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Turkuun suunniteltu ja valmisteltu 
sukukokous ohjelmineen joudut-
tiin viime kesänä valitettavasti 

viime tipassa perumaan koronan takia. 
Pahoittelen itse kullekin aiheutunutta 
harmia ja ylimääräistä vaivaa. 
Varsinainen sukukokous pidettiin 
10.10.2021 etäkokouksena Teamsilla, 
eli osallistujat istuivat kukin kotonaan 
oman tietokoneensa ääressä videoyhtey-
den päässä. Paikalle olivat hallituksen 
jäsenten Matin, Merjan, Pian, Ykin ja 
Kaarinan lisäksi uskaltautuneet Jukka 
Laaksonen ja Alpo Tuomi. Päätösval-
tainen kokous saatiin siis aikaan. Kiitos 
kaikille!
On ymmärrettävää, että osallistumiseen 
muodostui aikamoinen kynnys, kun pää-

tösasiatkin lienevät usein tylsäksi miel-
lettyjä. Kokous onnistui kuitenkin hyvin 
ja pohdimmekin, että etätapaamiset toi-
mivat hyvin esimerkiksi sukututkijoiden 
yhteisissä pohdinnoissa ja mahdollistavat 
osallistumisen tapahtumiin ja keskuste-
luihin, vaikka maapallon toiselta laidalta. 
On tietenkin tärkeää, että toimintaamme 
voisi osallistua mahdollisimman moni, 
joten erilaiset tekniset taidot ja laitteet 
myöskään saa muodostua esteeksi. Pide-
tään tekniset välineen oivana lisänä, vaan 
ei ”oikeiden ” tapaamisten korvaajana. 
Oikeaa tapaamista on taas suunnitteilla 
ensi kesäksi!
Toivotan kaikille rauhaisaa joulun aikaa 
ja hyvää uutta vuotta 2022

Erovuoroiset hallituksen jäsenet 
Kaarina Laakso, Tekla Raekallio ja 
Tanja Kunnas valittiin tehtäviinsä 

uudelleen, sillä uusia ehdokkaita ei ollut 
eikä kovin pontevia irtisanoutumisia ollut 
esitetty. On hyvä muistaa, että hallituksen 
toimintaan voi osallistua täysin oman 
harkinnan ja elämäntilanteen mukaan. 
Onhan kyse harrastustoiminnasta.  
Toiminnantarkastajina edellisellä kaudella 
toimineet Lily Lilja ja Antti Ahtola valittiin 
niin ikään uudelleen tehtäviinsä ja heille 
varahenkilöiksi valittiin Jukka Laaksonen 
ja Alpo Tuomi.  
Jäsenmaksun suuruus on edelleen 20 
euroa ja käytäntö 80 vuotta täyttäneiden 
maksuttomuudesta jatkuu.

Sukututkimusta edistetään toimikunnan 
perustamisella ja suvun kantaisään liit-
tyvällä selvitysteemalla. Merja Almonkari 
kertoo jutussaan siitä lisää.

Turkuun kesällä 2022
Totesimme, että neljä vuotta on aivan 
liian pitkä väli sukutapaamiselle. Näh-
käämme siis Turussa jo kesällä 2022! 
Koska ko-kous on jo pidetty, voimme 
heittäytyä vallan viihtymään ja nautti-
maan ohjelmasta, esitelmistä, hyvästä 
seurasta ja pöydän antimista. Alustavasti 
meille on varattuna lauantaina 6.8.2022 
panimoravintola Koulun Wilhelmiina-sali. 

Lisätietoa tulee, kun olemme saaneet 
ohjelman tarkistettua.  Koska Turku on 
vilkas tapahtuma-kaupunki varsinkin 
kesäisin, lienee nyt hyvä hetki varmistella 
peruutettavissa olevaa majoitusta hyvissä 
ajoin. Kaikenlaiset jäsenten esitykset ja 
ohjelmanumerot ovat tapaamistemme 
erityinen suola, kehotamme rohkeasti 
mukaan musiikin, sukukertomusten, esit-
täytymisten tai muun yhteisen ohjelman 
pariin. Esiintymistoiveet ja aiheet saa 
vinkata hallitukselle, niin järjestämme 
jokaiselle sopivan hetken esiintymiseen. 
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Yki Räikkälä, Alpo Tuomi & Merja Almonkari
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Neljä sukupolvea viisivuotiaina satunnaisessa järjestyksessä.

Mitä tietoa irtosi poskisoluistani?
Ihminen kantaa perimäänsä jokai-

sessa solussaan. Teetin omasta pe-
rimästäni DNA-testin yhdysvalta-

laisessa tutkimuslaitoksessa nimeltä 
FamilyTreeDNA  (FTDNA) kolmisen 
vuotta sitten. Tiedot ja suositukset juu-
ri tästä yrityksestä sain DNA-tutkija 
FT Marja Pirttivaaran kirjasta Juuresi 
näkyvät – Geneettisen sukututkimuk-
sen ABC. Testi hoitui siten, että tila-
sin internetistä testipakkauksen ja sen 
saatuani pyörittelin poskeni sisäpin-
nalla pakkauksessa olleita näytepuik-
koja ohjeitten mukaan. Pumpulipuikot 
laitettiin mukana tulleisiin putkiloihin 
ja ne sitten lähettäjän tietoineen mu-
kana tulleeseen kirjekuoreen. Kuo-
ri postiin ja odottamaan tuloksia! 
Paljonko minulla on geneettisiä su-
kulaisia? Löytyykö yllätyssukulai-
sia? Millainen on etninen taustani?   
   Kuuden viikon kuluttua sähköpos-
tiini ilmestyi viesti, jossa ohjeistettiin, 
mistä internet-osoitteesta tulokseni 
löytyvät, mistä saan apua tulkintaan 
yms. Käytännössä se tarkoitti sitä, että 
minulle oli perustettu salasanan taak-
se oma sivusto, josta löytyivät kaikki 
minua koskevat testitulokset ja ohjeet 
sivuston käyttöön. Etninen taustani 
ei tuonut yllätyksiä, tulosten mukaan 
olen 97 % suomalainen ja 3 % baltti. 
   Tuloksissa huomioni kiinnittyi 
geneettisten sukulaisten suureen 
määrään: minulla oli yli 6000 ”etä-
serkkua” eli DNA-osumaa ympäri 
maailmaa eli ihmisiä, joiden DNA:
ssa on samoja aineksia kuin minul-

