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Nimien kirjoa

Ester, Hilkka, Humu-Pekka, Inga, Into, Jumi, Kaiku, Lassi, Leiju, Leila, Leimu,
Lelu, Lempi, Lento, Liinu, Liisa, Lippa, Lotta, Nella, Olga, Paku, Perho, Piiju,
Piippa,  Pirkko,  Poju,  Polle,  Sirkka,  Sirkku,  Siro,  Sohvi,  Sopu,  Teho,  Temu,
Teppo, Tuima, Ukko, Urho, Valma, Vappu, Varpu ja Veijo.

Koko joukko kelpo nimiä joko varsinaisiksi etunimiksi tai kutsumanimiksi. Luulta-
vasti  useimmat lukijat arvaavat kuitenkin heti,  ettei  listassa tällä kertaa ole kyse
ihmisten  nimistä,  vaan nimistä,  joilla  puhuteltiin  monelle  tärkeää  ja  ehkä  jollain
tavoin rakastakin ystävää – hevosta. 

Hevosten ja etenkin suomenhevosten arvoa suomalaisen maa- ja metsätalouden histo-
riassa  on  vaikea  yliarvioida.  Historiallisessa  katsannossa  polttomoottorikäyttöiset
laitteet ja koneet ovat vieläkin uusia, vaikka traktorit ovat jo usean sukupolven ajan
olleet arkinen osa maaseudun elinkeinoissa. Toki koneet ovat tehostaneet tuotantoa
ratkaisevalla tavalla, mutta moni kansantaloutemme kaunis kehityskaari on perus-
tettu  ihmisen  ja  hevosen  yhteistyölle.  Ei  niitä  tukkeja  talvisella  metsätyömaalla
ihmisvoimin raahattu tie- tai vesireittien varrelle.

Hevosten arvo on ollut suuri myös sodankäynnissä. Tämän ovat suomalaiset jo tun-
nustaneet. Elokuvien ja tietokirjojen ruokkimat kuvat arojen ja peltojen yli kiitävistä
panssareista  jättävät  pimentoon  liejuisilla  teillä,  poluilla  ja  jopa  koskemattomissa
metsissä kärryjä ja tykkejä vetäneet tai rakuunaa selässään kantaneet voimanpesät.
Erityisen  tärkeässä  asemassa  hevonen  oli  tykistölle,  sillä  kenttätykistörykmentin
miesvahvuudesta yli puolet saattoi olla hevosmiehiä tai hevosia huoltavaa henkilös-
töä. 

Rauhan aikana puolustusvoimien palveluksessa oli noin neljä tuhatta hevosta. Liike-
kannallepanossa tarve yli kymmenkertaistui ja mistäpä muualta hevoset otettiin kuin
siviiliväestöltä. Vuosina 1939–1944 puolustustarkoitukseen otettiin reilusti yli sata-
tuhatta hevosta, Rääkkylästäkin useaan otteeseen. Samalla tavoin luovutettiin myös
muun muassa heiniä, olkia, perunaa ja lihakarjaa. Vanhempi väki muisti varmasti
vastaavat luovutukset ensimmäisen maailmansodan vuosilta.

Yllä oleva nimilista koostuu hevosista, joiden luovuttamisesta päätettiin aivan vuoden
1942 lopussa. Tuolloisessa listassa oli kaikkiaan 62 hevosta, joten joukkoon mahtui
monta saman nimen omaavaa eläintä. Tämän jutun lopusta linkin takaa löytyvästä
artikkelista löytyy tietoja periaatteista, joiden mukaan hevosia valittiin. Niitä näyte-
tään noudatetun myös Rääkkylässä.  Hevoset  koottiin keräyspisteisiin,  joista sitten
matka jatkui Hammaslahden asemalle ja junaan.

Jos nimilistaa voitaisiin yleistää, niin yleisimpiä hevosten nimiä Rääkkylässä olisivat
olleet Pirkko, Urho, Siro, Sirkka ja Lotta. Koska – kuten linkitetystä artikkelista käy
ilmi – orihevosia ruunia lukuun ottamatta välteltiin, niin nimijakaumaan on luulta-
vasti sitä kautta tullut vääristymää. Joka tapauksessa, olipa nimi ollut mikä tahansa,
eläimestä luopuminen on ollut varmasti monelle omistajalle tiukka paikka. Sitä ei ole
välttämättä helpottaneet edes korvaukset, joita eläimistä maksettiin.

https://www.historiapalvelut.fi/raakkyla/raakkyla.htm


* * * * *

Aiheesta lisää muun muassa:

https://www.reservilainen.fi/uutiset/hevonen_oli_korvaamaton_resurssi_sodassa

http://www3.lappeenranta.fi/museot/verkkonayttelyt/heihoplaa/sivut/Historiaa-
osa4.html
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