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LU K I JALLE

Edessänne oleva Raudun historia on tarkoitettu täydentämään rautulaisten
jakamattoman suosion saanutta muistojulkaisua »ENTINEN RAUTU, kovien
kohtaloiden ja rakkaiden muistojen pitäjä Karjalan kannaksella», jonka toimituskuntaan kuuluivat Matti Pulakka, Kaarlo Asomaa ja Hannes Ihalainen
viimeksi mainitun suorittaessa varsinaisen toimitustyön.
Teoksen historiallinen osa sisältää säilyneisiin asiakirjalähteisiin perustuvan katsauksen Raudun vaiheisiin kautta vuosisatojen. Käytettävänä olleen
sivumäärän puitteissa on lähinnä keskitytty selvittämään Raudun asutuksen
vaiheita. Monet rautulaiset lukijat kohtaavat teoksen sivuilta oman sukunsa
edustajia. Vaikeuksista huolimatta lukuisat suvut jaksoivat polvesta polveen
rakentaa ja ahertaa rakkaaksi käyneellä kotiseudullaan useiden vuosisatojen
ajan aina talvisotaan asti. Mahdollisuuksien mukaan on kuvattu myös pitäjän
yhteiskunnallista, taloudellista ja sivistyksellistä kehitystä.
Teoksen kansatieteellisessä osassa pyritään antamaan kuvaus entisajan
elämästä, tavoista ja perinteistä Raudussa. Se perustuu Raudun kansanperinteestä ja runoista rikkaassa pitäjässä suoritettuihin kansatieteellisiin tutkimuksiin sekä Viipurilaisen Osakunnan ylioppilaiden rautulaisten keskuudessa suorittamiin haastatteluihin siitä, miten Raudussa ennen vanhaan elettiin.
Historiatoimikunnan tavoitteena on ollut tallettaa nykyisille ja tuleville
polville entisessä kotipitäjässä eläneiden esivanhempien perintö. Tämä kirja
on yhteinen muistomerkki Raudun kirkkomaissa lepääville sukupolville,
jotka aikoinaan raivasivat ja rakensivat Raudun ja siten osaltaan loivat
edellytykset omalle elämällemme. Samalla se on esivanhempien testamentti
uusille polville rautulaisuuden vaalimiseksi. Rautu-juhlat, Rautulaisten Lehti,
Rautu Seura, Raudun pitäjäseura ja Rauta-Säätiö osoittavat, että rautulaisuus
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elää edelleen voimakkaana Karjalassa syntyneen polven keskuudessa. Rautulainen nuoriso on kuitenkin jo menettämässä kosketustaan entiseen Rautuun.
Rautulaisuus, entiset tavat ja perinteet ovat unohtumassa ja tietous menneestä
kotiseudusta häviämässä. Toivomme tämän kirjan antavan uuden virikkeen
rautulaisille, erityisesti rautulaisille nuorille, entisen kotiseudun perinteiden
vaalimisessa, mikä on kunniavelvollisuutemme. Se vaatii kaikkien rautulaisten aktiivisen osanoton rautulaisuuden säilyttämiseksi. Raudun historia saakoon osakseen runsaan käytön ja kunniapaikan jokaisen rautulaisen kodissa
sukupolvesta toiseen. Valakoon se meihin jatkuvasti karjalaisuuden ja rautulaisuuden henkeä.
Toimikunta kiittää kaikkia, jotka ovat antamallaan aineellisella tuella tai
tiedoilla myötävaikuttaneet teoksen aikaansaamiseen. Erityisen kiitoksensa
toimikunta esittää Rauta-Säätiölle sen historiatyöhön myöntämästä merkityksellisestä rahallisesta avusta. Teoksen toimitustyöstä on huolehtinut Kyösti
Toivonen.
Helsingissä 22. päivänä syyskuuta 1965.
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