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TOINI-INKERI KAUKONEN:

RAUDUN KANSANPUVUT
JA NAISTEN KÄSITYÖT

Tähän tutkielmaan on saatu aineistoa paitsi Kansallismuseoon Raudusta
tuoduista tekstiilikokoelmista, kirjallisuudesta ja vanhoista arkistolähteistä,
myös nykypolven rautulaiselta siirtoväeltä. Rautulaisen kansanperinteen tal-
lettamisesta kiinnostunut emäntä Helena Onttonen (s. 1888, k. 1957) lähetti
v. 1956 hyvää asiatietoutta Raudun entisajan elämästä vastauksina Kansallis-
museon kyselyyn »Muistatteko vanhan tuvan ja pirtin», mihin sisältyi mm.
vuodevaatteita ja puhdetöitä koskevia kysymyksiä. Arvokkaita tietoja olen
lisäksi saanut rautulaisten Ida Laineen ja Lilli Vuorelan Kansallismuseolle
lähettämistä selostuksista, jotka täydentävät maisteri Tyyni Vahterin vuosina
1923, 1924 ja 1930 Raudussa Kansallismuseolle tekemiä muistiinpanoja.

Kansanpuvut

Etelä-Karjalan entisten suurpitäjien välillä oli naisten kansanpuvuissa 1700-
ja 1800-luvuilla eroavuutta enemmän kuin muualla Suomessa eri pitäjien
kesken, joten Etelä-Karjalassa voitiin puhua ns. pitäjänpuvuista. Lisäksi
Karjalan kannaksen asukkaiden jako vanhaan karjalaiseen äyrämöisheimoon
ja myöhempien asutusvirtausten tuomiin savakkoihin ilmeni mm. vaatepar-
ren erilaisuudessa. Mm. äyrämöisvaimojen huntupäähineissä, kirjailtujen esi-
liinojen malleissa ja paitojen etumuksissa oli eri pitäjissä omia piirteitä. -
Raudun väestö oli pääasiassa äyrämöisheimoa, tietyissä kyläkunnissa kreik-
kalaiskatolista. Tästä yhdenmukaisuudesta johtui, ettei Raudussa yleensä
tunnettu nimityksiä äyrämöiset ja savakot, kuten mm. naapuripitäjässä Ki-
vennavalla. Raudussa erotettiin »suomalaiset» eli luterilaiset ja »venäläiset»
eli kreikkalaiskatoliset; myös viime mainitut olivat suomea puhuvia äyrämöi-
siä.

Kansanpuku säilyi 1900-luvun alkukymmenille saakka käytössä paikoitel-
len Kannaksella ja Suomenlahden itäisessä saaristossa vanhoilla naisilla,
huntuineen ja rekkopaitoineen.1 Miesten kansanpuvustossa, joka aikaisem-
min vaihtui yleiseen porvarilliseen pukumuotiin, ei ollut samassa määrin
vaihtelua tai paikallisia ja ajallisia erikoispiirteitä kuin naisten puvuissa.
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Oliko Raudun naisilla omaleimaista »pitäjänpukua» siihen aikaan, kun
perinteellisiä pukuja vielä käytettiin? Valaisua antavat Kansallismuseon run-
saat kannakselaiset vaatekokoelmat sekä erilaiset arkisto- ja kirjallisuusläh-
teet.

Rautu ja Sakkola esitetään kansatieteellisissä kuvauksissa tavallisesti rin-
nan, koska niiden kansankulttuuri oli samankaltaista. Sakkola jäi aikoinaan
Käkisalmen kihlakuntaan, jonka pitäjissä naisten kansanpuvut olivat 1800-
luvulla »kussakin erilaiset», kuten tohtori Theodor Schvindt on todennut.
Olot ovat kai entisaikaan olleet pysyväisesti samanlaiset Sakkolassa ja
Raudussa, koska puvutkin ovat pysyneet yksinä, päätteli Th. Schvindt.2

Rautu ja Sakkola sijaitsivat itään Pähkinäsaaren keskiaikaisen rauhan rajasta,
jonka on todettu vaikuttaneen myös kansatieteellisiin seikkoihin.

Helsingin yliopiston osakunnissa ylioppilaat ryhtyivät v. 1873 keräämään
museoesineitä eri maakunnista ja perustivat v. 1876 kansatieteellisen muse-
on, jonka kokoelmat siirtyivät aikoinaan Kansallismuseoon. Karjalan kannas
oli tuolloin aarreaitta kansanpuvuston kerääjille. Raudusta ja Sakkolasta

Kuva 1. Luterilaisen rautulaisemännän asu
Kansallismuseon kansanpukujen näyttelyssä.
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saatiin 1800-luvun loppukymmenillä talteen mm. satoja kansanpukujen osia,
joista on riittänyt näytteitä ulkomaisiinkin museoihin. Myös v. 1879 ja
v. 1890 toimitettiin mm. Raudussa museoesinekeräykset. Tämän teoksen
lukijoita ehkä kiinnostaa tietää, mitä tekstiilitavaraa on aikoinaan Raudusta
tuotu Kansallismuseoon, joten lueteltakoon esineaineisto tässä.

Hameet: 5 hartiushametta, yhdet hameen hartiukset, kahdet hameen hel-
musvaatteet. - Esiliinat : 3 esiliinaa, 3 esiliinan välivaatetta, 2 esiliinan
helmusta. - Paidat: 2 rekkopaitaa, 2 rekkopaidan ylistä, 14 rekkolappua.
Kostulit: 2 kostulia, 10 kostulin kaulusta, 12 kostulin sepalusta. Viitat:
5 naisten päällysviittaa, yksi miehen viitta, turkki, yhdet viitan kirjaillut
hihansuut. - Yksi naisten turkki. Päähineet: a) hunnut: 5 huntua, 3 huntujen
valmistuksessa käytettyä pulvanaa. b) sorokat eli harakat (kreikkalaiskatolis-
ten äyrämöisten päähineet): 10 sorokkaa, 139 sorokan otsamusta, 103 soro-
kan lakimusta. c) 8 säppäliä.

Muuta: 3 irtotaskua, kahdet kalsut, viidet sormikkaat, yhdet lapaset, 30
nästyykkien kirjailtua päätä, 9 nyytinkiä, noin 20 erilaisin valmistustavoin
tehtyä sidenauhaa, joukossa mm. viilivöitä eli lautanauhoja, 5 kuviollista
käsipyyhettä ja 4 käsipyyhkeen koristettua päätä, 2 kirjaillun käsipyyhkeen
päästä tehtyä pussia, 3 tyynyliinan päätä. - Koruja: hopea-, vaski-, ja tinasol-
kia yhteensä parikymmentä, muutamia vyöllispyöriä, vyön lappoja ja sor-
muksia. - Samantapaista aineistoa saatiin Sakkolasta.

Savakoiden vaateparsi oli yksinkertaisempi ja uudenaikaisempi kuin äyrä-
möisten. Vyötäröhameet olivat raidallisia Länsi-Suomesta 1700-luvulta lähti-
en levinneeseen tapaan, hihatonta liiviä käytettiin, päähineenä oli pellava-
myssy ja huivi, paidoissa ei ollut kirjailtua etumusta. Sen sijaan saattoi
viitoissa savakoillakin olla kirjontakoristelua, kuten mm. Kansallismuseon
kokoelmat osoittavat.

Etelä-Karjalan äyrämöisnaiset säilyttivät vanhan karjalaisen pukuparren
piirteitä, joihin kuului yksivärinen hame, kirjaillulla rekkoetumuksella varus-
tettu paita, kirjailtu, leikkaukseltaan vanhakantainen, valkoinen tai harmaa
sarkaviitta, kesällä pellavaviitta, huntupäähine tai kreikkalaiskatolisilla so-
rokka.

Äyrämöisnaiset pitivät mm. Raudussa ja Sakkolassa tytöistä alkaen hiuk-
sensa leikattuina korvien tasalta. Tähän kiinnitti August Ahlqvist matkallaan
v. 1854 huomiota kertoen äyrämöistyttöjen pitävän tukkansa »siihen tapaan
leikattuna, kuin Savossa on miehillä, sillä eroituksella kuitenkin, että jakauk-
sen kohdasta riippuu otsalta hiustupsu ikäänkuin hevosilla».3 Ahlqvist ei
pitänyt tästä muodista, jonka on arveltu alkuaan kuuluneen vain aviovaimoil-
le. Tämä leikkotukkamuoti on itämerensuomalaisilla heimoilla hyvin vanha,
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ilmeisesti keskiaikainen4 ja säilyi sitkeästi itäisellä Kannaksella. Vielä 1920-
luvulla Raudussa saattoi nähdä leikkotukkaisia vanhuksia. Samalla vuosi-
kymmenellä tulikin sitten »polkkatukka» länsieurooppalaisena muotina nuor-
ten suosioon. - Miehillä sen sijaan oli vanhan kansanpuvun aikaan äyrämöis-
seuduilla pitkä leikkaamaton tukka. Leikattu tukka tarkoitti alistuneisuutta.

