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Sukutiedot talteen ja esille
Tärkeä osa sukuseuran toimintaa on suvun tietojen ja tapahtumien tallennus ja esille tuominen niistä
kiinnostuneiden käyttöön. Osasta Rahkosten sukua on kohtuullinen kuva vuodesta 1554 alkaen, mutta
kuva on kuitenkin vielä toistaiseksi kaikkea muuta kuin kattava Suomen osalta, puhumattakaan
maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi meiltä puuttuvat luotettavat tiedot vuotta 1554 edeltävältä ajalta. 
Erityisen paljon me tiedämme Saarijärven sukuhaarasta, josta on tehty kaksikin selvitystä.
Ensimmäinenhän tehtiin jo 1950-luvulla, kun “Amerikan setä” Kusti Rahkonen päätti selvityttää suvun
vaiheita Suomen Sukututkimusseuran avustuksella. Tuolloin Sukututkimusseuran puolesta selvityksen
teki Arvi Ekman. Samaa Kustin sukuhaaraa on tarkemmin selvitellyt ja dokumentoinut sukuseuramme
hallituksen jäsen Tuula Kuokkanen Lappeenrannasta. Saarijärven haaraa ei ole kuitenkaan koottu
yhteen sellaiseen tiedostoon, joka kattaisi kaiken olemassa olevan tiedon. 



Toinen erittäin merkittävä sukuamme koskeva aineisto on Olavi Keski-Rahkosen perusteellisen työn
ansiota. Olavi on selvitellyt ja dokumentoinut huolellisesti Ullavan Rahkosten sukuhaaran tietoja pitkältä
ajanjaksolta. Hyvin pitkälti tämä työn ansiosta me saimme varmuuden Saarijärven ja Ullavan sukujen
yhteisestä alkuperästä. Nämäkin tiedot on tallennettu sellaisella sukututkimusohjelmalla (Brother's
Keeper), jonka suvussamme vain Olavi Keski-Rahkonen hallitsee ja joihin vain hänellä on pääsy. 
Saarijärven sukuhaaran näkökulmasta perusteellista työtä on tehnyt Raili Hytönen, jonka vuonna 1992
julkaistu selvitys “Rahkosten suku Saarijärveltä” on yksi sukumme perusdokumentteja. Tämä tiedosto
on käytettävissä paperikopioina ja käsittääkseni ainakin osittain myös tekstitiedostona selvityksen
tekijällä.

Tiedot yhtenäiseen muotoon

Aivan uuden näkökulman sukumme tietoihin tuo mahdollinen sukuyhteys niihin Rahkosiin, joita ei ole
toistaiseksi voitu sijoittaa luotettavasti tunnettuihin Saarijärven ja Ullavan sukuhaaroihin. Veikko
Rahkonen Riihimäeltä on tehnyt parin vuoden ajan merkittävää selvitystä Antrean Rahkosten vaiheista.
Sukuseuran yhtenä tavoitteena on päästä selville, onko Antrean ja Saarijärven Rahkosilla yhteinen
alkuperä. Veikko on käyttänyt tietojen tallentamiseen asianmukaista sukututkimusohjelmaa
(Sukuohjelmisto 2000), mutta se on kuitenkin erilainen kuin esim. Olavi Keski-Rahkosen käyttämä. 
Jos jollain sukumme jäsenellä on vielä edellä mainitsemieni tiedostojen lisäksi jokin muu tiedosto,
pyytäisin ilmoittamaan tietojen olemassaolosta sukuseuran hallitukselle. 
Sukumme tietoja on siis tallennettu useisiin eri tiedostoihin, jotka ovat valitettavasti suurelta osin vain
näitä tiedostoja hallitsevien henkilöiden käytettävissä. Lisäksi tiedot on tallennettu hyvin erilaisiin
tiedostomuotoihin, ja niiden tallennuksessa käytetyt periaatteet ovat toisistaan poikkeavia. 
Sukuseuran hallitus työskentelee sen hyväksi, että tiedot saataisiin lähivuosina johonkin sellaiseen
muotoon, että niitä on helppo lukea ja päivittää ja että niihin olisi helppo pääsy nykyaikaisilla
tietovälineillä. Tavoitteenamme on, että seuraavassa sukukokouksessa kesällä 2003 hallitus esittelee,
miten tietojen hallinta ja päivitys hoidetaan.