la, toisin sanoen samoja periytyviä 
ominaisuuksia. Heistä oli sivustol-
lani jokaisesta esillä yleensä nimi, 
sähköpostiosoite, yhteisen geenipe-
rimän määrä, sukupuu ja sukunimiä 
niistä suvuista, joita he tutkivat sekä 
vanhimpien esivanhempien nimet ja 
paikkakunnat. Jotkut olivat myös lait-
taneet valokuvan itsestään. Koska tes-
tattava saa itse määrätä, mitä tietoja 
itsestään antaa, ei kaikilla ollut nimeä 
eikä sähköpostiosoitetta, ei myöskään 
sukupuuta ym. muiden nähtävillä.  
    Kahdella ihmisellä olevan saman-
laisen geeniaineksen määrää mita-
taan yksiköllä cM eli ”senttimorgan”.  
Tiesin käymäni sukututkimuskurssin 
perusteella, että jos joukossa olisi 
lähisukulaisia, senttimorganeita pi-
täisi olla vähintään satoja, esim. uusi 
serkku voisi löytyä, jos osumallani 
olisi kanssani 500–1200 cM yhteistä. 
Katselin tuloksiani hieman pettynee-
nä, vaikka olinkin vaikuttunut etä-
serkkujen sijoittumisesta maailman-
kartalle. DNA-osumani olivat täysin 
tuntemattomia nimiä ja suurimmat 
senttimorganmäärät 100–150. Tie-
dän tuollaisista luvuista, että yhteinen 
esi-isä löytyy monien sukupolvien ja 
satojen vuosien takaa. Päättelin täs-
tä, että läheisemmät sukulaiset eivät 
ole olleet innostuneita DNA-testeistä, 
koska tulokset kertovat tietysti vain 
testin samassa firmassa tehneistä. 
    No pitipä siellä olla kuitenkin jät-
tiyllätys, josta riitti hupia pitkäksi 
aikaa: etäserkkuosumien joukosta 

löytyi puolisoni Risto Korhonen (99 
cM)! Siinäpä meille sukututkimus-
harrastajille haaste, joka on teettänyt 
töitä kirkonkirjojen parissa tähän päi-
vään asti. Mitä kautta voimme olla 
sukua? Selvitellessäni seppämestari 
Johan Hagelbergin taustoja käytin 
apunani GENIÄ eli erästä internetin 
sukututkimussivustoa, jossa on paljon 
suomalaisiakin mukana. GENISSÄ 
on kätevä ominaisuus, se nimittäin 
pystyy nopeasti selvittämään, mitä 
kautta kaksi sen rekistereissä olevaa 
ihmistä ovat sukulaisia. Etsin siis yh-
teyksiä itseni ja Uudenmaan Hagel-
bergien välillä. Kyllä, yhteyksiä löy-
tyi, moneenkin, mutta ei mummoni 
kautta, kuten oletin, vaan puolisoni 
kautta. Varmaan jo sukuseuran kesä-
tapahtumassa voimme kertoa tarkem-
min Riston hagelbergilaisuudesta. 
   Löytääkseni läheisempiä sukulaisia 
latasin DNA-datani myös MyHerita-
ge-sukututkimusyritykseen, jossa tie-
sin testatun jo muutamia tuntemiani 
sukulaisia. Samallapa näkisin näiden 
laboratorioiden testitulosten luotetta-
vuuden. Kyllä vain, sainkin viestin: 
MyHeritage on löytänyt sinulle lähi-
sukulaisen, joka luultavasti on isäsi! 
Tulipahan sekin todistettua, totesi 
Jussi-isäni, joka puolestaan oli saanut 
ilmoituksen oletetun lapsen löytymi-
sestä. Samoin äiti, äidin serkku jne. 
kaikki löytyivät, mutta eivät tietysti 
tuoneet sukupuuhuni mitään uutta. 
   Olen ottanut itse yhteyttä muutamaan 
suomalaiseen sukulaiseen tiedustel-

Merja Almonkari



lakseni, mitä kautta voisimme olla 
sukua, mutta en ole saanut vastauksia. 
Olen sukututkimussivustoilla omalla 
nimelläni ja sähköpostiosoitteellani ja 
tietoni siis näkyvät henkilöille, joiden 
kanssa minulla on yhteistä geneettistä 
perimää. Ajattelen, että sillä tavalla 
sukulaisia etsivät saavat minuun yh-
teyttä, jos haluavat. Olenkin ilokse-
ni saanut muutamia yhteydenottoja. 
Ensimmäinen liittyi Hagelberg-su-
kuun ja siinä eräs Olli Forssasta ky-
seli, mitä kautta voisimme olla sukua. 
Siihen oli helppo vastata: avasin vain 
sukukirjan ja selvitin yhteyden. Yh-
teinen esivanhempamme on isoäiti-
ni isoäiti Amalia Serafia Lundqvist. 
   Toisesta yhteydenotosta kasvoikin jo 
pitempiaikainen tuttavuus ja ystävyys. 
Vantaalta löytyi isäni serkkupuoli 
Aaro, jonka kanssa meillä on yhteinen 
isomummo. Olemme etsineet tämän 