Vaatetuksella on eri kansojen keskuudessa osoitettu mm. siviilisäätyä.
Niinpä päähineestä voitiin Etelä-Karjalassa erottaa neito ja vaimo. Monilla
kansoilla yleisen tavan mukaan nuoret tytöt kulkivat hajalla hapsin murros-
ikään eli rippikouluikään asti. Ripille päästyä kiinnitettiin hiusten siteeksi
nauhamainen säppäli (säppälj), punainen verkanauha, johon oli koristeiksi
ommeltu piikikkäitä tinanastoja. Eräissä pitäjissä nauha lyheni ja tinanastojen
piikit pienenivät. Kaikkien pienimmäksi, 3–4 cm pitkäksi tyngäksi karjalai-
nen säppälinauha kutistui Raudussa ja Sakkolassa. - Säppäli on keskiajalta
periytyvä länsimainen pääkoriste, jota säätyläisneidotkin käyttivät 1600-
luvun alkupuolelle asti.5 Tinanastojen käyttö mm. vöissä on vuosisatoja

Kuva 2. Röijyasuinen vaimo
Sakkolasta, otsalla nappimai-
nen huntu. V. 1912.
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vanha tapa. - Pakanuuden ajalta periytyvä neliskulmainen pellavainen huntu
säilyi Etelä-Karjalan kansanpuvuissa. Huntukin muuttui aikojen kuluessa:
eräissä pitäjissä se vielä 1800-luvulla kattoi koko tukan ja ulottui lanteille
asti, toisissa riitti peittämään vain päälaen. Raudussa ja Sakkolassa huntu
kutistui pienimmilleen eli valkeasta liinavaatepalasesta tehdyksi pyöreäksi,
mutta huolellisesti poimutelluksi otsakoristeeksi (kuvissa 1 ja, 2), jonka »pit
ollakkii sit nii korja», kuten v. 1923 muuan rautulainen emäntä sanoi
Kansallismuseon haastattelijalle. 1850-luvulla nuorien vaimojen huntu oli
viiden kopeekan kokoinen, mutta vanhoilla vaimoilla vähän leveämpi.6 Vielä
1960-luvulla rautulaisten joukossa on niitä, jotka muistavat mummojensa tai
äitiensä käyttäneen 1920-luvulla korviin ulottuvaa leikkotukkaa ja nappi-
maista huntua, esim. verkkopäähineen (setka) kera, vaikka vanha pukuparsi
oli muuten vaihtunut röijypuvuksi.7 Lisäksi on Lilli Vuorela kertonut (KOA)
sellaisen mielenkiintoisen muistitiedon hunnusta, että »yksinäisen lapsen
tehnyt nainen oli velvoitettu kantamaan punaista huntua häpeänsä merkiksi ja
istumaan kirkon jalkapuussa määrättyinä pyhinä, kunnes oli vapautunut
rangaistuksestaan».

Myös Pyhäjärvellä (Vpl.) käytettiin pienoismuotoista, jakauksen peittävää
veneenmuotoista huntua. Huntujen pieneneminen tapahtui vain itäisen Kan-
naksen lahjoitusmaapitäjissä.

Kreikanuskoiset äyrämöiset omaksuivat slaavilaiselta taholta toisen pella-
vaisen päähinetyypin, kirjontakoristeisen sorokan eli »harakan» (kuvat 3, 12,
18, 19), ilmeisesti jo keskiajalla. Rautulaisten sorokkain suurehko muoto
näkyy kuvista. Kuten edellä olleesta luettelosta ilmenee, on Raudusta saatu n.
250 sorokan näytettä Kansallismuseoon eli enemmän kuin mistään muusta
pitäjästä. - Theodor Schvindt on v. 1883 todennut Raudun ja Sakkolan
sorokkain kooltaan ja muodoltaan olleen »lähellä alkumuotoa» ja »tuntuvassa

Kuva 3. Runsaasti kirjail-
tu, punavaltainen rautu-
lainen sorokka 1800-lu-
vun puolivälistä, edestä
katsottuna. »Otsamuk-
sen» kirjonta-aiheina
kahdeksansakarainen
tähti ja »valamonkuvia»,
korvallisissa »jalattomia
revonneniä».
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määrässä niiden sorokkojen kaltaisia, joita ennen käytettiin Tverin
Karjalassa».8a Tyyni Vahterin v. 1930 Raudun Palkealassa haastattelema 85-
vuotias Mari Hänninen oli tyttönä ollessaan vielä ommellut sorokoita.

Sorokkapäähineiden levinneisyys rajoittui Kannaksen itäisiin pitäjiin, jot-
ka keskiajalla Pähkinäsaaren rauhassa jäivät Venäjän puolelle. Sorokka siis
lienee levinnyt Kannaksen suomalaisille vasta tuon rauhanteon jälkeen, joka
muutti heidän asuma-alueensa vanhasta keskusalueesta rajaseuduksi.

Rikkaisiin ja kauniisiin sorokkain kirjontoihin palaamme käsitöiden val-
mistusta koskevassa jaksossa. Mainittakoon kuitenkin jo tässä sorokkain
lakimuksien ja otsamuksien mittausopillisten kirjonta-aiheiden rautulaisia
nimiä Kansallismuseon esineluettelon mukaan: haahlaset, haravaiset, aita-
niekkoi ja aijattommii revonnennii, kannikat, konnikkaisiin jalat, piikkitarhat
yhen sorkan kans, Tatjanan ja Okron kuvat, maailman kuvat, Aunuksen aidat,
kolmikkoaidat, lättäpäät aidattomat.

Pitkähihaisessa, mekkomaisessa rekkopaidassa, jota käyttivät sekä luteri-
laiset että ortodoksiset äyrämöiset, oli leuan alle kiinnitetty koristeeksi
tiheästi poimutettu ja värillisin langoin kirjailtu nelikulmainen rekko-tilkku.
Sepalus eli halkio ommeltiin vasemmalle ja sen kiinnitti paljinsolki. Rautu-

Kuva 4. Rautulainen re-
kollinen mekkopaita: hihat
ja hartiat uudehkoa, venä-
läisvaikutteista 1800-lu-
vun loppupuolen tyyppiä.
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Aino Paukku ja Elli Akkanen Raudun kansallispuvussa.
Kuvattu Kansallismuseossa.
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laiset rekot olivat 1800-luvun alkupuolella isohkoja ja punaisin villalangoin
eli kirsilangoin koristettuja, mutta ne pienenivät myöhemmin ja kirjontaan
ruvettiin käyttämään myös keltaista lankaa. Läntisellä Kannaksella Koiviston
ja Kuolemajärven pukujen rekot olivat huomattavan isoja, lähes koko mie-
hustan peittävät. Theodor Schvindtin kuvateoksessa »Suomalaisia koristeita
I» nähdään useita Raudun ja Sakkolan rekkojen kuoseja. - Ylhäisten sääty-
läistenkin paidan kauluksia koristettiin keskiajalla mm. Suomessa kirjavilla
koruompeluksilla, jotka 1500-luvun alussa muuttuivat valkokirjonnaksi.8b

Äyrämöisten värikkäät rekot siis ovat hyvin vanhan perinteen heijastumaa.
Kuten muuallakin mm. Suomessa olivat Raudussa paitojen »yliset» pa-

rempaa pellavakangasta ja »alaset» kaksiniitistä paksua rohdinkangasta eli
piikkoa. Uusi paita oli usein niin kankea, että se seisoi lattialla itsestään.
Paidan yläosa saattoi talvipaidoissa olla villaakin, - tämä Lilli Vuorelan
kertoma tieto sisältää vanhakantaisen piirteen. Pitkiä hihallisia paitoja käytet-
tiin aikoinaan ikivanhaan tapaan mm. Kannaksella mekon sijasta sekä sisällä
että kesällä ulkotöissäkin ilman hametta, vyöllä vyötettynä. Pitkähihainen,
paksuhko mekkomainen paita siis oli samalla sekä päällys- että alusvaate ja
on pukuhistoriallisesti sukua umpimekolle eli mekkohameelle, joka keski-
ajalla oli Euroopassa yleinen miesten ja naisten pukuna.

Kuva 5. Rautulaisen rekkopaidan
ylisten kaava.
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Hyvin varustetulla nuorella miniällä piti entisaikaan olla varastossa kym-
meniä paitoja aitan orsikossa, jopa satakin paitaa. Helena Onttonen on
kertonut, että hänen kotonaan kävi 1900-luvun alkuvuosina muuan vanhus,
Mäkrän Jaakkolan Mari, joka oli kertonut itsellään olleen sata paitaa miehe-
lään mennessään, osa oli olkaimellisia hartiuspaitoja. Sama Mari sanoi, että
»se ol kaikil tyttölöil halu sualia paljo paitoi, mut se sata paitua ol suurin
tavote». Vaatteiden varastoiminen oli entisajan säästämistapa. Hyvä paita oli
myös arvostettu perintötavara. Vaatevaraston hankkiminen tähtäsi siis muu-
hunkin kuin pelkästään pukeutumiselle välttämättömiin vaatekappaleisiin.

Rautulaisen ja sakkolalaisen äyrämöispuvun hameena oli venäläistä sara-
fania muistuttava hartiushame, jossa poimutetun hameen vyötärö ulottui
tavallista ylemmäs, ja sitä kannattivat kapeahkot, takaa yhtyvät olkamukset.
Rautulaisten hameet olivat punaisia, sinisiä tai mustia. Viime mainituissa oli
punainen verkahelmus, mutta punaisissa hameissa oli kirjavaviirullinen le-
veähkö helmus. Varakkailla olivat talvihameet kokovillaisia. - Olkainhame
on vanhakantaisempi kuin vyötäröhame, joka irtoliivien kera kotiutui eräiden
läntisten kannakselaispitäjien äyrämöispukuihin.

Kuva 6. Täysvillainen, sininen sarkahame
Raudusta, helmareunus punainen.
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Esiliina oli välttämätön vaimojen vaatekappale. Kansanpukujen loppuai-
koina käytettiin Raudussa arkisin kirjavasta kattuunista eli pumpulikankaasta
ommeltuja peretniekkoja ja pyhinä valkeita, helmaripsuilla koristettuja esilii-
noja. Tyylikkäitä ja juhlavia olivat Raudun äyrämöisten nyplätyillä väli- ja
reunapitseillä eli nyytingeillä koristetut pellavaesiliinat ja villaiset värikkäät,
poikkiraitaiset talviesiliinat (kuvassa 1), joissa kudottujen raitojen lisäksi
saattoi olla värillistä koruompelua ristipistoin ja luotoksittain kuten Äyräpään
kihlakunnankin värikkäissä talviesiliinoissa. Tämäntyyppisissä esiliinoissa
ehkä säilyi piirteitä renessanssin säätyläisesiliinoista punaisella ja mustalla
langalla kirjailtuine poikkiraitoineen.9a - Etelä-Karjalan nyytinkipitsit nyplät-
tiin vahvasta pellavalangasta ja ne edustivat muualla Suomessa tuntematonta,
hyvin vanhoillista tiheätä pitsityyppiä, jollaista nyplättiin Keski-Euroopassa
ja Skandinaviassa 1500- ja 1600-luvuilla.9b Tässäkin siis Karjalan kannas
säilytti 1800-luvulle ikivanhaa, muualta hävinnyttä perinnettä. Nyytinkien
nypläys papeloiden ja nyytinkirukin avulla lakkasi mm. Raudussa 1800-
luvun alussa, mutta vanhat nyytingit olivat niin lujia, että niitä oli siirretty
vanhoista esiliinoista uusiin.

