noin
10 vuoden ajan ilman korkoa, joten hän on osoittanut mitä suurinta
avuliaisuuttaan seuraamme kohtaan. Vuosikertomus loppuu: “Tä-
hänastinen seuramme toiminta on ollut toisina vuosina vilkkaampaa,
toisina vuosina laimeampaa, vaan nyt jos milloinkaan olisi seuram-
me käytävä monin verroin innokkaammin toimintaa jatkamaan”. Jä-
seniä oli seurassa 44.
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Toimivuosi 1911–12 Virkailijoina toimivat: opettaja J. P. Kokko esi-
miehenä, varaesimiehenä P. Pusa, kirjurina ja rahastonhoitajana neiti
I. Koskinen. Johtokuntaan kuuluivat sitäpaitsi neidit M. Vaskelainen,
M. Kyllästinen, Sofia Pennanen, Aini Kärkelä, Maria Kuparinen ja
hrat N. Vaskelainen, J. Koskinen, A. Silenius ja M. Kiesiläinen.
Vuoden aikana piti johtokunta 9 kokousta. Iltamia oli 7. Perhe-
iltamia oli kerran kuussa. Seuran lehti “Tähtönen” ilmestyi perheilta-
miin. Perustettiin ompeluseura nuorisoseuran yhteyteen. Seuralla oli
kaksi kirjastoa, toinen kirkolla ja toinen Orjansaaressa. Haettiin lu-
paa saada toimeenpanna arpajaiset rakennusrahaston kartuttamisek-
si. Seuran toimialue jaettiin kolmeen piiriin, niin että ensimmäiseen
piiriin kuuluu Kirkonkylä, Keripata ja Pienporkku. Toiseen: Raudun-
kylä, Suurporkku, Potkela, Kuninkaanselkä, Vakkila ja Kaskaala.
Kolmanteen kuului: Haukkala, Vehmais, Leinikylä ja Kelliö. Näille
valittiin erityiset piirimiehet. Nämä piirit sitten vuorotellen toimivat
iltamia. Iltamien lopettamisesta päätettiin, että ne lopetetaan 10-12
välillä illalla. Myöskin suunnitteli johtokunta talon laajentamista ja
uudestaan muodostelua. Jäseniä oli seurassa 136.

Toimivuosi 1912–13. Virkailijoina toimivat: esimiehenä opettaja J. P
Kokko, varaesimiehenä Jussi Paukkunen, rahastonhoitajana ja kirju-
rina neiti Aini Kärkelä. Johtokuntaan kuului sitäpaitsi: neidit Maria
Vaskelainen, Elin Valkonen, Sofia Pennanen, Maria Kuparinen, hrat
Ville Paukkunen, Matti Kiesiläinen, N. Vaskelainen ja Hj. Koskinen.
Varajäseninä olivat Väinö Kerminen, Oskar Hinkkanen ja Hannu
Valkonen. Johtokunta piti vuoden kuluessa 8 kokousta. Iltamia oli 4,
perheiltamia kerran kuukaudessa. Viime vuonna voimassa ollut piiri-
järjestelmä päätettiin lakkauttaa, kun katsottiin, ettei se vastaa tar-
koitustaan. Päätettiin jokaista perhe-iltamaa varten valita isännät ja
emännät niin kuin ennenkin. Seura menetti kaksi hyvää ystäväänsä,
tuon aina uutteran, innostuneen aatteen miehen Heikki Ihalaisen ja
taloudellisen tukensa valtioneuvos A. Engmanin. Edellisen muistok-
si päätti seura perustaa rahaston, jonka korot käytetään köyhien kan-
sakoululasten vaatetusavuksi. Pohjarahaksi lahjoitti seura rahastoon
50 markkaa. Rahat sijoitettiin kunnan säästöpankkiin ja liitetään
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korot pääomaan siksi, kun-
nes se on noussut 100 mar-
kaksi, jonka jälkeen korot
käytetään. Valtioneuvos
Engmanin haudalle laske-
taan seppele, jonka nau-
hoissa on sanat: “Kiitolli-
suudella hyväntekijälleen
Raudun nuorisoseura”.
Kansanopistossa käyntiä
varten oli seura julistanut
haettavaksi 75 markan sti-
pendin. Se annettiin ainoal-
le hakijalle Elin Valkoselle.
Jäseniä oli seurassa 63.