yhteisen sukulaisen, viipurilaisen Iida 
Gustaavan, haudan ja hankkineet sinne 
muistolaatan.  Olemme myös vierail-
leet toistemme kodeissa, tutustuneet 
perheisiin, soittelemme ja vaihdam-
me usein kuulumisia sähköpostissa.  
   Kolmas yhteydenotto tuli FTDNA:
n kautta, mutta henkilö löytyi myös 
MyHeritagesta. Tämä kaukainen etä-
serkku lähestyi minua Permin kau-
pungista Venäjältä ja on nimeltään 
Daria. Hän on 29-vuotias graafinen 
suunnittelija, joka aloittelee sukutut-
kimusta ja etsii ennen kaikkea iso-
äitinsä sukua. Hänen isoäitinsä on 
lastenkotilapsi, jonka taustasta ei ole 
olemassa mitään dokumentteja. DNA-
tutkimus voi tuoda tietoja isoäidin 
suvusta ja siksi hän tutkii nyt DNA-
osumiaan. Olen hänelle kiinnostava 
osuma, koska hänellä etnisen taustan 
analyysissä on löytynyt suomalaista 

ja karjalaista perimää 7 %. Käymme 
sähköpostikirjeenvaihtoa englannik-
si. Tähän mennessä on selvinnyt, että 
hänellä on enemmän yhteistä perimää 
äitini ja varsinkin äidin serkun kans-
sa, joka myös kuuluu Hagelbergin 
sukuun. Aika näyttää, löydämme-
kö yhteisen esivanhemman ja mikä 
hän voi olla miehiään tai naisiaan. 
   Yhteenvetona voin sanoa, että poski-
solujen lähettäminen tutkittavaksi 60 
euron maksua vastaan oli hyvä sijoi-
tus. Ei tehnyt kipeää vaan on tarjonnut 
kaikenlaista antoisaa ja hauskaa uutta 
sisältöä eläkeläisen elämään: aivovoi-
mistelua uusia geeniasioita opetelles-
sa, kielitaidon harjoitusta, uusia tutta-
vuuksia ja ystäviä sekä perehtymistä 
historiaan ja kulttuureihin. Suosittelen 
ja kerron mielelläni lisää!

4.

Robert Kaukola, joka osallistui perheineen Noor-
markun sukukokoukseen lähettää terveisensä ison 
veden takaa seuraavasti:

Here is the picture for our Christmas card this 
year, so I thought I would send you one. 

From left to right in the picture are Dave Subert 
(Rebecca’s husband), Rebecca Subert (our oldest 

daughter), their two sons are in front of them 
Abraham and Joshua, Laurie, myself, Krystie 
Dovenmuehler (our second daughter), Ryan 
Dovenmuehler (Krystie’s husband), in front of 
them are Eli and Ava their son and daughter, on 
the the right are Brooke Kaukola holding Rory, 
and Jacob Kaukola. Hope all is well in Finland.  
- Robert

TERVEISIÄ AMERIKANSERKUILTA!
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Onni Aleksander Tuomi kirjoitti 
7.3.1932 Taitsan parantolasta 
kirjeen vaimolleen Lempille 

Jyväskylään. Hän kertoi saaneensa kir-
jeen Yhdysvalloista veljensä Emilin tyt-
täreltä Hiljalta. Tämä kertoi Amerikassa 
olevan nyt ”huonot ajat”. He haluaisi-
vat muuttaa Karjalaan [tarkoittaa Neu-
vosto-Karjalaa], mutta eivät ole saaneet 
farmiaan myydyksi. Heidän motiiveis-
taan ei kirjeessä puhuta.
   Jo 1920-luvun alkuvuosina tapahtui 
jonkin verran muuttoa lännestä Neu-
vosto-Venäjälle, mutta vasta vuosi-
kymmenen loppupuolella se sai organi-
soidut muodot. Neuvostopropagandan 
kuvaukset työläisten paratiisista yh-
distyneinä talouslamaan saivat monet 
amerikansuomalaiset harkitsemaan 
muuttoa tähän onnelaan. Ensimmäiset 
järjestetyt matkat toteutettiin kesäl-
lä 1927. Vaikka lama vaikutti suuresti 
ihmisten hyvinvointiin, lähtijät olivat 
keskimäärin varsin hyvinvoipaa väkeä. 
Mukaan lastattiin autoja ja traktoreita 
sekä maatalouskoneita puhumattakaan 
irtaimesta omaisuudesta, joka oli toista 
luokkaa kuin esimerkiksi suomalaisen 

maaseudun asukkaalla. Kaikkiaan Yh-
dysvalloista ja Kanadasta suomalaisia 
arvioidaan siirtyneen Neuvostoliittoon 
vajaa 7000 henkilöä.
   Onni vaiko onnettomuus? Suanne Ca-
rol Tuomi kertoo 12.6.2004, että hänen 
isotädillään Hiljalla ja tämän puolisolla 
Victorilla oli menestyvä farmi Rapid 
Riverissä Michiganissa. Ehkäpä Hilja 
ja Victor Niemen jälkeläiset eivät ole 
tänään kovin pahoillaan 89 vuotta sitten 
pieleen menneestä farmin kaupasta.
   Onni Aleksanderin osalta elämä jat-
kui sairauden varjostamana enää vajaan 
vuoden. 4.1.1933 hänen elonpäivänsä 
päättyivät Taitsan tuberkuloosiparan-
tolassa Leningradin alueella Länsi-In-
kerinmaalla lähellä Hatsinaa. Parantola 
oli alkuaan ruhtinas Demidovin vuosina 
1774 - 1775 rakennuttama palatsi, josta 
vallankumouksen jälkeen tuli lähinnä 
johtavan eliitin parantola. Nyt alueella 
lienee ilmatorjuntaohjusyksikkö.
   Jo vuoden 1933 lopulta lähtien alkoi 
neuvostoyhteiskunnassa ja erityisesti 
Karjalassa tapahtua. Herätettiin epäluu-
loja Suomen suorittamasta vakoilusta. 
Suomalaisia ja suomensukuisia ryhdyt-