Kuva 7. Rautulaista nyy-
tinkiä eli nyplättyä pella-
vapitsiä.
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Suomalaisten pitsien erikoistuntija Aino Linnove on osoittanut, että Rau-
dussa ja Sakkolassa oli vanha nyytinkikeskus, jonka leveät pitsit olivat
harmahtavanvalkoista pellavalankaa ja kuuluivat kuoseiltaan vanhimpiin kar-
jalaisiin nypläystyyppeihin. Linnoven mukaan Rautu - Sakkola ja Äyräpään
kihlakunta olivat Karjalan varsinaiset nypläyskeskukset.10 Tämä havainto
lisää Raudun ja Sakkolan käsityöperinteiden vanhoillisuuden ja mielenkiin-
toisuuden vaikutelmaa.

Päällysvaatteena käytettiin mm. kirkko- ja kylämatkoilla sivuista viistottua
pitkää viittaa, joita kyläräätälit ompelivat paksuksi vanutetusta valkoisesta
sarasta. Niissä ei ollut olkasaumoja, vaan etuosa ja saumaton selkämys olivat
samaa pitkää piedintä. Tämä on vanhakantainen, keskiaikaiseen umpimek-
koon palautuva leikkaus, jollaista myös mm. Virossa ja Ruotsissa tavattiin
päällysnutuissa vanhoillisilla pukualueilla vielä 1800-luvulla. Etelä-Karjalan
valkoviitat olivat huolitellusti koristetut, niinpä Raudun ja Sakkolan talvivii-
toille oli ominaista punainen verkakaulus, säämyskäiset kirjaillut hihansuut
ja koristeelliset säämyskäiset vahvistustilkut kainaloiden alla eli rohkamois-
sa. Sepalukset oli kirjailtu puna-keltasävyisin villalangoin. Varakkailla Rau-
dun ja Sakkolan emännillä oli lisäksi harmaa talviviitta, jota käytettiin
etenkin pakkasilla myös turkin päällä.

Lammasnahkaisia, kyläräätälin ompelemia turkkeja oli kaikissa taloissa.
Turkit olivat joko pitkiä, kangaspäällisiä matka- eli reissuturkkeja tai päällyk-
settömiä työturkkeja, karvapuoli sisäänpäin. Päällyksettömiä turkkeja val-
kaistiin liituamalla. Myös makuupeitteinä turkkeja pakkasilla käytettiin, mm.
nuorten avioparien nukkuessa ensimmäisen talvensa huoneessa eli aitassa ja
lasten peitteinä lattiatiloilla. Turkin käyttö peitteenä oli jäännettä muinaisista
ajoista, jolloin päällysviitta palveli myös peitteenä. Lampaita pidettiin ennen
Raudussa paljon, kertoi emäntä Onttonen, ja turkkeja oli talvisin tupien
naulat täynnä. Kun nahkojen ostajia alkoi ilmaantua, turkkien teetto väheni.

Kesälämpimillä pidettiin päällysvaatteena valkoista pellavaviittaa eli kos-
tulia, rautulaisittain kostolj. Sen kudos oli toimikkaista, joskus koristeellista
murtotoimikasta. Raudussa ja Sakkolassa kostulit olivat pitkiä ulottuen lähel-
le polvia. Kaulus ja sepalukset oli koristettu punaisin tai kellertävin kirjon-
taompeluksin, kuten useissa muissakin pitäjissä (kuva 17). Tämä leikkauksel-
taan sarkaviitan mallinen kesäviitta kiinnitettiin vyötäröltä pienellä hopeasol-
jella.

Edellä mainittiin Raudusta tuodun Kansallismuseoon kolmekymmentä
kirjailtua nästyykiä. Näitä siroja, suorakaiteen tai neliön muotoisia, Etelä-
Karjalalle ominaisia kirjailtuja pellavaliinoja ei käytetty niistämiseen ja
rutistettu taskuun, vaan niitä käytettiin eräänlaisina asusteina: virsikirjan
kääreinä, hameen vyötärölle koristeellisesti ripustettuina vyöliinoina ja hiki-
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pyyhkeinä, joita myös miehet pitivät kirkkomatkoilla, taitettuna hatun reunan
väliin. Nästyykejä morsian myös antoi häissä nuodemiehille lahjoiksi, kuten
August Ahlqvist on maininnut matkakertomuksessaan vuodelta 1854.11 Jääs-
kessä ja Ruokolahdella samoja koruliinoja sanottiin silmipyyhkeiksi,12 Äyrä-
pään kihlakunnassa myös käsiliinoiksi.13 Raudun samoinkuin eräiden sen
naapuripitäjien nästyykit olivat ilmeisesti yleensä pitkulaisia, kun taas muual-
la Etelä-Karjalassa nästyykit olivat neliömäisiä (koko noin 45–60 cm).
Nästyykien päissä oli yleensä ripsut kankaan langasta tai tilkuista; tästä
johtuu nimitys röppynästyyki.

Nästyyki-sana tarkoittaa tässä yhteydessä liinaa tai pyyhettä. Mm. Keski-
Inkerin suomalaismurteessa nästyyki tarkoitti pyyhettä, niinpä astiat siellä
pyyhittiin astianästyykillä, ja varsinainen nenäliina oli nenäriepu.14 Varsinais-
Suomessa paikoitellen nestuuki tarkoittaa päähuivia ja esim. Paimiossa varsi-
nainen nenäliina on »plakkarstuuki».15 Kaakkois-Kannaksellakin tunnettiin
nästyyki-sana päähuivin merkityksessä, sillä v. 1930 kertoi Sakkolan Karho-
lassa kaksi vanhusta Tyyni Vahterille, että tyttöinä ollessaan heillä ei ollut
säppäliä, vaan nästyykit päässä (KOA 374).

Kuva 8. Raudun ja Sakkolan röp-
pynästyykien päitä. Ylemmän kir-
jonta »näppöislajia», alemman
»kannikkalajia».
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Menneinä vuosisatoina ja jo keskiajalla käytettiin Länsi-Euroopassa ja
pohjoismaissa suun ja nenän eteen ja kaulan ympäri käärittyä päähuivia, ja
Ruotsissa on näsduk-nimen huivin merkityksessä päätelty osaksi johtuneen
tästä.16

Rautulaisten nästyykien päät oli koristettu suuritöisellä värillisellä luotok-
sittain ompelulla (kuvat 8 ja 9), kun taas paikoitellen muualla Etelä-Karjalas-
sa niitä koristettiin nyytinkipitsein ja reikäompelein. Rautulaisten käsiliinojen
kirjontamallien nimistä tunnetaan Kansallismuseon luettelon mukaan mm.
räänikänkuvat, kihvelinterät ja mustalaiskuvat.

Eteläkarjalaisten ja yleensä suomalaisten kansanomaisten koristeltujen
käsiliina-nästyykien historiaa ei ole vielä tarkkaan tutkittu. Ilmeisesti nekin
palautuvat vuosisatojen taakse, 1500-luvulle renessanssiaikaan, jolloin silkil-
lä ja kullalla kirjailtuja käsiliinoja käyttivät mm. Suomen ylimmät säätyläiset
hiha- ja nenäliinoina (mm. armkläder ja näseduker). Niitä kannettiin käsissä
koristeina ja pidettiin virsikirjan ympärillä. 1600-luvulta samankaltaisista
hihaliinoista on tietoja porvarispiireistäkin.17 - Ruotsin ja Norjan kansanpu-
vuissa säilyi vanhoillisilla pukualueilla samankaltainen koruliina kuin Etelä-
Karjalan kansanomaiset nästyykit, käsivaatteen, hihaliinan tai kirjavaatteen
nimisenä ja runsaasti ruutuompelulla eli luotoksittain ompelulla kirjailtuna.
Norjassa suorakaiteen muotoista kirjailtua liinaa (handkläde) pidettiin myös
käsien peitteenä etenkin hautajaisasussa. Tässä on Norjassa nähty jäännettä
katolisen ajan seremoniavaatteesta, jota käytettiin käsien peittämiseen. Näi-
den käsiliinojen esikuvana on Ruotsissa osoitettu olleen ne koristellut käsilii-

Kuva 9. Rautulaisen röppynästyykin pää.
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nat, jotka olivat ominaisia 1500- ja 1600-lukujen tyylikkäille muotipuvuille.
Norjan ja Ruotsin kansanomaisten käsiliinojen luotoksittain kirjonnan on
selitetty johtuneen siitä, että tämä kirjonta oli pohjoismaissa muotia juuri
1500- ja 1600-luvuilla. Kansankulttuuri siis säilytti sekä esineen että saman
aikakauden kirjonnan.18 Raudun nästyykien koristeet ovat siis samaa vanhoil-
lista ompelua, kun taas Kymenlaakson virsikirjan käärenästyykeissä on natu-
ralistista kukkakirjontaa. - Ilmeisesti myös käsiliina-nästyyki on niitä ilmiöi-
tä, joissa Etelä-Karjala kauemmin kuin muu Suomi säilytti vuosisataisia
perinteitä ja kehitti kansantaidettaan.

Kirkko- ja juhla-asuun kuuluneet sukat olivat yleensä valkeat. Villasukki-
en lisäksi kudottiin myös pellavaisia sukkia kesäkäyttöön. Lisäksi suojeltiin
pohkeita kankaasta ommelluilla, sukan varsia muistuttavilla kalsuilla, jotka
talvella olivat punaista villakangasta ja kesällä valkeata pellavakangasta,
joskus puikoilla pellavalangasta kudotut (kuva 10). Irtosäärykset ovat ikivan-
ha säärien suoja. - Puikoilla kutominen on Suomessa vasta 1600-luvulla
opittu työtapa. Sitä vanhempi, esihistoriallinen sukkien ja käsineiden valmis-
tustapa on kinnasneulalla ompelu, joka on kannakselaisille naisille pysynyt
tuttuna näihin aikoihin asti etenkin miesten työkintaiden valmistuksessa.

