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Sukuvaakuna: 

 

Vaakunan kilvessä on kultainen kolmivuori ja punainen väri Raudun pitäjäseuran vaakunasta. 

Ne kuvastavat sukumme lähtökohtia kaukaisessa Karjalan pitäjässä. Kolmivuoren sisällä oleva 

sinivalkoinen vesi yhdessä vuoren kanssa kertoo kotipitäjämme vaihtelevasta, kauniista luonnosta. 

Vuoren huipulla oleva karitsa on peräisin paavin ja apostolisen isän Klemensin (vv. 92-101) 

legendasta. Tarinan mukaan Klemens näki näyn, jossa Jumalan karitsa osoitti lähteen, josta 

hän löysi vettä marmorilouhokseen pakkotyöhön tuomituille kristityille. Samantapaisessa pakko- 

työssä elivät esi-isämmekin lahjoitusmaakaudella Venäjän vallan aikaan. 

Sukumme yhteys tähän pyhään Klemensiin syntyy Mentu-nimen kautta, jonka sukunimitutkijat 

väittävät olevan sen johdannainen. Kyseessä ei ole sukulaisuussuhde, vaan pelkästään saman- 

lainen kuin ortodokseilla on henkilön ristimänimen ja tietyn pyhimyksen suhteen, jonka mukaan  

nimi on saatu. 

Länteen katsova karitsa yhdessä siniristilipun kanssa kuvastaa sukumme läntistä kulttuuriperintöä 

ja sitä suuntaa, jonne oli lähdettävä kovien uhrausten jälkeen hakemaan uutta elämää. 

Vuosikymmenten saatossa tosin moni sukumme jäsen oli hakenut uutta elämää myös idästä, mutta 

useat palasivat takaisin ja jatkoivat vieläkin pidemmälle länteen, jopa maamme rajojen ulkopuo- 

lelle. 

Kilven yläpuolella oleva kypäränpeite kuvastaa niitä sotaisia oloja, joissa sukumme on vuosisatoja 

elänyt, vuoroin Ruotsin, vuoroin Venäjän ikeen alla. 

Suorakulmaan ripustettu koulun kello kuvaa sukumme kulttuuritaustaa ja kirkollisuutta. Raudun 

neljästä koulumestarista kolme oli Mentuja. Opetustoimi oli aikoinaan kokonaan kirkon hoidossa  

ja suntiot huolehtivat aktiivisesti lukutaidon opetuksesta, heitäkin on suvussa ollut ainakin kaksi. 

Pappejakin suvustamme löytyy. Opetustointa kohtaan on myöhemminkin riittänyt laajaa mielen- 

kiintoa. 

Suorakulma taas kuvastaa suvun teknistä osaamista. Rakentaminen, niin talojen kuin erilaisten  

koneiden ja laitteidenkin, on ollut monen suvun jäsenen elämäntyönä, alkaen salvuumestari  

Kaaprosta. 

Monen muunkin ammattikunnan osaajia suvusta löytyy, mutta kaikkien niiden symbolien saaminen 

näinkin pieneen kokonaisuuteen on mahdotonta. Kaikkien työ on kuitenkin ollut arvokasta ja 

kunnioitettavaa. 

Taustalla oleva kypäränpeite tuo vaakunaan hieman itämaista eksotiikkaa ja se on perusteltua, sillä 

asustaahan sukumme jäseniä edelleenkin rajan takana Venäjällä. 

Heraldiikassa ja vaakunoissa käytettyjen merkkien, kuvioiden ja symbolien monimerkityksellisyys 

antaa mahdollisuuden tulkita niitä aika vapaasti. Vaakunasymboliikka viittaa johonkin arkitodelli- 

suuden yläpuolelle, tuo esille suvun historiaa ja vaiheita sekä saavutuksia. Mielestämme heraldikko 

Hannu Hillo on tässä sukuvaakunassa onnistunut hyvin kuvaamaan sukuamme. 

 

Vaakunan virallinen heraldinen selitys kuuluu seuraavasti: 

 

"Punaisella kilvellä kultainen kolmivuori, jossa sini-hopeinen lähde. Kolmivuorelta nousee hopei- 

nen karitsa kantaen vastapalkittaista ristipäistä tankoa, jossa hopeinen siniristilippu. Suljettu kypärä, 

jolla kypäränkoristeena nouseva suorakulma, johon ripustettu käsikello, molemmat kultaa. Kypärän 

peitteiden selkäpuoli punainen ja vuoripuoli kultaa, lakipunos kultaa ja punaista." 
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