tiin epäilemään vieraan maan agenteik-
si, tapahtui epämääräisiä vangitsemisia 
ja jopa suomen kielen käyttöä kohtaan 
alkoi vähitellen kohdistua yhä anka-
rampia rajoituksia. Tapahtumat huipen-
tuivat vuosina 1937 – 1938 ns. Stalinin 
terroriksi, jolloin massavangitsemisia ja 
teloituksia tehtiin puhtaasti kiintiöpoh-
jalta. Suomalaisia ja suomensukuisia 
tuhottiin näinä vuosina runsaasti. Tark-
kaa lukumäärää ei tiedä kukaan. Petros-
koin Yliopiston Irina Takala on kirjan-
nut menehtyneiden määräksi hieman yli 
11.000 henkilöä. Suurempiakin arvioita 
on esitetty, jopa 25.000 – 30.000.
   Onni Aleksander säästyi näiden ta-
pahtumien näkemiseltä ja kokemiselta. 
Epäilemättä hänkin olisi ollut teloitetta-
vien joukossa. Hänen kansanedustaja- 
ja lehtimiestoverinsa Lauri Letonmäki 
ja Kalle Lepola kokivat kaamean koh-
talon. Jopa tasavallan päämies Edvard 
Gylling päätyi teloittajien eteen.
   Mitä, jos kaikki olisi Hiljan ja Onnin 
kohdalla mennytkin toisin?

ONNI VAI ONNETTOMUUS?

Ruhtinas Demidovin palatsi Taitsan (venäjäksi Taitsy) taajamassa Leningradin oblastissa. Tämän upean rakennuksen on suun-
nitellut pietarilainen arkkitehti Ivan Starov. Onni Aleksanderin hauta sijainnee kartanon alueella. Demidovin ruhtinassukua elää 
edelleen myös Suomessa.

Taimo Tuomi
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Suomalaissiirtolaisten suosimia alueita Yhdys-
valloissa olivat ennen kaikkea keskilännen po-
hjoisosissa suuriin järviin (Lake Superior, Lake 

Huron ja Lake Michigan) rajoittuvat alueet, erityisesti 
Michiganin ja Minnesotan osavaltiot. Varsinkin Michi-
ganin yläniemimaa (UP eli Upper Peninsula) houkut-
teli suoma- laisia. Ilmasto oli suuresti kotimaan ilmas-
toa muistuttava, talvella saatiin myös lunta. Samaten 
kasvillisuus ja pinnanmuodostus muistuttivat suoma-
laista maisemaa, oli myös havumetsiä. Metsät tar-
josivat runsaasti mahdollisuuksia sellaiseen työhön, 
johon jo kotimaassa oli totuttu. 
  Emil Toivo TUOMEN ja hänen jälkeläistensä koti-
seuduksi tuli erityisesti tämä Upper Peninsula ja siellä 
nimenomaan Algerin ja Deltan piirikunnat (county).

EMIL TOIVO TUOMEN JÄLJILLÄ MICHIGANISSA

Algerin ja Deltan piirikuntien kartat vuodelta 1911 näyt-
tävät, millaiseen maailmaan Emil Toivo ja Kaisa Ottilia 
lapsineen asettuivat. Heidän ja heidän jälkeläistensä 
matkan varrelle osuivat sellaiset kartoilla näkyvät pai-
kat, kuten Munising, Trenary, Rapid River, Masonville 
ja Escanaba.

Trenaryssä on Mathias Township 
Cemetary-niminen hautausmaa, jossa 
lepää erittäin runsaasti näillä alueille 
aikanaan asettuneita suomalaissiirto-
laisia ja heidän jälkeläisiään.  

Emil Toivo TUOMESTA ei jälkipolville ole 
säilynyt muistomerkkiä, mutta Mathias 
Township Cemeteryn sivuilta on löydettä-
vissä Kaisa Ottilian eli amerikkalaisittain 
K Otilia TUOMEN hautakivi.

Taimo Tuomi
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Suanne Carol TUOMI lähetti aikanaan vasemmalla näkyvän kuvan 
edessä istuvista tyylikkäästi pukeutuneista isovanhemmistaan (mah-
dollisesti vihkikuva). Kuvassa Suannen “Grandma ja Grandpa” eli 
Onni “Ed” Tuomi ja Suoma Pukaralammi. Oikealla Robert Kaukolan 
isovanhemmat Hilja (myös Suannen isotäti) ja Victor Niemi (vas.) sekä 
vanhemmat Ruth ja Leonard Kaukola. (valitamme vasemman kuvan 
huonoa laatua. Parempaa ei ollut.)

Oheinen kuva on tou-
kokuulta 1954 Rapid 

River-nimisellä paik-
kakunnalta Deltan piirikun-
nasta.
Helia (Hilja) ja Victor NIE-
MEN luona oli tällöin vi-
erailemassa Hiljan isän 
Emil Toivo TUOMEN si-
saren Helmi Ingeborg VII-
TASEN tytär Tyyne Hilma 
WIRMAN perheineen Min-
nesotasta.  

Tyyne WIRMAN (os. VIITANEN) ja Helia 
NIEMI (os. TUOMI) olivat siis serkuksia.

Kuvan aikuiset henkilöt vasemmalta lukien ovat 
Tyynen aviomies Albert WIRMAN, Tyyne, Hiljan 
tytär Ruth, Hilja itse, Hiljan aviomies Victor NIE-
MI, Tyynen tytär Edith ja Ruthin aviomies Leo-
nard KAUKOLA.  
Lapset etualalla ovat Edithin kaksoset Alberta ja 

Eleanor sekä Ruthin tyttäret Beverly ja Gret-
chen. 
Kuvan otti Edithin aviomies Waldemar PET-
RELL, joten hän ei näy kuvassa. Kuvan on Hil-
ja lähettänyt isänsä veljen Onni Aleksanderin 
leskelle Lempi Tuomelle, joten yhteyksiä län-
teen lähteneisiin sukulaisiin näyttää hyvinkin 
pidetyn varsin pitkään. 