Kuva 10. Rautulaisia pit-
sineuletöitä. Pellavainen
kirkkokalsun puolikas ja
pumpulisia sormikkaita.
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Kirkkomatkoja varten osasivat Raudunkin naiset kutoa eli neuloa puikoil-
la myös villaisia, pellavaisia ja pumpulisia sormikkaita. Kesäsormikkaat
saattoivat olla pitsineuletta (kuva 10).

Arkijalkineet olivat kesällä virsuja, kurpposia ja Iipposia, joilla kelpasi
kirkkoonkin, talvella paulapieksuja. Mustat, suutareilla mittojen mukaan
teetetyt anturakengät olivat vielä 1800-luvun lopulla arvotavaraa: »Mustii
kenkii ei tiettäneet ko ripil ja vihil, niist ol ihmise ijäks kirkkokenkii» (H.
Onttonen).

Sormuksia käyttivät kansanpuvun aikaan vain naiset. 1900-luvun alussa
tulivat sileät kultasormukset käytäntöön, sitä ennen pidettiin erimallisia
leveäkantaisia hopeasormuksia. Oli mm. kiviperä-, herttaperä- ja ristikanta-
sormuksia sekä saraperäsormuksia. - Kaulan ympäri kiedottuja helminauho-
jakin saatettiin äyrämöispuvuissa käyttää.

Raudun naisten vanhoillinen ja monine kirjontoineen arvokas äyrämöisasu
oli ilmeisesti naapuripitäjien savakkonuorukaisten mielestä outo. August
Ahlqvist kertoo nimittäin kuvauksessaan vuodelta 1854 kysyneensä eräältä
Kivennavan savakkomieheltä, miksi hänen pitäjänsä nuoret miehet harvoin
naivat naapuripitäjästä Raudusta. Puhuteltu oli vastannut, että Raudun äyrä-
möisillä oli »niin hirveä vaatteen manieri, että siihen ei meidän pojat uskalla
puuttua».

Vanhan kansanpuvun alkaessa syrjäytyä 1800-luvun lopulla siirryttiin talon-
poikaisväestön keskuudessa, aluksi nuorehkojen naisten piirissä, porvarillis-
sävyisiin leninkeihin ja röijypukuihin. Sellaisten kanssa saattoivat vaimot
vielä 1900-luvun alkukymmenillä pitää nappimaista huntuaan, mutta muuten
yleistyi päähuivi talonpoikaisnaisten päähineeksi. Pukujen kankaat olivat
1930-luvulle asti edelleen osaksi kotikutoisia. Niinpä v. 1930 Palkealan
kylässä luterilainen Maria Sonni, silloin noin 60-vuotias, kertoi Tyyni Vahte-
rille, että hänen hameensa yhtä lukuunottamatta olivat vielä lankahameita eli
kotivillasta kudottuja ja ettei hän viihtynyt ostokankaisessa hameessa. Nuore-
na hän oli käyttänyt perittyjä rekkopaitoja, mutta ei itse ollut niitä tehnyt.
Toisille hän oli poiminut huntujakin, mutta ei enää ollut itse niitä käyttänyt.
Musta, ostokankaasta tehty leninki tuli 1900-luvulla yleiseksi juhlapukuna.
Esiliinoihin ruvettiin käyttämään kirjavia ostokankaita. Hartiashaalit tulivat
suosituiksi. - Vanhakantaisen kansanpuvun hävittyä mekkopaita muuttui
alusvaatteeksi ja lyhythihaiseksi, myöhemmin hihattomaksi, mm. koulussa
saatujen mallien mukaan. Paitakankaiksi ruvettiin ostamaan pumpulipaltti-
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naa, miesten arkipaitoihin ja -housuihin myös ns. ruskeata palttinaa. Turkkei-
hin ruvettiin tekemään verkapäällisiä. Entisajan viittamallit syrjäytyivät van-
hanaikaisina, joskin päällysvaatteet edelleen tehtiin kotisarasta.

Tämän tutkielman lopussa tarkastellaan yhteenvetona edellisestä Raudun
naisten kansanpuvulle ominaisia piirteitä.

Raudun - samoin kuin Sakkolan ja Metsäpirtin - miesten kansanpuku oli
1800-luvulla tri Schvindtin kuvauksen19 ja museoaineiston mukaan seuraa-
vanlainen:

Pitkähkön paidan matala kaulus oli koristettu valkealla rihmalla ommel-
luin tikkausraidoin. Paidan sepalus eli halkio oli vasemmalla puolella ja
kiinnitettiin pienellä hopea- tai vaskisoljella. - Kreikkalaiskatoliset miehet
pitivät aikoinaan kuten muuallakin Karjalassa paitaa housujen päällä - tapa
kenties oli jäännettä siitä, että paita on pukuhistoriallisesti keskiajan mekko-
hameen seuraaja. Talvisin käytetyt sarkahousut olivat kansanpuvun viime
vaiheessa siniset, aikaisemmin vanhakantaisempaa värjäämätöntä, valkeata
tai harmaata sarkaa. - Nuttu oli valkeata tai harmaata sarkaa. Nutun sivustat
saattoivat olla vyötäisiltä alaspäin nyöritetyt, mikä on vanhoillinen piirre.

Kuva 11. Larin Parasken tytär
Tatjana Litmanen »likkamummo-
na» Raudun Palkealan Äikkäällä
v. 1923.
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- Pitkä kaulukseton sarkainen talviviitta ja turkkeja kuului myös miesten
puvustoon. Kauluksen sijasta oli koristeena nauhaa, esim. samettinauhaa.
Sarkaviitat samoin kuin pitkät turkit kiinnitettiin kotitekoisilla tai ostetuilla
miesten villavöillä, jotka miehillä käärittiin ensin kaulan ympäri.

Talvella käytettiin karvahattuja ja kesällä lippalakkeja, kirkkotiellä myös
huopahattuja. - Vanhakantaiset kengät olivat ns. upokkaat. Niissä oli pieksu-
saappaan kaltainen alaosa, mutta lyhyet varret eivät olleet umpinaiset, vaan
ne käärittiin ja sidottiin säärien ympäri nahkapauloilla, jotka olivat kiinni
upokkaiden kantapäässä. Kengissä pidettiin jalkarättejä tai sukkia. Aikoinaan
sukatkin tehtiin kinnasneulalla.

Kuva 12. Raudun Palkea-
laan haudattu kuuluisa ru-
nontaitaja Larin Paraske,
yllään vanhakantainen sar-
kaviitta, vyötettynä käsissä
»isketyllä» villavyöllä. Pa-
raske oli taitava kirjonnassa
ja ompeli itse mm. sorok-
kansa.
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7.5.1914 kerrottiin Karjala-lehdessä nimimerkki I.P.R:n kirjoituksessa
»Pieni wilkaisu Raudun kehitykseen» miesten pyhäpuvusta: »Kun vuosikym-
men sitte muukalainen esim. kewäisenä sunnuntaiaamuna pistäytyi Raudun
kirkkomäelle, wetäytyi suu hymyyn nähdessään, miten siewästi puhtaat ja
sileät paidan helmat nutun jatkona suojasiwat housujen yläosia, joiden
lahkeet, warsinkin nuoremmilla miehillä, oliwat saaneet suojansa kiillotettu-
jen »formusaappaiden» warsista, joiden piti olla nilkan tienoilta hienoihin
ruttuihin pakotetut, ja pään suojana oli ns. »furaska». - Kirjoittaja jatkaa:
»Wiime wuosikymmenen kuluessa on suuria muutoksia tapahtunut. Kaikkial-
la on kiireellistä edistystouhua ja siinä samassa kiireessä owat miehet jo
tyrkänneet paidat ruttuun housujen sisään, »furaskat» waihtuneet keweämpiin
päähineihin ja nähtäwästi ei ole ollut aikaa enää kenkäin warsienkaan
kiillottamiseen, koskapa nekin owat saaneet siirtyä sawolaisten nokkakenki-
en y.m. jalkineiden tieltä.»

Kesäisenä arkiasuna käyttivät Raudun vanhat miehet vielä vuosisatamme
vaihteessa rohtimisesta pellavatoimikkaasta ommeltua pitkää mekkoa eli
kauhtanaa, joka ulottui reisien puoliväliin ja oli vyötetty kotitekoisella tup-
sullisella villalankavyöllä eli kussakolla. Kesähousuina käytettiin, kuten eräi-
den muidenkin kansojen kansanpuvussa, valkeita pellavaisia päällyshousuja,
joita Ida Laineen muistiinpanoissa sanotaan pielaipöksyiksi.

Miesten nuttuja ja turkkeja valmistettiin Raudussa ja Valkjärvellä aikoi-
naan myytäväksikin ansiotulojen saamiseksi. Niitä myytiin paljon Inkerin
isännälle, 55–125 ruplan hinnasta kappaleelta.20 Tämä myyntinuttujen val-
mistus ilmeisesti oli eräille rajapitäjille ominainen piirre kauppakotiteollisuu-
den alalla.