Palkealan pappila.

Toimivuosi 1913–14. Virkailijoina toimivat: esimiehenä Matti Kiesi-
läinen, varaesimiehenä Maria Kuparinen, kirjurina ja rahastonhoita-
jana Aini Kärkelä. Muina johtokunnan jäseninä neidit S. Pennanen,
M. Vaskelainen, Elin Valkonen ja hrat J. P. Kokko, N. Vaskelainen,
Antti Loponen, J. Paukkunen, Ville Paukkunen. Johtokunta piti 6
kokousta. Iltamia pidettiin 4 ja l juhla. Perhe-iltamia pidettiin joka
toinen kuukausi. Sitä paitsi järjestettiin vapaa-iltama palvelijoille
vapaaviikolla. Seuran toiminta oli tänä vuonna hiljaisempaa kun
useat toimihenkilöt olivat poissa suuren osan vuodesta paikkakun-
nalta. Jäseniä oli vaan 13.

Toimivuosi 1914–l5. Virkailijoina toimivat: esimiehenä opettaja J. P.
Kokko, varaesimiehenä Väinö Kerminen, kirjurina ja rahastonhoita-
jana Aini Kärkelä. Muina johtokunnan jäseninä: neidit Maria Kupa-
rinen, S. Pennanen, M. Vaskelainen, Elin Valkonen ja hrat N. Vaske-
lainen, Antti Loponen, Jussi Paukkunen ja K. Hinkkanen. Johtokun-
ta piti 18 kokousta. Yleisiä iltamia oli 5, l kesäjuhla ja perheiltamia
ja keskustelutilaisuuksia joka kuukausi. Näissä keskustelukokouk-
sissa keskusteltiin useista tärkeistä nuorison elämää lähellä olevista
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kysymyksistä, kuten nuorisoseuralaisten velvollisuudesta, hevos-
markkinoista y.m. Suurimman osan johtokunnan ajasta vei talon uu-
tisrakennukset. Vesikatto laitatettiin uudelleen. Samoin tehtiin uu-
destaan salin lattia, ravintolan ja näyttämön lattiat korjattiin. Salin,
eteisten ja ravintolan seinien alaosat laudoitettiin. Salin laki vuorat-
tiin, samoin eteisen, ravintolan ja keittiön laet. Tehtiin uudet puku-
huoneet hirsistä. Sitä paitsi tehtiin lukuisia muita korjauksia. Työ
annettiin huutokaupalla Jegor Vaskelaiselle 2,290 markasta. Seuraa
auttoi tässä työssä kauppias J. Kerminen myöntämällä lainan seural-
le. Tämä uudistus loi seuran talosta ajanmukaisen seuratalon, joka
toiminnassa on ollut suureksi hyödyksi. Jäseniä oli seurassa 82.

Toimivuosi 1915–16. Seuran virkailijoina ovat toimineet: esimiehe-
nä J. P. Kokko, varaesimiehenä Väinö Kerminen, rahastonhoitajana
ja kirjurina alkupuolella vuotta E. Karhunen, loppupuolella Aini
Kärkelä. Muina jäseninä kuuluivat johtokuntaan neidit Elin Valko-
nen, Maria Kuparinen, Fanny Karvonen ja Helmi Monto, herrat
Mikko Vaskelainen, Antti Loponen, Oskar Hinkkanen, Kalle Hink-
kanen; varajäseninä: neidit P. Falin, Anni Määttänen ja hra Toivo
Joro. Johtokunta piti kaikkiaan 10 kokousta. Yleisiä iltamia oli 8,
juhlia l. Perheiltamia 16. Etenkin perheiltamat ovat muodostuneet
mitä miellyttävimmiksi yhdessä olon hetkiksi. Tupa on ollut aina
täysi, ohjelmaa on ollut runsaasti, välillä leikkejä ja piiritanssia.
Panen tähän kokonaisuudessaan erään pöytäkirjan, joka on pidetty
sellaisessa perhe-iltamassa.

1 §. Emäntinä oli tässä perhe-iltamassa Elin Valkonen ja Helli
Kokko. Isäntinä Matti Honkanen ja Aukusti Silenius.

2 §. Iltama alettiin yhteislaululla. Tämän jälkeen luki Matti Hon-
kanen pitkänpuoleisen, mahdollisesti aikakaus- tai sanomalehdestä
lainatun kansalliseeppostamme Kalevalaa käsittelevän kirjoituksen.