Eräältä amerikkalaiselta sukuteemoihin liit-
tyneeltä keskustelusivustolta osui silmään 
21 vuotta sitten, että henkilö nimeltään Su-

anne Carol Tuomi etsiskeli Tuomi- ja Niemi-ni-
misiä sukulaisiaan. Osmo Tuomi innostui asiaan 
ja otti yhteyttä Suanneen. Tämä lähettikin sitten 
aikanaan amerikkalaisista rekistereistä laaditun 
koosteen Emil Toivo Tuomen jälkeläisistä. Osmo 
oli sittemmin yhteydessä myös Suannen isän sisa-
reen Dorothy Haldemaniin. Suanne Carol Tuomi 
menehtyi sairauden murtamana 1.6.2021.
  Emil Toivo oli syntynyt toukokuun 6. päivä 1869 
Virroilla. Amerikan matkalleen hän lähti ”Pola-
ris” nimisellä laivalla Hangosta 6.4.1904 ensin 
Englantiin, josta edelleen 14.4.1904 Allan Linen 
”Tunisia” nimisellä valtamerilaivalla määränpää-
nään Michiganissa Lake Superior järven rannalla 
sijaitseva Algerin piirikunnan satama Munising. 
Tämä siis liittyen edellä olevaan artikkeliin ”Emil 
Toivo Tuomen jäljillä Michiganissa”. 

8.

Taimo TuomiNÄIN KAIKKI ALKOI
eli miten Emil Toivo Tuomen jäljille päästiin

Munising 1900-luvun alussa. Munisingin satama nykyisin.

SUKUSEURAMME valokuva-arkistojen aarteissa olisi 
kuvitusta jos jonkinlaiseen tarinaan Hagelberg-Raekallio 
-suvun vaiheista. Kunhan nettisivuston remontti saadaan 
valmiiksi, niin näitä digitoituja valokuva-albumeja on tar-
koitus sinne sijoittaa kaikkien ihailtaviksi. Tässä albumien 
sisällöistä malliksi muutamia Hagelberg -suvun naisia jo 
peräti 1800-luvulta. Kuvista tulee selville hyvin, että kyllä 
ennen nykyistä tuulipuku- ja “revityt farkut” -muotia pukeu-
tumisessa sentään oli tyyliä.

ARKISTOJEN AARTEITA
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Sukuseuran kokouksessa 10.10.2021 
päätettiin perustaa sukututkimusryh-
mä. Ryhmän ensimmäiseksi tehtä-
väksi määriteltiin seppämestari Johan 
Hagelbergin vaiheiden selvittäminen 
ennen hänen Tampereelle muutta-
mistaan. Taimo Tuomen artikkelissa 
”Vielä pohdiskeluja Johan Hagel-
bergista” on koottu tästä keskeisestä 
esi-isästämme kaikki se, mitä hänestä 
tiedetään tähän mennessä. Artikkelis-
sa Taimo kyseenalaistaa perustellusti 
Yrjö Raevuoren esittämän Johan Ha-
gelbergin syntyperän kuhmalahtelai-
sen sotilaan Yrjö Hagelin poikana. 
Miksi supisuomalaiselta Kuhmalah-
delta torpan poika olisi lähtenyt sepän 
oppiin täysin ruotsinkieliselle alueelle 
toiselle puolelle maata?  Kuhmalah-
den kirkonarkistosta ei löydy tietoja 
1747 syntyneen Johan Hagelbergin 
syntymästä, ripillepääsystä, vihkimi-
sestä tai muuttokirjasta. Sen sijaan 
löytyy epäselvä merkintä sotilas Yrjö 
Hagelin pojasta, joka syntyi 1750. 

(Katso tarkemmin KesäRAKEITA 
2021, s.5–7.)
Sukuun liittyviä 300 vuoden takaisia 
asioita on melko vaikea tutkia, koska 
tietolähteitä on niin vähän saatavil-
la. Sukututkimusryhmässä yritämme 
esittää järkeviä kysymyksiä ja teh-
dä oletuksia selvitystyömme tueksi. 
Tampereen seurakunnan arkistosta 
löytynyt Johan Hagelbergin muutto-
kirja Fiskarsista Tampereelle 1779 on 
tärkeä dokumentti, koska se sisältää 
monta tärkeää asiaa: ammatin, synty-
mävuoden 1747, vaimon nimen Caisa 
Ericsdotter (s.1746) ja kahden ennen 
muuttoa syntyneen lapsen nimet eli 
Anders Johan (s. 1771) ja Anna Cai-
sa (s. 1778). Näillä tiedoilla voidaan 
etsiä esim. luetteloita sepistä sekä em. 
nimiä kirkonkirjojen syntyneiden, 
rippilasten, vihittyjen ja muuttaneiden 
luetteloista. Tämä työ on jo aloitet-
tu. On myös otettu yhteyttä Fiskarsin 
ruukkimuseon arkistonhoitajaan, joka 
ei valitettavasti löytänyt 1700-luvulta 

SEPPÄMESTARIN JÄLJILLÄ Merja Almonkari
säilyneistä muutamasta työntekijä-
luettelosta Hagelbergeja. 
Johan Hagelbergin taustasta meillä on 
tällä hetkellä kaksi oletusta:
1. Hän kuuluu Uudenmaan Hagelber-
geihin. Hagelberg-sukua on paljon 
esimerkiksi Karjalohjalla, Kiskossa 
ja muilla Fiskarsin ruukkialuetta ym-
päröivillä seuduilla. Tehtävämme on 
käydä läpi näitä Hagelbergeja kirko-
narkistoista ja muista mahdollisista 
lähteistä.
2. Hän kuuluu niihin seppiin, joita tuo-
tiin Fiskarsin ja Antskogin ruukkien 
takomoihin ulkomailta, esim. Ruotsis-
ta, Saksasta ja Belgiasta. Kaikki suku-
seuralaiset, jotka ovat tehneet DNA-
testin, voisivat tutkiskella testissä 
löytyneitä ”osumia” eli mistäpäin on 
löytynyt geneettisiä sukulaisia. Johan 
Hagelbergin esi-isät voivatkin löytyä 
ruotsalaisten etäserkkujen sukupuista.
Selvitystyömme on kiteytetty ohei-
seen kuvioon Lukkarimme Karl Her-
man Hagelbergin esivanhempien sel-
vitystyö pähkinänkuoressa.