Parhaat pitovaatteet kuuluivat yllä kuvatun perinteellisen kansanpuvun
aikaan juhla- ja kirkkoasuihin, ja ne olivat arvotavaraa. Esim. sarkahameet ja
viitat periytyivät äidiltä tyttärille. Hyvästä vanutetusta kotivillakankaasta
tehtyinä ne saattoivat kestää pyhävaatteina vuosikymmeniä; täysvillakankaat
kuuluivatkin juhlakäyttöön. - Arkioloissa parhaita vaatteita säästettiin ja
käytettiin yksinkertaisia työvaatteita, kuten mekkopaitaa. - Entisajan sosiaali-
sille oloille ominainen piirre oli se, että vaatteista erotti rikkaat ja köyhät;
esim. vain »suurilla rikkailla» oli tilaisuus pitää vakituisesti mustia kenkiä,
on emäntä Onttonen kertonut ja lisännyt, että oikein saitaa rikasta ei tosin
aina erottanut köyhästä!
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Vuodevaatteet*

Vuodevaatevarastoon ei Etelä-Karjalassa morsiamen orsikoissa eli kapioissa
kiinnitetty yhtä paljon huomiota kuin käyttövaatteisiin, etenkin hameiden ja
paitojen määrään. Nykypolven muistinaikana ei tosin Raudussa enää yleisesti
nukuttu entisajan tapaan irto-oljilla tupien lattioilla tai penkeillä, vaan tolppa-
sängyt ja laidasta vedettävät sohvasängyt olivat yleisiä. Köyhissä paikoissa
oli sänkyinä ravatit eli luutinkisängyt. Jos jossakin talossa oli paljon »korttee-
rimiehiä», esim. »tukintekijöitä», levitettiin heille olkikupoja pitkiin riveihin
tuvan lattialle nukkumatiloiksi. Paikoitellen oli talojen elotuvissa, kuten H.
Onttonen on selostanut, kurkiaisiin kiinnitetty vanhakantainen makuulava eli
pola, jossa talon poikien ja renkien oli mukava nukkua ja jonne noustiin
uuninvierusrappuja myöten. Uunin päällä nukkuivat talvella eläkeläiset tai
syöttöukot tai läksiämet. Lapset nukkuivat lattiatiloilla.

Irto-olkien ja olkipatjojenkin katteena olivat Kannaksella, kuten laajalti
muuallakin Suomessa aluslakanan sijasta yleisiä riepukudosalustat eli rautu-
laisittain röijyt eli riepu- eli ryysytäkit eli alustäkit. Niitä käytettiin kesällä
myös peitteinä. Olkien katteina olivat nämä vaaleat riepukudokset ryhdikkäi-
tä ja taloudellisia, ja niillä on maassamme vanhat perinteet. »Ei sillon
kannattant pitkii lakanoi pittiä, ol raha tiukal» (H. Onttonen). Päällyslakanat
ovat kansan keskuudessa myöhäinen tulokas, Raudussakaan ei niitä 1900-
luvun alussa käytetty. »Ne oli jotain niinku ylellisyyttä, kyllä niistä jo
tiedettiin, jos maanmittari tuli taloon, niin sille petattiin herroiks tila», kertoo
Ida Laine. - Olkipatjojen kuoret eli sänkysäkit ommeltiin kotikutoisesta
pellavakankaasta. Yksiväristen patjasäkkien ohessa alettiin 1900-luvulla ku-
toa myös raidallisia patjankuoria. Lisäksi tehtiin patjapusseja kaupoista
ostetuista ruskeista poltikaissäkeistä, joissa oli kuljetettu viljaa ja ryynejä.

Tyynyt eli päänalaset olivat entisaikaan pitkänomaisia, niin että aviovuo-
teella yksi tyyny riitti kahdelle. »Rikkautta mitattiin myös tyynyjen suuruu-
della» (Kivennapa KOA kys. 8). 1900-luvulla alettiin valmistaa myös pieniä
korvatyynyjä. Tyynyhöyheniä saatiin metsälinnuista tai ostamalla Pietarista,
sillä kanojen pito yleistyi Kannaksen rajapitäjissä vasta 1920-luvulla (Kiven-
napa KOA kys. 8). Myös käytettiin tyynyjen täytteinä pieniksi hakattuja
tilkkuja. Köyhien tyynyt olivatkin yleensä tilkkutyynyjä, mikäli he eivät

* Tähän ja kahteen seuraavaan lukuun on aineistona käytetty T. Vahterin, H.
Onttosen ja I. Laineen käsikirjoituksia (KOA) sekä Sanakirjasäätiön rautu-
laista aineistoa.
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saaneet niihin metsälintujen höyheniä. Entisaikaan oli tyynyliinan tilalla
tyynyn yli vedetty korvanalushurst, joka oli toista metriä pitkä ja ulottui
puoliväliin vuodetta. Lakanasanakin tarkoitti aikoinaan mm. Raudussa tätä
korvanalasta. Sittemmin ruvettiin tyynyliinoja eli päänalasen päällyksiä om-
pelemaan kotipellavasta, mutta arkikäyttöön myös ruudullisista tai raidallisis-
ta puuvillakankaista. Vanhimmantyyppisissä, parhaissa »päänalaisen päällyk-
sissä» - nimitys esiintyy Kansallismuseon luetteloissa paikallisena terminä -
oli toinen pää kirjailtu.

Entä rautulaiset peitteet? Puumaltäkit eli toplinktäkit alkoivat tulla muo-
tiin 1800-luvun lopulla. Niitä myöhäisempiä olivat huovat, joita vaihdettiin
villalumpuilla kauppiaiden välityksellä. Keskipolvi muistaa lisäksi kotikutoi-
set raidalliset villaiset lankatäkit, joihin usein käytettiin lumpuista kehrättyä
lankaa tai karvalankaa. Arvokas täysivillainen ruutuvaippa eli katevaippa,
ikivanha itäsuomalainen vuodepeite ja morsiamen kapiotavara, lienee nykyi-
sin vain vanhimman rautulaispolven tuntema. 1920-luvulla näitä paksuja ja
isoja tasaruutuisia toimikaspeitteitä vielä hyvin Raudussa muistettiin. Ruudu-
tus oli musta-harmaa. Kestävyyden lisäämiseksi ruutuvaipat vanutettiin kuten
sarkakankaat. Tällaiseen vaippaan meni monta kiloa villaa, ja se oli nuorikon
omaisuuden arvokkaimpia esineitä. Lampaiden pidon väheneminen vaikutti
osaltaan ruutuvaippojen syrjäytymiseen, samoin kai lattialla nukkumisen
väistyminen. Savokarjalaisella alueella ruutuvaipalla on ikivanhat perinteet
myötäjäispeitteenä.21 - Kokovillaisten ruutuvaippojen tultua vanhanaikaisiksi
ruvettiin kutomaan puolivillaisia, kuderipsiraitaisia lankatäkkejä.

Laidasta vedettävien ja muunlaisten sänkyjen tultua käytäntöön ne petat-
tiin siististi päiväksi ja peitettiin päiväpeitteellä.

Pitkillä talvisilla rekimatkoilla esim. Viipuriin ja Pietariin tarvittiin turkki-
en lisäksi rekipeitteitä ja hevosloimia. Reessä käytettiin jalkojen peitteenä
kaattuvaa eli vällyjä. Hevosten peitteiksi kudottiin karvalangasta loimia.
Karvoja saatiin omista lehmistä harjaamalla ja isompia määriä myös ostamal-
la säkillisittäin Raudunkylän nahkurinverstaasta. Karvojen karttaaminen oli
raskasta ja pölyistä työtä; sideaineksena käytettiin villaa ja paloiksi leikattuja
rohtimia. Näin tulivat erilaiset kehruukelpoiset ainekset hyväksi käytetyksi. -
Koti- ja villieläinten karvojen käyttö kehruuaineksena on Pohjoismaissa
ikivanhaa.
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Sisustustekstiilit yms.

Niin kauan kuin kannakselaisissa maalaistaloissa ei ollut kamareita, vaan
talon asuinrakennus käsitti vanhaan tapaan kaksi tai kolme tupaa, ei sänky-
peitteiden lisäksi juuri muita sisustustekstiilejä kaivattu. Tosin kolmetupaisis-
sa taloissa Helena Onttosen muistin aikana perätuvassa käytettiin pöytälii-
noja ja akkunaverhoja.

Kamareiden mukana yleistyivät riepumatot, akkunaverhot, pöytäliinat,
samoin kuin maalatut pöydät, sängyt, sohvat, piirongit ja »komotit». Tosin
vieraille tarkoitetussa perätuvassa oli jo tällaista kalustoa. Riepumattojen
lisäksi kudottiin Raudussakin vuosisatamme vaihteessa jo myös karvalanka-

Kuva 13. Rautulaisia juhlapyyhkeitä, vas. punapoimintakudonnalla, oik. luotoksit-
tain ompelulla koristettu, aiheina »lättäpäitä, siivilänpesosia ja jalattomia revon-
neniä».
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mattoja ja jonkin verran olkimattoja. - Verhot olivat aluksi salusiineja eli
puoliverhoja, joita ommeltiin joko ostetusta valkeasta sertingistä tai kotiku-
toisesta puuvillaisesta verhokankaasta. Emäntä Onttonen muisti, että hänen
kodissaan kudottiin keväällä 1897 puuvillalangasta punaisen ja valkean
kirjavat pitkinraitaiset akkunaverhot ja puolipellavasta punaraitaista pöytälii-
nakangasta perätuvan pöydälle. - Pöytäliinoihin yms. käsitöihin saatiin kir-
jontamalleja kansakouluista, kansanopistoista, käsityökursseilta ja lehdistä.
Kun ei enää kirjailtu pukujen osia ja käsipyyhkeitä, siirtyi koruompeluinnos-
tus sisustustekstiileihin, mutta mallit eivät enää olleet perinteellisiä, vaan
erilaisia ajan muotien sovellutuksia.

Perinteellinen käyttötekstiili oli Karjalan kannaksen rajapitäjissä samoin
kuin Raja-Karjalassa pitkänkapea, päistään koristettu käsipyyhe. Kansallis-
museoon on saatu kymmenkunta rautulaista käspyyhettä tai sellaisen koristet-
tua päätä. Kahdessa on punapoiminnalla kangaspuissa kudotut geometriset
kuviot ja muissa luotoksittain kirjontaa samankaltaisin kuvioin kuin sorokka-
päähineissä, kuten kuosien nimetkin osoittavat: jalattommii revonnennii,
käpälikkölöi, lättäpäitä, siivilänpesosii, vääräpään aitoi ja sisuksii jne.
(v. 1883 julkaistun esineluottelon mukaan).