Olavi Rahkonen 
Rahkosten sukuseuran hallituksen puheenjohtaja 
  
 

 Liisa – akvarellisti
Vantaan Myyrmäen vanhainkodin kanslisti Liisa Kaarina Vuorinen on osa-aikaeläkkeellä ja sukkuloi
opettajan tehtävistä myös eläkkeelle siirtyneen Pauli-miehensä kanssa tiiviiseen tahtiin Vantaan ja
Rauman väliä. 
Liisa syntyi sodan jaloissa Pietarsaaressa 7.12.1944. Lapsuutensa ja nuoruutensa hän kuitenkin vietti
vanhempiensa ja sisarustensa kanssa Raumalla ja siellä hän perusti myös oman perheensä Paulin kanssa.
Raumalta perheen tie vei myöhemmin Paulin työpaikkojen perässä mm. Ryttylän ja Kinnulan kautta
Vantaalle. 
Liisalla on neljä aikuista poikaa nimiltään Juha, Mikko, Esa ja Matti, ja lapsenlapsiakin on kertynyt jo
kolme. 
Liisa maalaa ahkerasti. Akvarelleja. Liisan maalausharrastus orasteli jo 1970- ja 1980-lukujen
vaihteessa, mutta pääsi varsinaisesti valloilleen vasta lasten aikuistuttua vuonna 1995. Kokeilujen jälkeen
hän löysi akvarellit sekä niiden intensiivisen tekotavan ja sekatekniikan, jossa käytetään myös
tussikynää. Teosten aihepiirinä ovat abstraktinomaiset kukka-asetelmat ja taiteilijan mukaan tärkeintä
niissä ovat rohkeat ratkaisut mutta herkät värit. 
Liisa on pitänyt näyttelyjä sekä Raumalla että Vantaalla ja tätä nykyä hän toimii Raumalla myös
kuvataidepiirin vetäjänä. 
Maalaamisen lomassa Liisa nauttii mm. mustikkametsällä olosta perheen Vihdissä sijaitsevalla
kesäpaikalla. 
Vapaa-ajan lisäännyttyä ovat Liisa ja Pauli hankkineet ns. kakkosasunnon Raumalta: Raumanmeren



äärellä Liisa tuntee olevansa juurillaan. 
Liisa Kaarina Vuorinen on karjalaista alkuperää olleiden Unto ja Hilja Rahkosen tytär. Liisa kuuluu siis
Rahkosten sukuun ja on ollut - Raumalla perheineen asuvien veljiensä Ilmo Kallen (syntynyt Viipurissa
8.1.1934) ja Unto Kalevin (syntynyt Raumalla 28.1.1949) kanssa - sukuseuran jäsenenä ja toiminnassa
mukana heti seuran perustamisesta lukien.

laverteli veli 
Kalevi

 
 

 Liisan taulut sukuseuran myyntiin

Liisa Vuorisen taulut tulevat Rahkosten sukuseuran myyntiin kevättalvella 2003. Tauluja voi tiedustella
Eero Hiiroselta (yhteystiedot tämän lehden sivulla 2). Tauluja on myynnissä myös Rahkosten
sukukokouksessa heinäkuussa Saarijärvellä. 
Sukuseuran hallitus päättää taulujen hinnasta kokouksessaan helmikuussa. Kuvat myytävistä tauluista
tulevat sukuseuran kotisivuille internetiin. 
 

Sukukokous Saarijärvellä 19.7.2003
Rahkosten seuraava sukukokous järjestetään Saarijärvellä ensi heinäkuussa. Päivä on lauantai
19.7.2003. Tapahtuma järjestetään Saarijärven keskustan koulukeskuksessa. 
Sukukokous järjestetään joka toinen vuosi. Ensimmäinen sukukokous pidettiin Saarijärvellä vuonna
1995. Myös vuonna 1997 kokous oli Saarijärvellä. Vuonna 1999 Rahkoset kokoontuivat Ullavaan ja
kaksi vuotta myöhemmin Jyväskylän maalaiskunnan Vaajakoskelle. 
Sukukokouksen ohjelmasta ja kokouksen järjestelyistä kerrotaan kesällä 2003 ilmestyvässä sukulehden
seuraavassa numerossa. 
Jos sinulla on sukukokoukseen sopivaa ohjelmaa, ota yhteyttä sukuseuran hallitukseen. Sukukokous
tarjoaa Rahkosille esiintymismahdollisuuden. 
 