Sukututkimusryhmä: Alpo Tuomi, Taimo Tuomi 
ja Merja Almonkari. Kaavio: Alpo Tuomi.
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Takapiha on paikka, johon ke-
rääntyy roinaa ja muuta ei niin 

tarpeellista, eikä sitä juuri pidetä pa-
raatikunnossa. Etupiha on sitä varten. 
Talomme 35 aarin tontilla ei oikeas-
taan ole takapihaa, ellei sitten yhtä 
puutonta plänttiä sellaisena pidä. 
Vajan taakse kyllä on kertynyt arjen 
kuonaa.
   Mielen takapiha on se paikka, min-
ne kerääntyy olemassaolomme mit-
taan asioita. Hyviä ja huonoja. Ne 
tunkevat esille usein unissamme. Ai-
nakin minulla. Tai sitten jotkut tietyt 
tapahtumat tuovat taakse jääneet asiat 
ja henkilöt esiin. Yksi omista mieleni 
takapihan asioista on Porin silloisen 
maalaiskunnan Fleiviiki, paikka, jossa 
asuimme vuosien 65 – 69 välillä. Lap-
suudenmaisemani. Siinä tonttimme 
vieressä sijaitsi tuolloin Westerbackan 
talo. Iso perhe asui pienessä mökissä. 
Isä oli kuorma-autoilija. Tuomen vel-
jekset Alpo, Taimo ja Osmo muuten 
asuivat siinä viimeisenä sotakesänä.
   Taloa, entistä piirilääkärin huvi-
laa, johon muutimme, remontoitiin 
keväällä -65 ja minä veljeni Jaakon 
kanssa pyörittiin jaloissa. Kerran 
olimme takapihalla, jossa oli kaivanto 
täynnä vettä. Siihen oli tarkoitus kai 
tulla likakaivo. Pelleilimme sen äärel-
lä ja äkkiä Jaska tipahti sinne. Mieles-

säni on vielä elävästi kolmevuotiaan 
pikkuveljeni hätääntyneet kasvot ja 
beesin värinen takki, jonka liepeet le-
pattivat veden pinnalla. Huusin täyttä 
kurkkua jotain ja samantien isovelje-
ni Hannu hyppäsi ikkunasta ulos ja 
noukki Jaskan. Sitä takapihaa ei enää 
ole. Talon laaja tontti lohottiin joskus 
80-luvulla peräti neljään osaan ja sen 
aikojen takaisen hienon takapihan 
paikalla on jonkun rakennusmestarin 
tai talotehtaan piirustuspöydällä hu-
taisema kasaritalo.
   Äitini Maija, joka täytti viime elo-
kuussa 91, asui muutaman vuoden 
sisareni Tiinan luona. Tiina toimi 
omaishoitajana. Maija oli hetken in-
tervallijaksolla Kyläsaaren palveluko-
dissa, joka sijaitsee vain pikkumatkan 
päässä Fleiviikin asuinpaikastamme. 
Äidilleni tuo Fleiviikin paikka ei liene 
jäänyt mielen takapihalle kovin näky-
välle paikalle, vaikka se olikin hänen 
ja Matin ensimmäinen omakotita-
lo. Kävin äitiäni ajeluttamassa siellä 
muutama vuosi sitten, enkä havainnut 
hänessä juuri affekteja paikan näke-
misestä. Viimeksi kuluvan vuoden 
heinäkuussa, ja otin kuvia paikasta 
nyt. Tällä kertaa hän mietti sitä, ettei 
enää muista kaikkea. Nyt tätä kirjoi-
tettaessa hänen muistinsa on jo varsin 
hatarassa kunnossa. Muistisairaus. 

Hän on nyt hoitokodissa.
   Itselleni Fleiviiki on merkityksel-
linen. Aina samat oudot tuntemukset 
käyvät mielessäni siellä käydessäni. 
Vietin siellä kuitenkin neljä varsin 
tärkeää lapsuuden vuotta. Lähes puo-
let siihen astisesta elämästäni. Vaikka 
jouduinkin siellä kolmena ensimmäi-
senä kouluvuotenani kiusatuksikin, ei 
paikka jättänyt traumoja. En näe unia 
ko. paikasta. Isäni, joka on nyt ollut 
tuonilmaisissa yli kuusi vuotta, on 
alkanut parina viime vuotena ilmaan-
tumaan tuolloin tällöin uniini. Lienee 
johtuvan siitä, ettei oma isäsuhteeni 
ollut aivan ongelmaton. Hän siirtyi 
ajasta mieleni takapihalle. Isoäitini 
Viivi (Valanne os. Raekallio) ja hänen 
sisarensa Laina eivät tietääkseni unis-
sani ole vierailleet, vaikka molemmat 
olivat minulle tärkeitä ihmisiä. Mutta 
minulla ei ollutkaan ongelmia heidän 
kanssaan.
   Takapihan saa aina siivottua turhasta 
kuonasta helposti, kunhan vain viitsii. 
Mielen takapihaa ei oikein saa siivot-
tua, oli siellä sitten säilyttämisen ar-
voista tai sellaista ryjää, jonka haluaisi 
tyyten pois. Monilla meistä iän myötä 
se takapiha kyllä alkaa tyhjenemään. 
Sieltä siivoutuu itsestään pois ikävät 
asiat, mutta ankaran tasa-arvoisesti ne 
hyvätkin. Toisaalta armollista, mutta 
toisaalta traagista.

MIELEN TAKAPIHA Yki Räikkälä

Fleiviikin talo v. 2021. Entinen piirilääkärin huvila, jossa tiettävästi toinen 
piirilääkäri ja kirjailija H. J. Nortamo kävi kaverinsa luona ryyppäämässä. 
Ukoasu on säilytetty, mutta tontti on käynyt ahtaaksi. Fleiviikin rannoilla 
on jokunen muukin asuinkäyttöön muutettu entinen herrashuvila.