Koristettuja pitkiä pyyhkeitä käytettiin pidoissa myös polvilla piirakoita
syötäessä lautasliinan tapaan ja ortodoksisissa kodeissa pyhäin kuvan ympä-
rillä koristeena. Kauniit pyyhkeet olivat emäntien arvotavaraa. - Myös näissä
pitkänkapeissa koristelluissa pyyhkeissä mm. karjalaiset säilyttivät vuosisato-
ja vanhaa, Länsi-Suomesta syrjäytynyttä tekstiilityyppiä.

Käyttämättömät tekstiilit, kuten esim. puvut, paidat, varavuodevaatteet,
pöytäliinat, pyyhkeet yms. säilytettiin ilmavien vaateaittojen orsilla, missä ne
pysyivät raikkaina eikä ollut huolta koista.

Käsitöiden valmistuksesta

Vielä 1900-luvun alussa vaatteet »yritettiin kaikki kotona valmistaa, vieläpä
patjakankaat, pumpulitäkit ja miehille kotivilloista sarkaa . . . Siinä sai vokki
pyöriä ja kartat kädessä liikehtiä», muistelee Ida Laine.

Pietarin matkojen ostoksiin kuului suhteellisen vähän vaatetavaraa, kuten
turkin päällisiin käytetty verka, naisten päähuiveja ja hartiashaaleja, esiliina-
ja tyynyliinakretonkia eli sitsiä ja pumpulipalttinaa sekä koruommellankoja
ja pumpuliset loimilangat.22

Pellavaa ja hamppua kasvatettiin Raudun pelloissa isot alat vielä 1800-
luvulla, ja lampaita pidettiin paljon. Mitenpä muuten olisi saatu raaka-aineita
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kankaisiin! - Runsaitten kapiotarvikkeittensa hankkimiseksi morsiamet Rau-
dussakin kulkivat susimassa eli keräämässä tavaraa kaaso seuranaan. Lah-
joiksi annettiin villoja, pellavia, kangasta yms., joskus ruokatarpeitakin, »että
morsiamella olisi omaa evästä orsikoitaan valmistaessaan».

Kannakselaisnaisten täytyi olla ahkeria ja taitavia käsitöissä ehtiäkseen
talousaskareiden ja muun kodinhoidon ohessa raaka-aineen kasvattamisesta
ja kehruusta lähtien valmistaa perheen tekstiilitavaran kymmenine paitoineen
ja koristeluineen, vieläpä myytäviäkin nuttuja. - Tulee joskus ajatelleeksi,
millä ajalla he kaiken ehtivät, kun pienehköillä tiloilla ei pidetty palvelusvä-
keä. Tosin sanoo sananparsi: »Öillä päivät jatketahan», ja emäntä Helena
Onttonen on v. 1956, kokemansa nojalla, havainnollisesti selostanut, miten
päivien jatkaminen käytännössä tapahtui - kiireisinä käsityöaikoina ei käyty
öisin ollenkaan vuodesijoille nukkumaan: »Ko loppu syksytyöt, nii sit ol
keträttävä keikuteltava läpi öihen. Iltasil ol keträttävä nii kauvva ko jakso ja

Kuva 14. Pilsimiksi nimitetty kangaspuu-tyyppi oli itäisellä Kannaksella käytössä
vielä 1930-luvulla. Metsäpirtti.
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siit käytii silviisii makkuamua, net ei petattu. Käytii sillal (=lattialle) istumua
ja piä pantii penki laitua kiäjen varrua, - siint ko käs nuljaht, sillon kuopsa-
hettä ketriämiä.» Hämärän tullessa eli hämäriköl tosin oltiin vähän aikaa
päivän puuhien jälkeen penkeillä pitkällään, mistä sitten noustiin käsitöille.
»Sil viisii ahkeroitettii ketriämistä, ei olt helppo sattua (100) paitua suahes.»
Hieno huntupalttinakin kudottiin kotona. »Savutuvas kuvottii ja valkijua
kankasta suatii.» Kangasta kudottaessa oli puolestaan muistettava: »Ei kan-
kas karaten jouvvu, - siin ol oltava kankuan takan» (H. Onttonen). - »Ei lapsii
aikakua joutant hukkua kulumua», lisää Helena Onttonen ja kertoo, että
lapset auttoivat mm. kerimisessä ja käämien teossa ja purkamalla purkulaisii.
Purkulaista eli purkulankaa sekotettiin heikkolaatuisiin vatsa- ja jalkavilloi-
hin ja kartattiin. Langaksi kehrättynä tällaisesta lumppuvillasta kudottiin
vuodepeitteitä. Lankoja tarvittiin paljon ja kaikki liikenevä aika oli naisten
käytettävä tarkkaan, esim. lasta heijatessaan. Vaik ol aikua viis minuttii, nii
siin ajas jo kuontaloparrast nykäis säijettä, kertoi emäntä Onttonen. Vanhuk-
set kehräsivät nuorien kanssa ja tarvittaessa neuloivat kinnasneuloilla kintai-

Kuva 15. Mari Hänninen 85-
vuotiaana viipsinpuulla vyyhti-
mässä Raudun Palkealassa v.
1930. Hän esitti itkuvirsiä La-
rin Parasken hautapatsaan pal-
jastusjuhlassa.
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ta, välillä myös paikkasivat ja parsivat. Puaval panettelluo, kynttel kysyttel-
lyö, onk rihmat rillitelt, onk kankuat kuvottu. »Päivä ko piten, nii säije lyhen,
lehmät ja sijat ko poik, nii työt lisähyis.»

Kaakkois-Kannaksella oli naisten käsityötekniikassa 1900-luvun alkuun
asti ominaista pitäytyminen verrattain alkukantaisiin, osaksi ikivanhoihin
työmenetelmiin. Tästäkin syystä käsityöt vaativat erityistä uutteruutta ja
taitoa. - Käsityökoulut ja kotiteollisuusneuvonta alkoivat Raudun suunnalla
ilmeisesti merkittävämmin vaikuttaa vasta 1910–20-luvuilla.

Emme tässä yksityiskohtaisesti puutu aineksien valmistukseen kuidusta
kankaaksi, koska työtavat olivat samat laajoilla alueilla ja niitä on Karjalaa
koskevissa kansatieteellisissä kuvauksissa selostettu. Tässä kiinnitämme huo-
miota vain niihin vanhoillisiin piirteisiin, jotka Kaakkois-Kannaksella, mm.
Raudun vähävaraisissa ja syrjäisissä oloissa säilyivät tavallista pitempään.

Värttinäl sitä enne keikuteltii, nyt sitä vokil hyrrätiä, kirjoitti Helena
Onttonen v. 1956. 1930-luvulla rautulaiset vanhukset muistelivat, että 1800-
luvun kolmannella neljänneksellä lukuisissa kodeissa langat kehrättiin värtti-
nöillä. Muualla Etelä-Suomessa rukki yleistyi 1800-luvun alussa. V. 1845
syntynyt Mari Hänninen muisteli v. 1930 lapsuudenkotiaan: »- - - eipä voint
vokkii ostoa», koska perheessä oli seitsemän sisarusta, siis paljon rahanme-
noa.23

Kankaan loimien luontia seinille napukoiden eli tiuhtanappuloiden varaan
muistivat edellä mainitut tiedonantajat. Ku oli pitemp kangas, sait siin juossa
pitki siltoa. Sanottiinkin: »Nii hyppii ku kankoan luoja.» Tavallisia pyöräs-
kangaspuita alkukantaisempia pelsimiä käytettiinkin Raudussa kuten paikoi-
tellen muuallakin Etelä-Karjalassa 1900-luvulle asti. V. 1930 oli Palkealassa
Mari Sonnin kotona poltettu pelsimet ja hankittu tellit eli uudemmantyyppi-
set pyöräspuut.

Vyyhteämisvälineinä olivat 1920-luvulle asti viipsinpuut. - Raja- ja Etelä-
Karjalassa käytetyillä, ikivanhat itäiset perinteet omaavalla keäminkoalla
(käämikota) tehtiin Palkealassa vielä 1930-luvulla sukkuloihin käämit, »ku
eivät kehanniet keämitekkoa vast vokkii tuua sissää». Tämä Itä-Euroopasta
Kaakkois-Suomeen kulkeutunut työväline on uskollisesti säilyttänyt alkukan-
taisen intialaisen käsirukin muotoa.

Kotikutoisista pellavakankaista olivat kaksivartisia parhaista sydänpella-
vista kudottu aivinainen ja karkea piikko. Erilaisia toimikkaita eli nelivartisia
olivat rostoitoimikas, kahatoimikas ja silmäniekka eli ristitoimikas. Miesten
työmekoiksi kudottiin myös moriaa, kaksivartista kangasta, jonka loimissa ja
kuteissa vuorottelivat valkeat ja mustat langat.
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Kotona vanutettua täysivillaista sarkakangasta kudottiin Raudussa yleises-
ti vielä 1900-luvun alkukymmenillä. Perinteellisen kansanpuvun väistyttyä-
kin kestävää ja lämmintä sarkaa tarvittiin edelleen miesten talvihousuihin ja -
takkeihin ja naisten päällysnutuiksi. Saran teko oli naisväen huolekkaimpia
käsitöitä. Raudun seudulla saran valmistuksessa säilyi eräitä läntisestä Suo-
mesta aikaisemmin syrjäytyneitä piirteitä. Niinpä hamesarka, jota vanhan
kansanpuvun aikana käytettiin, oli kaksivartista, kun taas viitat ja miesten
housut olivat tukevampaa, nelivartista eli toimikkaaksi kudottua sarkaa.
Etelä-Karjalan kaksivartinen vanutettu hamesarka edustanee varsin vanhaa
perinnettä, sillä skandinavis-keskieurooppalaisten lähteiden mukaan muinais-
ja keskiajan sarkakankaat olivat yleisesti kaksivartisia eli palttinasidosta.