Rahkos-papit lähikuvassa



Rahkosia on monenlaisissa ammateissa. Jonkinlaisena suvun yleispiirteenä näyttää esiintyvän tekninen
lahjakkuus ja halu tutkia asioita. Siihen ei tuntuisi millään lailla liittyvän hengellisen työn tekeminen –
vai liittyykö sittenkin? Seuraavassa esittäytyy sananjulistajia kolmesta eri kristillisestä piiristä,
luterilainen, helluntailainen ja baptisti. 
 

Seppo Rahkonen, Multian kirkkoherra

Seppo työskentelee syntymäkuntansa Saarijärven naapurissa Multialla kirkkoherrana tai oikeastaan
”jopa paikan höylänä” niin kuin hän itse virkaansa kuvaa. Sellaisiahan yhden papin seurakunnat taitavat
yleensäkin olla. 
Seppo syntyi 46 vuotta sitten Saarijärvellä. Hänellä on vaimo, jonka kanssa kolme lasta. Viimeisin
tulokas syntyi viime kesänä. Työn ohessa hän harrastaa lenkkeilyä. Viime kesänä Helsinki City-maraton
taittui aikaan 4 tuntia 35 minuuttia. 
Seppo on kierrellyt Keski-Suomessa tekemässä työtä monissa seurakunnissa. Laukaassa, Pihtiputaalla,
Jyväskylässä, Jämsässä, Keuruun rovastikunnassa ja nyt 11 viimeistä vuotta Multialla. 
Miksi papiksi? kysyin Sepolta. 
- En ollut seurakuntanuori eikä minulla ollut herätyskristillistä taustaa. Teologia oli opiskeluvaihtoehto
kaupallisen ja yhteiskuntatieteellisen ohella. Koin jonkinlaista johdatusta mm. asuntoasioissa ja päädyin
teologiseen. Opiskeluaikana minulle selvisi, että haluan papiksi enkä esimerkiksi uskonnonopettajaksi.
Papin työn ihmisläheisyys oli ehkä asiaan eniten vaikuttanut tekijä. 
Entä mikä papin työssä on mielestäsi tärkeintä? 
- Vaikka tämä voi kuulostaa jollakin tapaa kuluneelta, niin kyllä se on evankeliumin julistus. Sen lisäksi
tässä nykyisessä ajassa pidän tärkeänä rinnalla kulkemista ja toivon ylläpitämistä. 
Voiko kirkkoherrana toteuttaa tällaista kutsumusta? Monet ovat minulle valittaneet hukkuvansa
hallinnollisiin tehtäviin, jatkoin utelemistani hieman provosoivastikin. 
- Tässä ammatissa ei olisi pahitteeksi joku notaarin tai tuomarin tutkintokaan. Yllättäviä taitoja
tarvittaisiin. Pitäisi olla kuin 10-ottelija olematta huippu missään lajissa, mutta halliten vähän kaikkea. 
Oletko ajatellut kirkkoherran mahdollisuuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? 
- Siihen en ole vakavasti paneutunut. Ainakin haluan olla puoluepolitiikan ulkopuolella. 
Ovatko Rahkosten geenit tai suvussa vallitseva ”kulttuuri” jotenkin vaikuttaneet työhösi? 
- Enpä tiedä. Ei ainakaan ole jarruttanut. Sisaruksissani on hoitoalan väkeä ja kaikilla tytöilläkin on
kuorma-autokortti. Isäni oli ammattiautoilija. Ehkä nämä seikat ovat vaikuttaneet jotain. 
Tein vielä papille sopivan kysymyksen: Mikä on parasta, mitä olet Jumalalta saanut? 
- Vaikea kysymys. Elämä? Terveys? Ehkä kuitenkin sanoisin iankaikkinen elämä + elämä. Kastepappini
Saarijärven kirkkoherra Markku Hovikoski sanoi ikään kuin testamenttinaan saarijärveläisille: ”Kiitos
elämästä, kiitos kuolemasta, kiitos kuoleman jälkeisestä elämästä.” 
 