Vas: Westerbackan vuosia autiona ollut mökki. Yllä Alpo, Taimo ja Osmo 
Tuomi Westerbackan pihapiirissä v. 1944. Taustalla  oleva suuli saattaa 
olla sama molemmissa kuvissa. Pihapiirissä oli toinenkin piharakennus 
60-luvulla, ilmeisesti sauna, mutta se on hävinnyt.
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Kesällä 2019 meillä oli onni 
saada mukaan sukujuhliimme 
Amerikan sukulaisia Michi-

ganista, kun Robert Kaukola vai-
monsa, poikansa ja miniänsä kanssa 
osallistui kokoukseen Noormarkus-
sa. Robertin isoäiti Hilja oli vuonna 
1904 Amerikkaan lähteneen Emil Toi-
vo Tuomen tytär ja hänen tyttärensä 
Ruth puolestaan Robertin äiti. Tam-
mikuussa 2020 Robert lähetti meille 
suruviestin kertoen äitinsä kuolleen. 
Seuraavassa tarinaa sukulaisemme 
Ruthin elämästä Amerikan maalla.
   Ruth M. Holmquist (os. Niemi) kuo-
li 96 vuoden ikäisenä 3. tammikuuta 
2020 Pinecrestin hoitokodissa Men-
omineen piirikunnassa Michiganissa.
   Ruthin vanhemmat olivat Victor ja 
Hilja (os. Tuomi) Niemi. Hän oli syn-
tynyt 17.10.1923 Deltan piirikunnassa 
talossa, jossa hän asui koko elämänsä 
ajan. Hän kävi Deltassa peruskoulun 
ja sai priimuksena päästötodistuk-
sen Rapid Riverin High Schoolista 
vuonna 1940. Kahden ystävättärensä 
kanssa hän muutti Trenaryyn, missä 
hän työskenteli pankissa.   Kesäkuus-
sa 1946 hän avioitui Leonard Kauko-
lan kanssa. He saivat kaikkiaan kuusi 
lasta. 15. joulukuuta 1960 Leonard 
sai surmansa maatilalla tapahtunees-
sa onnettomuudessa ja Ruth jäi näin 
leskeksi. Perhe jatkoi elämäänsä jou-
lua viettäen sekä koulunkäynnin ja 
maatilan töiden parissa. Seuraavana 
vuonna ”Trenaryn tavoitelluin poi-
kamies” Eugene C. Holmquist alkoi 
kosiskella Ruthia. He avioituivat 30. 
joulukuuta 1961 ja jatkoivat elämään-
sä viljellen maatilaa sekä kasvattaen 
eläimiä. Samanaikaisesti he omistivat 
ja pyörittivät Holmquistin Rehuteh-
dasta. Kovalla työllä luotiin perheelle 
turvallinen ja rakastava koti. Ruth ja 
Gene ehtivät juhlia vielä 56-vuotis-
hääpäiväänsä ennen Genen kuolemaa 
26. marraskuuta 2018.
   Ruth toimi aktiivisesti Trenaryn 
yhteisössä. Hän oli Trenaryn naisten 
Lions Clubin jäsen ja toimi pääosin 
farmareiden puolisoista koostuvassa 
Algerin piirikunnan Home Extensi-
on -yhdistyksessä, jonka aktiviteetit 

liittyivät ruoanlaitto- ja käsityötaito-
jen edistämiseen. Usean vuoden ajan 
hän keilasi Trenary Home Bakery´n 
joukkueessa ja oli jäsenenä syntymä-
päiväkorttikerhossa. (Trenary Home 
Bakery on suomalaisten kotileipurien 
perustama yritys). Ruth toimi Holm-
quistin Rehutehtaassa hallinnollisissa 
tehtävissä. Hänen nautintojaan olivat 
pianonsoitto ja Pinochle-korttipeli. 
Ruth oli hyvä kokki ja erinomainen 
leipuri. Lastenlapset ja lastenlasten-
lapset tunsivat hänet rakkaana ”pan-
nukakkumummona”.  Hänen ovensa 
oli aina auki, kahvipannu kuumana 
ja leipälaatikko täynnä kotitekoisia 
leivonnaisia. Hän rakasti perhettään 
ja ystäviään ympärillään ja nautti lau-
antai-iltojen saunakutsuista ja uinnis-

ta uima-altaassaan. Metsästyskautena 
hän emännöi maatilalle metsästämään 
tulleita vieraita. Vuosien mittaan mo-
nia rakkaita ystävyyssuhteita syntyi 
yhteisten illallisten ja korttipelien 
kautta. Hän nautti matkustamisesta 
ja teki matkoja Suomeen, Hawaijille 
ja Alaskaan. Ruth tuki merkittävästi 
lastenlapsiaan näiden urheiluharras-
tuksissa high schoolissa ja collegessa. 
Erityistä mieltymystä hän tunsi kori-
palloa kohtaan.
   Vaikka Ruth eli onnellisen elämän, 
hän joutui kohtaamaan myös vastoin-
käymisiä. Hänen nuorin poikansa 
Allen sai surmansa auto-onnettomuu-
dessa vuonna 1979. Kautta vuosien 
oli hänen keskeisenä kohteenaan per-
he, jota hän tuki ja rakasti.
   Häntä jäivät kaipaamaan viisi las-
ta, Beverly Plimpton, Gretchen (Dar-
ryl) Fossen, Robert (Laurie) Kauko-
la, Debbie (Les) Francisco ja Sharon 
(Steve) Boyer; lastenlapset Kevin 
(Danielle) LeBoeuf, Robert (Heat-
herlynn) Plimpton, Cory (Janel) Fos-
sen, Rebecca (Dave) Subert, Krystie 
(Ryan) Dovenmuehler, Jake (Broo-
ke) Kaukola, Jamie (Trip) Littleton, 
Stacey (Colin) Pomeroy, Sara (Matt) 
Rohde, Shannon (Andy) Luehmann 
ja Stephanie (Mike) Lovell; 24 las-
tenlastenlasta sekä lukuisa joukko 
muita sukulaisia Niemen, Kaukolan 
ja Holmquistin suvuista.