Pöytäkirja, tehty Ruudun nuorisoseuran
perhe-iltamassa nuorisoseuran talolla,
Maaliskuun 9. p. v. 1915. Läsnä oli seu-
ran esimies, muut virkailijat ja suuri
joukko muita nuorisoseuran jäseniä.
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Raasulin tulliasema.

Tätä kuunnellessa vahvistui kuulijassa entistä varmemmaksi käsitys
siitä, että Kalevala on sellainen esi-isien jälkeen jättämä kansallinen
aarre, henkinen perintö, jommoiseksi me emme osaa sitä useimmat
kuvitellakaan. Ja se kansa, joka on Kalevalan luonut, joka monia
vuosisatoja takaperin, suurten koettelemusten ja kärsimysten keskel-
lä, ilman nykyaikaisen kehityksen tarjoamia etuja on osannut ajatuk-
sensa niin selvästi sanoiksi pukea, tunteensa niin herkkämielisesti
lauluiksi laulaa, se kansa on ollut sivistynyt, suurilahjainen kansa.
Onnellisia me, joilla on kunnia olla niin herkkätunteisten ja suurlah-
jaisten esi-isien ja -äitien tyttärinä ja poikina.

3 §. Aukusti Silenius luki “Koti kullan kallis” -nimisen lyhytsa-
naisen, mutta silti kauniin kertomuksen. Lämpimästi ja mieleenpai-
nuvasti kuvaa kertomuksen kirjoittaja kodin suurta merkitystä. Ol-
koon koti kuinka pieni ja vaatimaton tahansa, niin on se kuitenkin
kullan arvoinen, sillä on kokonaan turhaa luulla, että onnellisimmat
kodit ja onnellisimmat ihmiset tarvitsevat olla varakkaita tahi rik-
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kaita. Kodin kodikkuus ja miellyttäväisyys riippuu suurimmassa
määrässä siitä, miten perheenjäsenet suhtautuvat toisiinsa. Jos ko-
dissa, vaikkapa vaatimattomassakin, vallitsee sopusointu ja toisten-
sa ymmärrys, niin silloin on mahdollisuus viettää kodikkaita, hert-
taisia hetkiä. Ja vaikka olisi niinkin ikävästi, että koti ei vastaisikaan
kotia, vaikka sieltä puuttuisikin toistensa ymmärrys ja hyväntahtoi-
suus, niin sittenkin muistua mieleen ihmiselle, joka on joutunut elä-
män ristiaallokon runneltavaksi, koti, lapsuus- ja nuoruusaikojen
muistorikkain paikka. Oppikaamme siis rakastamaan kotiamme!

4 §. Vastapainoksi edellä selostetulle vakavammalle ohjelmalle
seurasi tämän jälkeen hauska kuplettilaulu, jonka esitti Aukusti Lep-
pänen. Vakavinkaan suu ei ottanut pysyäkseen normaaliasennossa
tätä ohjelmanumeroa kuunnellessa.

5 §. Otettiin pieni väliaika, jolloin oli tilaisuus halullisilla tunnus-
tella “tsajun” vanhaa mainiota makua. Väliaika olikin jo epäilemät-
tä suureen tarpeeseen, sillä alkoi jo pahasti pelottaa se ikävä mah-
dollisuus, että tyttöjen käsissä aivan vimmatusti jo parisen tuntia
työskennelleet sukkapuikot, virkkuuneulat, tai mitkä muut työkalut
tahansa voivat varistua ja yhtäkkiä sytyttää neuleen tahi minkä
muun työn hyvänsä palamaan ja tietäähän sen minkälainen leikki
siitä syntyisi, jos pitäisi ryhtyä sammutuspuuhiin. Meillä miespuoli-
silla ei tähän pelkoon itseemme nähden ainakaan näissä iltamissa
ollut erittäin suurta syytä, sillä me olimme niin onnellisessa asemas-
sa, ettei tarvinnut hartioitaan työllä halaista. Saimme vain katsella
silmät suurina, miten tyttöjen käsissä sukkapuikot sipisivät.