Johannes Keski-Rahkonen, Ullavan helluntaiseurakunnan paimen

Johannes on paljasjalkainen ullavalainen. Ikää on 51 vuotta ja kokoa kahden metrin tuntumassa. Hänellä
on vaimo ja kolme lasta. Ullavan helluntaiseurakunnan paimenen virkaa hän on toimittanut vuodesta
1996 asti. Ullavalla helluntailaiset ovat merkittävä uskonnollinen vähemmistöryhmä. Lapset mukaan
lukien heitä on arviolta noin 15 % koko Ullavan kunnan väestöstä. Ennen ryhtymistään täysiaikaiseksi
saarnamieheksi Johannes korjasi autoja ja kodin elektroniikkaa. Johannes on tutkijatyyppi. Tämä piirre
tuntuisi kulkevan suvussa. Onhan hänen serkkunsa, VTT:n tutkija Olavi Keski-Rahkonen, tekniikan
ohella erityisen syvälle paneutunut sukumme juurien tutkimiseen. Saarnaamisen ohella Johannes
harrastaa kaikkea elektroniikkaa ja kalastusta. Kalastusta tosin Ullavalla ei pidetä harrastuksena, vaan
paikallisena elämäntapana. Annamme Johanneksen itse kertoa työstään ja elämästään. 
On hieman vaikea sanoa, mikä sai minut tähän tehtävään. Voiko tällaisessa asiassa puhua ajautumisesta?
Oikeastaan sanoisin, että otin haasteen vastaan. Olen sellainen tutkijatyyppi. Olin aina halunnut tutkia
raamattua hieman syvemmältäkin. Siinä sain jotain sellaista, mitä on voinut jakaa eteenpäinkin. Olen
kokenut, että olen täyttänyt jonkin aukon seurakunnassa tällä kuluneella aikaperiodilla. 



Minulle tehtävässäni on keskeisintä koettaa välittää seurakuntalaisille yhä suurempi into löytää ratkaisut
elämän kysymyksiin Jumalan sanasta. Kaikki muu virassani rakentuu tästä näkökulmasta käsin. 
Minun isäni ja äitini olivat helluntaiuskovia. Olin 2 kuukautta vanha, kun äitini meni kasteelle. Minua
kuljetettiin jo tuolloin mukana jossain nyytissä polkupyörän telineellä. Tässä mielessä suvun perinteellä
on merkityksensä. Geeniperimän puolesta olen saanut kiinnostuksen löytää asioille mahdollisimman
syvän syyn ja lähtökohdan. Raamatun tutkimisessa tämä auttaa, mutta kääntöpuolena on se, että minulla
on taipumus joskus olla enemmän kiinnostunut asioista kuin ihmisistä. Tähän puutteeseeni tarvitsen
Jumalan apua. 
Olen kiitollinen Jumalalle siitä, että hän jaksoi kutsua minua, kunnes ymmärsin vastata. Naapurini kuoli
traktorionnettomuudessa ollessani 10-vuotias. Tämä puhutteli minua, mutta Jumalan puoleen käännyin
ratkaisevasti vasta armeijan jälkeen ihan omassa kodissani. 
Olen myös kiitollinen Jumalalle siitä, mitä tapahtui vaimolleni kaksi vuotta sitten. Silloin näytti, että
luusyöpä vie vaimoni ja loppu tulee. Hilkkaa täytyi syöttää ja kantaa suihkuun. Röntgenkuvat osoittivat
luusyövän levinneen laajalle. Silloin rukoiltiin perheessämme ja seurakunnassa. Kaksi vuotta sitten
tapahtui dramaattinen käänne. Hilkka käy nyt jo työssä. Viimeisessä lääkärin lausunnossa sanotaan:
”Syöpä näkyy himmenevänä. Syövän ote on heikentynyt.” Olemme saaneet lisää yhteisiä elinpäiviä.
Uskon, että vaiva väistyy kokonaan. 
 