Kestävyyden ja lämpimyyden lisäämiseksi vanutettiin eli huovutettiin
saraksi tarkoitetut villakankaat kuuman saippuaveden ja hankauksen avulla.
Vanutus suoritettiin Raudussa, kuten useissa muissakin itäisen Kannaksen
pitäjissä ikivanhaan tapaan, lattialla tai tiinussa märkää kangasta paljain
jaloin polkien. Edestakaisin vedettävät vanutuspuut eli vantturit tulivat tun-
netuiksi Raudussa vasta 1900-luvun alkukymmenillä. Läntisessä Suomessa
niitä käytettiin ainakin jo 1700-luvulla. Saran jaloin vanutus oli viimeksi
ominaista erityisesti itäiselle Kannakselle. Isovenäläisillä oli sama vanutusta-
pa kotiteollisuuden kaudella yleinen ja vanutuspuut tuntemattomat.24 - Puoli-
villaista kaksivartista kangasta - länsisuomalaisittain sarssia - sanottiin Rau-
dussa venäläisperäisellä nimellä ärmäkäksi. Kestämisen lisäämiseksi sekin
usein vanutettiin.

Karjalan naiset olivat 1900-luvulle asti taitavia palmikoimaan ns. seinävöitä
ja kutomaan sekä pirta- eli mytkänauhoja että lautanauhoja eli viilivöitä;
viimeksi mainittuja oli pakanuuden ajan lopulla eteläkarjalaisten naisten
vaatteissa vöinä ja reunuksina. Raudusta on Kansallismuseoon tuotu pari-
kymmentä nauhanäytettä, jotka on valmistettu eri työtavoin, lisäksi tehtiin
sormin »iskettyjä» tikutteita ja isentäisiä. Erilaisia nauhoja tehtiin mm.
säärsiteiksi eli sukkanauhoiksi ja muiksi siteiksi, vöiksi ja reunuksiksi, kuten
leveiksi viittojen kussakoiksi. Kussakot saattoivat olla myös Venäjältä ostet-
tuja kangasvöitä.

Sukkien ja lapasten ompelu kinnasneulalla on ikivanha, aikoinaan kan-
sainvälinen, Karjalasta rautakaudelta todettu työtapa.

Lankojen kotivärjäystä kasviväreillä muistettiin Raudussa vielä 1930-
luvulla. Silloiset vanhukset olivat nuorina hakeneet niityiltä ja metsistä
väriaineiksi tiettyjä juuria, lehtiä ja sammalia ja kaivaneet matarapuirilla
mataranjuuria. Punaista värjättiin ostetuilla punalastuilla, jotka olivat ulko-
maista kasviväriä, krappia. Pietarista ostettiin kappaleina sinistä indigo-väriä,
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josta hapattamismenetelmällä saatiin ns. pyttysinistä. Indigovärin hapattami-
seen käytettiin virtsaa, kuten aikoinaan muissakin maissa. Saunan eteisessä
sininen väriseos happani pytyssä ja se kuumennettiin ikivanhaan tapaan
saunan uunista otetuilla kivillä. Pieniä värillisiä koristelanka- ja kangaseriä
myös ostettiin Pietarista.

Millaisia olivat Raudussa sorokkain, sepaluksien, rekkojen, nästyykien ja
käsipyyhkeiden kirjonnat?

Työtavoista oli yleisin luotoksittain ompelu eli ruutuompelu, jota sanotaan
myös etupistokirjonnaksi ja joka on molemmin puolin samannäköistä (kuvat
3, 8, 9, 18, 19). Myös ristipistoja käytettiin jonkin verran, samoin ns.
lehtosittain ja virvittäin ompelua eli mittausopillisiin kuvioihin sovellettuja
laakapistoja. Mallistolle olivat ominaisia selkeästi tyylitellyt mittausopilliset
kuosit, »kirjoitettavan» eli koruommeltavan alan tarkka käyttö ja sopusointui-
set värit ja tuloksena yleensä hillitty tasapainoisuus. - Ihmis- ja eläinaiheita ei
kannakselaiskirjonnassa käytetty ja revinnäiskirjontakin rajoittui kapeahkoi-
hin ruutuaiheisiin raitoihin. Raudun käsitöissä ei revinnäiskirjonta ollut
yleistä.

Luotoksittain ompelu on hyvin vanha, idän muinaisista kulttuureista kaut-
ta Euroopan levinnyt kirjontatapa, jota käytettiin mm. monien suomensukuis-
ten kansojen käsitöissä ja joka venäläisillä on vanhimpana pidetty kirjonnan

Kuva 16. Kymmenellä kutomalaudalla eli vyölau-
dalla kudottua lautanauhaa eli viilivyötä; oik. vi-
ronvyötä eli poiminnalla kuvioitettua pirtanauhaa.
Hakaristimäinen kuvio oli ominainen itäisen Kan-
naksen vironvöille. Rautu.
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laji.25 Käsiliinojen eli nästyykien yhteydessä mainittiin tämän työtavan olleen
Länsi-Euroopassa muotia 1500- ja 1600-luvuilla. Karjalassa sen on arveltu
periytyvän keskiajalta. Itä-Virossa tavattavaa pukukappaleiden punaisella
kirjontaa pidetään slaavilaisena vaikutuksena26 ja samoin lienee ollut laita
Etelä- ja Raja-Karjalassa.

Etelä-Karjalalle oli ominaista kirjonnan kuosien tarkka nimeäminen, mikä
oli tapana myös mm. isovenäläisillä. Olletikin on Raudun pieni pitäjä oikea
runola, kirjoitti August Ahlqvist kansanrunouden rikkautta tarkoittaen
v. 1854 runonkeruumatkansa selostuksessa.27 Tämä tulee mieleen, kun tutus-
tuu Raudusta muistiin merkittyihin kirjontamallien nimityksiin ja erittäin
suuritöisiin kuoseihin, jotka ovat ikäänkuin käsityön runoutta, jonka piiriin
karjalaisnaiset pakenivat elämän arkea.

Kuva 17. Valkoisten pella-
vaviittojen eli kostuleiden
ristipistoilla kirjottuja etu-
muksia. Värit vaalean- ja
tummansininen, mataran-
punainen, vihertävä, keller-
tävä. Rautu ja Sakkola.
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Suomen karjalaisten sorokkain vaihtelevien geometristen kuosien on sa-
nottu olevan karjalaisen kirjontataiteen parhaimpia näytteitä.28 Raudun 250
sorokkanäytettä ja etenkin Raudun ja Sakkolan mustavalkeat suruharakat
ovat tyylikkäitä ikivanhojen kansainvälisten malliaiheiden sovellutuksineen.
Kirjonta-aiheiden vivahderikkaista murrenimistä monet tarkoittavat keskiai-
kaisia kansainvälisiä ornamenttiaiheita. Sellainen on mm. vääräpää eli haka-
risti eli svastika, jota ommeltiin eteläkarjalaisten esiliinoihin pronssikieru-
koilla jo pakanuuden ajan lopulla, kannuksenpyörä eli kahdeksansakarainen
tähti (kuv. 3, 18, 19), lättäpää eli kulmikas hannunvaakuna, siiviläinen eli
hajotettu hannunvaakuna (kaksi sauvaparia ristissä), siivilänpesonen eli ker-
rottu risti, vinoristi, pilpuslehtonen eli kerrottu ruusuke ja sisäkkäiset neliöt.

Geometrisissa kirjontakoristeissa lienee Viipurin läänissä ollut myös kes-
kiaikaista läntistä vaikutusta, sillä eteläkarjalaisissa sorokkain ja kostulien
sepalusten kirjontakuoseissa on samanlaisia sommitelmia kuin 1500-luvun
keskieurooppalaisissa mallikirjoissa ja keskiaikaisissa länsieurooppalaisissa
liturgisissa pukukappaleissa, mm. eräät sommitelmat kannuksenpyörä- ja
siivilänpesoset -aiheista. U. T. Sirelius on arvellut, että katolisena aikana
kenties sellaisia liturgisia vaatteita on käytetty Karjalassakin ja että myös
hansakauppa välitti kirjontaa Viipurin suunnalle.29

Kahdeksansakarainen tähti eli kannuksenpyörä oli yleinen itämerensuo-
malaisten kansojen kirjonnassa ja esiintyi myös Tverin karjalaisilla, mutta oli
sen sijaan harvinainen venäläisessä ornamentiikassa. Venäläisellä taholla
onkin tätä koristeaihetta pidetty todisteena Tverin karjalaisten vanhoista
yhteyksistä Baltian maihin.30 Myös Viipurin läänin kansanomaisen kirjonnan
vanhat, länsimaiseen vaikutukseen viittaavat piirteet voivat olla osaksi Balti-
an maiden välityksellä saatuja.

On todettu, että muissakin maissa, mm. Virossa ja Ruotsissa etenkin
kansanpuvustossa on säilynyt korkeasuhdanteiden aikana omaksuttuja ilmiöi-
tä vielä sittenkin, kun asianomaiset alueet ovat muuttuneet syrjäisiksi.

Naturalistinen kukkaskirjonta ei perinteellisen kansanpuvun aikana ehtinyt
levitä Karjalan kannakselle. - Eteläkarjalaista kirjontaa ei ole vielä toistaisek-
si ornamentiikan kannalta perusteeliisesti tutkittu. Mm. olisi aihetta verrata
sorokkain, rekkojen, nästyykien, kostulien sepalusten ja pyylikeiden kuvioin-
teja, ottaen huomioon näiden vaatekappaleiden eri tahoilta saamia vaikuttei-
ta.
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Kuva 18. Raudun ja Sakkolan surusorokoita (3 ylintä), kirjottu mustin tai tumman-
ruskein, valkein ja vaaleankeltaisin langoin.
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Kuva 19. Raudun ja Sakkolan sorokkain punakirjavia otsamuksia. Alimmassa mm.
kaaliraudankuvia, keskimmäisessä valamonkuvia ja ylimmäisessä kortinkirjoja;
kaikissa myös kahdeksansakaraista tähteä. Raudun sorokoissa olivat selvästi eril-
lään otsallinen, patsaat (otsallisen pystyt reunaraidat), lakimus ja korvalliset, jotka
eräillä seuduilla osaksi sulautuivat yhteen.