6 §. Väliaika lopetettiin laululla, jonka jälkeen jatkui ohjelman
suoritus satukilpailulla. Palkintoja saivat Helmi Monto ja Matti Pu-
lakka kumpikin toisen palkinnon sekä Aukusti Leppänen kolmannen
palkinnon. Palkintotuomarien korkeata ja suurta tehtävää hoitivat
Pirkko Kokko, Lyyli Pietiäinen, Reinhold Heinonen ja Eetu Karhu-
nen.
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7 §. Kahden edelli-
sen iltaman kilpailui-
hin osaaottaneille ja
palkituille henkilöille
sekä tämän iltasille
palkituille kilpailijoille
jaettiin palkinnot, jotka
jakautuivat seuraavas-
ti: Runonlausunnossa

Rautulainen rahtimies.

I palkinto Aini Kärkelälle, II opettaja Kokolle, III Fanny Karoselle
ja IV Eetu Karhuselle. Kaunoluvussa sai I palkinnon Fanny Kuro-
nen, II Maikki Kuparinen ja III Ville Pietiäinen. Pirkko Kokko sai
myöskin kaunoluvussa ylimääräisen palkinnon. Palkintoina jaettiin
50 pennin romaaneja.

8 §. Saatiin nähdä vielä näytelmäkappale, jonka nimi oli “Ihme-
kös tuo”. Jokaisen katsojan nauruhermot olivat koko näyttelemisen
ajan erittäin vilkkaassa toiminnassa.

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Eetu Karhunen.”

Mitä tulee yleisiin iltamiin, on yleisöä niissä ollut tungokseen asti.
Ohjelma on ollut monipuolinen. Puheita, soololaulua, lausuntoa.
Näytelty on m.m. “Anna Liisa”, “Mustalainen”, “Unissakävijä”,
“Kirkon vihollinen”, “Juhannustulilla”, “Kihlaus” y.m. Metsäpirtissä
käytiin näyttelemässä. Larin Parasken hautapatsaan ympärille raken-
nettavan aidan hyväksi toimeenpantiin iltamat, Jean Sibeliuksen 50-
vuotisjuhlaa vietettiin toimeenpanemalla iltama, jonka tulot 200
markkaa lahjoitettiin rahastoksi, jonka korot käytetään köyhien kan-
sakoululaisten avustamiseksi.

Ilomielin on ollut huomattavissa nuoren väen innostus ja vanhem-
man väen tuki ja ymmärrys, jotka monta kaunista voittoa tänäkin
vuonna toivat. Jäseniä oli seurassa 146.
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Toimivuosi 1916–17. Virkailijoina toimivat opettaja J. P. Kokko
esimiehenä, N. Vaskelainen varaesimiehenä, Väinö Kerminen rahas-
tonhoitajana ja Kalle Hinkkanen kirjurina. Johtokuntaan kuuluu sitä
paitsi rouvat Maria Ryyppö, Elin Loponen, Eeva Paukku, neiti Hel-
mi Monto ja Aini Kärkelä, hrat Oskar Hinkkanen ja Antti Loponen;
varajäseninä neiti Helena Määttänen, P. Falin, hrat Väinö Karonen ja
Toivo Joro. Johtokunta on tänä vuonna kokoontunut 7 kertaa. Iltamia
on vietetty 7. Perhe-iltamia 8. Sitä paitsi on vietetty Vuoksenlaakson
piirin talvijuhla, Suomalaisen sivistyksen juhla Snellmanin 110-vuo-
tispäivänä. Näissä tilaisuuksissa on pidetty tilaisuutta vastaavia pu-
heita ja esitelmiä, näytelty näytelmät “Aino”, “Yhdistysjuhla”, “On-
han pappa sen sallinut”, “Sydämettömät”, “Scherlok Holmes”,
“Hyökyaaltoja”, “Tukkijoella” y.m. Metsäpirttiin on tehty näytäntö-
retki. Jäseniä 80.

*

Siinä kuvaus Raudun nuorisoseuran 25-vuotisesta toiminnasta. Pal-
jon on jäänyt tietysti kertomatta. Mutta sehän ei ole ollut tarkoitus-
kaan. Tarkoitus on ollut vaan osoittaa että:

“sinua kultainen ja kallis maamme,
sinua kaikki työmme tarkoittaa”.

Ja sitä ennen kaikkea tarkoittaa se työ, joka tahtoo kasvattaa tälle
maalle terveen ja hyvätahtoisen nuorison.