Pauli Rahkonen, matkasaarnaaja ja lähetystyöntekijä

Monet sukuseuramme jäsenet tuntevat minut siltä ajalta jolloin olin puheenjohtajana. Myöhemmin työni
liikkuvuus jätti minulle hyvin vähän aikaa hoitaa sukuseuran puheenjohtajan tehtävää, joten luovuin
siitä. Olen nyt 55-vuotias kolmen lapsen isä. Asun Lahdessa vaimoni ja nuorimman tyttäreni kanssa.
Muut lapset ovat jo naimisissa. Toimin hengellisessä työssä baptistiseurakunnan työntekijänä, mutta
liikun muuallakin, kuten helluntaiseurakunnissa ja luterilaisissakin piireissä. Voin sanoa olevani jo
edesmenneen isäni tapaan hyvin sukurakas. Sukuseura on hieno mahdollisuus tutustua toisiin Rahkosiin.
Idean tämän haastattelun tekemisestä sain, kun muistelin erästä hauskaa tapahtumaa joskus ehkä 15
vuotta sitten. Olin pitämässä kotiseuroja Jämsänkoskella. Sain käsiini paikallisen lehden. Siellä
kirkollisten osastolla ilmoitettiin, että Jämsän kirkossa saarnaa Seppo Rahkonen, helluntaiseurakunnassa
Kyösti Rahkonen ja baptistien järjestämissä seuroissa Pauli Rahkonen. 
Muistui myös mieleeni toinen tapaus suvun hengen miehistä. Tämä liittyi surujuhlaan. Minua oli
pyydetty toimittamaan hautaan siunaaminen. Vainaja oli ollut ateisti ja kuulunut siviilirekisteriin.
Elämänsä viimeisinä kuukausina hän kutsui minut luokseen ja oli kiinnostunut Jumalasta. Hän halusi
uskoa evankeliumin. Testamentissaan hän oli määrännyt, että minun tulisi toimittaa ”viimeinen palvelus”
haudalla – ei kappelissa. Ruumissaaton piti lähteä klo 12, mutta Jyväskylän maaseurakunnan suntio ei
liikahtanutkaan. Lopulta kysyin: Miksi emme lähde liikkeelle. Hän vastasi: ”Odotamme Rahkosta.
Rahkosen pitäisi toimittaa siunaus”. Vastasin olevani Rahkonen. Hän katsoi minuun hämmästyneenä ja
kertoi odottaneensa Seppo Rahkosta. 
Alun perin olen koulutukseltani ekonomi. Opiskeluvuoteni olivat lievästi sanoen hurjat ja minusta näytti,
etten koskaan tule valmistumaan. Uskoon tuleminen muutti kuitenkin koko elämäni ja minusta tuli sen
seurauksena vastuuntuntoinen kansalainen. Heti kääntymyksestäni lähtien tunsin, että tulen toimimaan
sananjulistustehtävässä elämäntyönäni. Päätin kuitenkin opiskella hunningolle jääneet opintoni loppuun.
Ajatuksenani oli, että ihmiset eivät pääsisi sanomaan: ”Se rupesi saarnaajaksi, koskei siitä muuhun
ollut”. 
Olen saanut viettää todella mielenkiintoista elämää ja nähnyt paljon maailmaa ruohonjuuritasolta.
Olimme kolme vuotta perheenä Israelissa. Olin ilmeisesti ensimmäinen länsimainen saarnamies, joka
pääsi Uralin takaisiin vankiloihin. Olen saanut tutustua Volgalla suomensukuisiin kansoihin ja Kenian
savanneilla ja viidakoissa elävään masai-heimoon. Olen saanut nähdä evankeliumin vapauttavan ihmisiä
päihdehelveteistä ja sairaiden parantuvan rukouksen kautta. 
Rahkosten geeneissä piilevä halu tutkia on pannut opiskelemaan jopa huvin vuoksi silkasta
uteliaisuudesta. Jerusalemissa tein heprean kielen maisterin paperit ja nyt kirjoitan Jyväskylän
yliopistossa väitöskirjaa historian alalta. Aiheenani on volgansuomalaisten heimojen liikkeet kohti
Karjalaa ja Suomea. Se on myös ajanut minua julistamaan evankeliumia uusille, suomalaisille



tuntemattomille alueille, kuten Venäjän Arkangelin läänin silmänkantamattomien ikikorpien keskelle.