Päätelmiä

Etelä-Karjalan 1800-luvun kansanpuvustosta on sanottu, että siinä »ovat
kuvastuneet vuosisadat ja yhtyneet toisiinsa itä ja länsi» - sekä muistoja
historiantakaisesta karjalaisen heimon itsenäisyyden ajasta että keskiajan
peruja. Historialliseen keskiaikaan palautuvat ilmeisesti sorokat, neitojen
säppäli, sarkaviitat ja osa kirjontamalleja, kun taas mm. sellaiset pukujen osat
kuin hunnut, yksiväriset hameet, kirjaillut esiliinat, neulakintaat, Iautanauhat,
pyöreät paljinsoljet, ehkä myös torvimaiset irtokalsut eli säärykset ovat
perintöä pakanuuden ajan lopulta.
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Vanhakantaiset nyytinkipitsit ja kirjotut käsivaatteet (nästyykit) lienevät
säilyttäneet uuden ajan alun länsimaisia vaikutteita. Karjalan Kannaksella
tiedetään 1500- ja 1600-luvulla olleen ulkomaisia kauppiaita, käsityöläisam-
mattilaisia ja sotilassäätyyn kuuluneita perheitä. Niiden mukana on voinut
tulla vaikutteita Skandinavian maista ja muualta Länsi-Euroopasta.31 - Slaavi-
laisilta naapureilta saatiin vaikutteita etupäässä jo keskiajalla: sorokat, rekko-
paidat, eräät viittamallit ja ilmeisesti myös paitojen ja viittojen kirjomismuo-
ti.

Raudun-Sakkolan seudun äyrämöisasun erikoispiirteenä voidaan sanoa,
että sille oli ominaista suurempi vanhoillisuus kuin läntisellä Kannaksella:
hartiahame raitaisine lautanauhahelmuksineen, liivittömyys, pitkät pellava-
kostulit, hunnun ja naisten leikkotukan käyttö uudenmallisenkin puvun kans-
sa, käsiliina-nästyykien suorakaidemuoto ja kirjava luotoksittain kirjonta,
Karjalan vanhimmantyyppiset nyytingit, mittausopillisten kirjontamallien run-
saus ja vanhoillisuus sekä sorokkain runsas ja taidokas kirjonta. Lilli Vuore-
lan mainitsema villainen paidan yläosa palauttaa mieleen pakanuuden ajan
villaisen paitamekon. Saman tiedonantajan mainitsema aviottoman äidin
punainen huntu häpeän ja tyttöyden menetyksen merkkinä lienee myös vanha
piirre. Kun lisäksi otamme huomioon omalaatuisen pienoishunnun ja pie-
noissäppälin, joita pidettiin vain Raudussa ja Sakkolassa, voidaan sanoa
näiden pitäjien muodostaneen oman saarekkeensa Etelä-Karjalan vanhassa
tekstiilikulttuurissa.

Jos verrataan Karjalan kannaksen ja Inkerin 1800-luvun äyrämöispuvustoa
Raja-Karjalan ja Itä-Karjalan kansanpukuihin, huomataan samaa kuin näiden
alueiden kansanrunoutta verrattaessa eli että ne erosivat toisistaan melko
paljon. Raja- ja Itä-Karjalassa kansanpukuihin omaksuttiin enemmän myö-
häistä slaavilaisperäistä vaikutusta. Itäisen Kannaksen, mm. Raudun talon-
poikaiskulttuuri oli paljossa samanlaista naapurialueen Pohjois-Inkerin kans-
sa. Myös vaatekappaleet olivat jokseenkin samat ja koristeaiheissa oli paljon
yhteistä. Esim. pohjoisinkeriläisen Vuoleen pitäjän ortodoksisen Mäenkylän
naisten »harakoiden» muodot ja kirjailujen kuosit ja nimet olivat Kansallis-
museon kokoelmien mukaan suunnilleen samoja kuin mm. Raudussa. Olivat-
han rautulaisten yhteydet Pohjois-Inkerin kautta Pietariin aikoinaan vilk-
kaammat kuin Suomeen päin. Kun vaateparsi alkoi Raudussa 1800-luvun
lopulla uudenaikaistua muualta Suomesta tulleesta vaikutuksesta, myytiin
käytöstä syrjäytyneitä hyväkuntoisia vaatekappaleita kuten viittoja, kostuleita
ja hameita Inkeriin.
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Vanhoillisten piirteiden säilymiseen yleensä Kaakkois-Kannaksella vai-
kutti mm. syrjäinen asema muuhun Suomeen nähden, rahan vähyys ja
kiinteät yhteydet vanhoillisiin naapuripitäjiin Pohjois-Inkerin puolella.
- 26.11.1916 mainittiin Karjala-lehdessä kirjoituksessa »Kansantarinoita Rau-
dusta», että rautatien tuloon asti (v. 1915) siellä »elämä on monin paikoin
säilynyt vielä koskemattomana karjalaiselämänä valoineen ja varjoineen».
Raudun väestö koostui 1900-luvulle asti lähes kokonaan talonpoikaisluokas-
ta, »herroja» edustivat lahjoitusmaahovien hävittyä vähälukuiset seurakun-
nan, valtion ja kunnan toimihenkilöt, siis papit, opettajat, postineiti, kunnan
esimies, poliisit ja tullimiehet. Vain herrasväellä oli varaa ostaa tehdaskan-
kaisia vaatteita, koska raha oli verrattain tiukalla 1800-luvun lopulle asti. -
Samoissa itäisen Kannaksen pitäjissä, joissa vanha pukuperinne säilyi kauan,
viihtyi myös kalevalamittainen runolaulu kauemmin kuin yleensä muissa
osissa eteläistä Viipurin lääniä.

Raudun syrjäistä ja lahjoitusmaajärjestelmän aikoinaan rasittamaa rajapi-
täjää vuosisatamme vaihteen tienoilla esim. sanomalehdissä kuvattaessa ko-
rostettiin seudun olojen alkukantaisuutta rakennusten, maanviljelyksen ja
karjanhoidon tason suhteen. Tätä taustaa vasten tuntuu omalaatuiselta se
kymmenien työtuntien määrä, joka on kulunut jokaista rekkoa, viitan se-
palusta, sorokkaa ja nästyykiä kirjailtaessa. Vaikka annamme tunnustusta
Raudun ja yleensä Kannaksen äyrämöisnaisten kirjontataidolle ja kauneusta-
julle, lienee todettava, että naisten pukukauneudelle siellä esim. 1800-luvun
alkupuoliskolla ilmeisesti suorastaan tuhlattiin aikaa, - ehkä joskus muiden
kotitöiden kustannuksella. Tähänkin kiinnitti August Ahlqvist huomiota
v. 1854: »Vaatteihin menettävät sekä miehet että naiset paljon. Äyrämöisnais-
ten monenlaiset kirjat ja tikkaukset ovat ostolangasta tehdyt ja niiden paljas
tekeminenkin jo maksaa paljon, sillä se ottaa paljon aikaa.»32 Mahtoiko
ikivanhoihin kirjontakuoseihin liittyä jotain uskomuksellista, esim. onnea
tuottavia käsityksiä, kuten aikoinaan mm. itämailla?

Uudistuksien omaksumisessa eri aloilla, mm. puvustoon ja kotien sisus-
tukseen, oli kansakoululaitoksella, rahatulojen lisääntymisellä ja maatalou-
dellisella neuvonta- ja yhdistystoiminnalla vuosisadan vaihteen tienoilta läh-
tien merkittävä osuus. Tuolloin Kannakselle ilmaantui metsänostajia ja talvi-
sin tukinajo tuotti ansiotuloja. Raha alkoi liikkua entistä enemmän ja »kai-
kenlainen ylellisyys sai suuren vallan. Eivät enää kelvanneet omakutoiset
vaatteetkaan», lausui 7.5.1914 joku ajan virtauksista huolestunut »Karjalas-
sa» kirjoituksessa »Vähän taloudellisesta asemasta Raudussa».
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Nykyiset käsitöitä harrastavat rautulaiset voisivat saada aiheita mm. niistä
koruompelumalleista ja nyytingeistä, joissa heidän esiäitinsä ilmensivät kau-
neustajuaan. Niitä kuitenkin lienee syytä karjalaisen kirjonnan kauneusarvoja
ymmärtäen yksinkertaistaa, jotta nykyajan kiireisiltä käsityönharrastajilta riit-
täisi kärsivällisyyttä perinteellisten mallien toteuttamiseen. - Kotiteollisuus-
neuvos Lauri Kuoppamäki kirjoitti v. 1912, että Viipurin läänissä oli kansalla
käsitöissään perintönä aikaisemmilta sukupolvilta taiteellisuutta ja taituruutta
ja että »vastaiset toimenpiteet kotiteollisuuden edistämiseksi» pitäisi suunni-
tella tälle pohjalle.33

1940-luvun lopulla suunniteltiin Raudun ja Sakkolan siirtoväen edustajien
toivomuksesta nykykäyttöä varten Raudun-Sakkolan kansallispuku Kansal-
lismuseon aineiston nojalla. Siinä on vaihtoehtoisesti punainen tai sininen
kapeaolkaiminen hame raitaisine reunuksineen, rekkopaita, valkea, pitsein
koristettu esiliina tai raidallinen värikäs villaesiliina, säppäli nauhoineen tai
sorokka. Rautulaisilla ja heidän tyttärillään on tilaisuus vaalia esiäitiensä
pukuperinteitä suosimalla tätä kansallispukua. Sen malli ja värikuvat on v.
1950 julkaistu Tyyni Vahterin kirjassa »Suomalaisia kansallispukuja». Ken-
ties voitaisiin rautulaisten ompelukerhoissa opetella kirjailemaan kansallis-
puvun paidan rekkoja tai sorokoita, - siinä samalla varmaankin kasvaisi
kunnioitus esiäitien käsityötaitoja ja ahkeruutta kohtaan.

Kuvat 2, 11, 12, 15, 16 Kansallismuseon kansatieteellisen osaston kuva-
arkistosta. Kuvien 1, 3-10, 13, 14, 17–20 esineet Kansallismuseon esineko-
koelmista, saatu museoon 1800-luvun lopulla. Kuvat 10, 17–19 valok. T.
Nousiainen, muut Kansallismuseo.