”Amerikan serkkumme” Ruth M. Holmquist in Memoriam
Robert Kaukolan viestistä Alpo & Taimo Tuomen suomentamana

  Michiganissa muuten elää edel-
leen suomalainen ruokaperinne. 
Siellä on ruokakauppoja, kuten 
Suomi Home Bakery & Restaurant 
tai Tuomo´s Superior Home Bakery. 
Leipäjuusto on ämerikkalaisittain 
Bread cheese, Finnish squeaky 
cheese tai ”leipajuusto”. Se ei ole 
erään sivuston mukaan vain maistu-
vaa, vaan ”amazingly good”. Siellä 
käytetäänkin leipomuksista nimiä 
kuten Finnish Nisu ja limppu. Se 
sinänsä ei ole kummallista - on-
han Suomessakin erilaisia etnisiä 
ravintoloita. 
  Siirtolaiset vievät omia ruoka-
perinteitään uusin maihinsa 
ja perustavat ravintoloita ja ruoka-
kauppoja.

Robert Kaukola on muuten kiinnostunut 
käymään kirjeenvaihtoa kaukaisten suku-
laisten kanssa. Sähköpostiosoitteensa on 
blkaukola@gmail.com
Ei muuta kuin sähköistä breiviä naputtele-
maan. On halpaa ja varmasti saa mielen-
kiintoista tietoa sikäläisestä elämänmeno-
sta.



Palautusosoite jos vastaanottajaa ei tavoiteta: 
  Matti Raekallio
  Tikkakuja 6 
  01450 Vantaa

Virtain rippikirjassa 1860 – 1867 aukeamalla P.631 on 
lukkarimme kohdalla ajan tavan mukaan huomautussa-
rakkeeseen merkitty myös maallisen tuomioistuimen lan-
gettamat rangaistukset. Sieltä löytyy selväkielelle muun-
nettuna seuraava teksti:

”N 131
V.T. 1835 B.fälld för vägafridsbrott,
d:o 1839 i Orihvesi för slagomål och svordom,
H.T. 1847 b.fälld för osanning inför Rätta.”

RAKEITA -lehtiä on muuten ilmestynyt joltisenkinmoinen 
määrä. Aika monta jopa. Ja vuonna 2020 alkoi kuudes 
vuosikymmenluku. Seura ja sen lehti on ehtinyt 44 vuoden 
ikään. Lehteä toimittivat aluksi vuodesta 1977 Matti ja Mai-
ja Räikkälä. Maija siis Viivi Valanteen (os. Raekallio) tytär 
ja Matti siippansa, siipijäsen kuten hän itsensä määritteli. 
Sittemmin minä, nykyinen toimittaja, otin puolivahingossa 
homman itselleni. Joulun alla -96 harkitsemattomasti eh-
dotin Maijalle ja Matille, että jospa taittaisin lehden. Olin 
innostunut juuri tutustumaani taitto-ohjelmasta. Tässä sitä 
sitten ollaan. Joka joulun alusaika ja joka toinen kesä. -Ei 
sillä, että tämä nyt niin kauheata olisi – päinvastoin, haus-
kaahan tämä on. Aina ja joka kerta. Suosittelen! Vuodesta 
-96 lähtien, että siis vuosirenkaita on tässä kertynyt. Olen 
jo uhannut, että tuhkaukseni jälkeen on enää turha kysyä 
lehteä rustaamaan. Mutta mieluusti vähän sitä ennen luo-
vuttaisin tämän antoisan homman eteenpäin. Ilmoittautua 
voi koska vain.
   RAKEISSA on ollut vuosien aikana vaikka ja kuinka 
monta hienoa juttua, tarinoita, muisteluita ja tietoutta suvun 
jäsenten, meidän maan tomuja tallaavien ja reissaavien ih-
misten vaiheista. Alpo Tuomi ehdotti nostettavaksi tähtihet-
kiä menneiden vuosien lehdistä, mutta niitä on niin monta, 
ettei niistä tohdi vain muutamia nostaa. Moni ansiokas jäisi 
suotta ilman mainintaa. Mutta nuo menneet lehdet ovat, 
jos paperiversioita ei ole tallella, luettavissa sukuseuran 
sivuilla ensi vuoden puolella. 

LUKKARIMME RIKOSREKISTERI

”N 131” on viittaus rikosluettelon juoksevaan numeroin-
tiin. Itse teksti toiselle kotimaiselle käännettynä on:

Kevätkäräjillä (V.T. = vårting) 1835 langetettu sakkoja 
(b.fälld = bötfälld) tierauhanrikoksesta, samoin 1839 Orih-
vedellä tappelemisesta ja kiroilemisesta.
Syyskäräjillä (H.T. = höstting) 1847 sakotettu epätotuuden 
esittämisestä (eli valehtelemisesta) Oikeuden edessä. 

Tierauhanrikokset oli vuoden 1734 laissa säädetty rangais-
taviksi teoiksi. Niihin sisältyi mm. erilaisia häiriökäyttäy-
tymisen muotoja, joista tänä päivänä ei koidu minkäänlai-
sia seuraamuksia.

Lukkarimme lienee ollut sellainen ihan normi tavan suamalainen 
miäs ilman hianosteluja. (toim.huom)

Taimo Tuomi

Sukuseuran sivut ovat nyt viimein uudistumassa ja sinne tulee 
oma osionsa lehdistä. Alpo on tehnyt niistä koosteen, jossa siis 
lehdet kaikki aivan alusta alkaen.
   Sivut ovat olleet vähän pysähtyneessä jamassa pitkään, mutta 
nyt Susa Blomroos tekee sivut ammattitaidollaan. Hän on Hannu 
Åkarin tytär. Hannu (ent. Räikkälä) on Maijan poika, ja kuten tie-
dettyä, seuran sukulaulun säveltäjä. Susan isoisoäiti oli siis Viivi 
Valanne, os. Raekallio, yksi kuulusta sisarusparvesta, josta Urho 
ja Laina sitten saivat päähänpälkähdyksen perustaa sukuseura.

RAKEITA -lehtiä jo kuudella eri vuosikymmenellä Yki Räikkälä
kuva: Alpo Tuomi
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