haastattelut 
Pauli Rahkonen 
 

Kanadan Rahkosia kävi Suomessa
Lynn West perheineen vieraili Suomessa elokuussa 2002 sukulaisiaan tapaamassa. Ilmi o.s. Rahkonen
lähti Hangosta 1923 Englannin kautta Kanadaan, jossa rantauduttiin Quebeciin. Ilmi avioitui Johan
Mäenpään kanssa, ja he asettuivat asumaan Sudburyyn. Pariskunnalle syntyi kolme lasta: Laila, Leonard
ja Eila. 
Vanhin lapsista, Laila, avioitui aikanaan Vilho Sillanpään kanssa ja heillä on em. Lynn-tytär. Mäenpään
ja Sillanpään perheet asustivat Sudburyssä. 
Myöhemmin Eilan perhe asettui Torontoon kuten Lynnkin. Westin perheellä on tilava ja kaunis koti
Toronton omakotialueella Pickeringissä. Heillä on teini-ikäisiä lapsia: 2 tytärtä, Courtney ja Rebecca
sekä Matthew-poika. 
Koko Westin perhe oli Suomessa matkalla mukana. He varustivat vaatteita runsaasti mukaan. Kuitenkin
Suomen poikkeuksellisen lämmin kesä yllätti heidät, sillä lähes koko ajan tarkeni shortsiasussa. 
Matkareitti kulki Tukholmasta Turkuun, Poriin, Vaasaan, josta vierailu Kauhavalle, Johan Mäenpään
sukulaisia tervehtimään.

Käynti Ilmi-mummon syntymäkodissa

Lauantaina 24.8. oli matkan tärkeä tapahtuma. Westin perhe matkusti Saarijärvelle ja sai omin silmin
nähdä kodin, josta Ilmi-mummo oli aikoinaan Kanadaan lähtenyt. Hiljaisina katselimme ajan patinoimia
seiniä sekä kuluneita lattialankkuja. Ulkopuolella otimme valokuvia. Lynn oli ensimmäinen jälkeläinen,
joka Mallatlammin kotiin on tutustunut. Ilmi, kuten ei Helmikään, ei lähtönsä jälkeen enää käynyt
Suomessa. 
Sitten oli vuorossa Ilmin edesmenneen Väinö-veljen Elsa-puolison luona käväisy. Coca-Colaa juotiin
pahimpaan janoon. Sitten jatkettiin Annikin kotiin tutustumaan Väinö ja Elsa Rahkosen perillisiin, noin
20 henkeä olikin saapunut paikalle. 
Vielä samana iltana matka jatkui Ilmin sisaren Tyynen Anneli-tyttären (Havu) perheen luo Petäjävedelle.
Siellä perhe viipyi yli viikonlopun jatkaen alkuviikosta matkaa Helsinkiin. Ohjelmassa oli tutustuminen
Helsingissä niin moneen kohteeseen kuin perhe kerkesi. 
Viimeisenä iltana oli ohjelmassa vielä vierailu pikkuserkku Hannu Salon luona. Sinne kokoontui myös
sukulaisia. Paluumatka Kanadaan alkoi perjantaina. 
Mieltä lämmittävää meille itse kullekin oli todeta kuinka sanonta ”veri on vettä sakeampaa” pitää
paikkansa.

Annikki Salo o.s. Rahkonen 
Lynn West on kirjoittajan serkun tyttö. 
  
 

Kirjoita, lähetä kuvia tai vinkkaa juttuaiheesta

Rahkoset-lehti on avoin kaikille sukuun liittyville kiinnostaville jutuille ja kuville. Jos mielessäsi on aihe,
kirjoita siitä itse tai kerro aiheesta Jorma Rahkoselle. Yhteystiedot löytyvät sivulta 2. 
Juttujen ei tarvitse olla valmista lehtitekstiä, sillä ne käyvät läpi normaalin toimituskäsittelyn. Tarjoa
myös valokuvia, jotka liittyvät sukuun. 
Seuraava sukulehti ilmestyy kesäkuussa 2003. Aineisto ehtii lehteen, jos se on perillä viimeistään
kesäkuun alussa. 
 



Osta sukuseuramme logolla varustettuja tuotteita!

Sukuseuralta voit hankkia seuraavia tuotteita:

                                väri                                       hinta/kpl 
Pikeepaitoja      tummansininen, -vihreä ja musta     17,00 e 
T-paitoja           harmaa                                          12,00 e 
Lippalakkeja     musta                                             8,50 e 
Pipoja               musta                                             8,50 e 
Kaulaliinoja       musta                                             8,50 e 
Kyniä                                                                      0,90 e

Tilaukset: Helvi Liimatainen 
 Lunttilantie 22, 43100 Saarijärvi 
 puh. (014) 432 147 
 fax (014) 432 144 
 e-mail: helvi.liimatainen@sci.fi

Toimituskulut (3,50 euroa) lisätään hintoihin. 
  
 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
Toivoo Rahkosten sukuseuran hallitus


