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Tervetuloa sukukokoukseen Turkuun!

        
              ukukokous pidetään lauantaina 7.8. alkaen klo       
12.00 Kokouspaikkamme on Turun keskustassa sijaitseva 
Pani-moravintola Koulu ja sen Bellman-sali. Huomatkaa 
ystävällisesti, että 12.00 on kokouksen alkamisaika ja pai-
kalle sopii hyvin tulla omaan tahtiin klo 11.30 alkaen. 
 
Seura tarjoaa osallistujille maittavan perinteisen turku-
laisen lohikeittolounaan tykötarpeineen sekä yhteistä 
opastettua iltapäivän ohjelmaa. Päivän päätteeksi on 
omakustanteinen buffet-illallinen. Osallistujien omat 
esitykset, esitelmät ja muu ohjelma ovat erittäin tervetul-
leita ja tapaamisemme suola. Ota yhteyttä, niin saamme 
suunniteltua jokaiselle sopivan ajankohdan esitykselle! 
Tärkeintä on mainita, sopiiko sinulle päivällä vai illalli-
sen yhteydessä. 

 
Myös arpajaiset järjestetään, j oten palkinnot ovat terve-
tulleita! 
 
Kokoontumispaikkamme on ruokaravintola, joka val-
litsevien nykyisten sääntöjen ja suositusten perusteella 
voi ottaa tavanomaista vähemmän asiakkaita tiloihinsa. 
Meille varattu sali on iso ja sinne rajoitettu 
maksimimäärä ihmisiä on noin 120. Ravintolan ilmoi-
tuksen mukaan meidän kokouksemme mahtuu hyvin ja 
pöydät on mahdollista sijoittaa turvavälit huomioon ot-
tavan väljästi. Anniskelua ja sulkemisaikoja koskee vielä 
rajoituksia tätä kirjoittaessani toukokuussa. Seuramme 
tilannetta aktiivisesti ja tiedotamme seuran nettisivuilla ja 
Facebookissa mahdollisista muutoksista. Ilmoittautuneita 
infotaan myös suoraan sähköpostilla.

O H J E L M A R U N K O 
 
KLO 11.30 alkaen kokoontuminen ja ilmoittautuminen 
KLO 12.00 sääntömääräinen sukukokous 
KLO 13.00 lounas, osallistujille maksuton 
KLO 14.00 osallistujien ohjelmaa, esitelmiä tai esityksiä 
KLO 15.30 alkaen kaksi rinnakkaista ohjelmaa, joista voi valita:  
- Salaperäinen Turku -opastettu kävelykierros, osallistujille maksuton TAI 
- Olutkoulu Panimoravintolassa, ”koulutus” on maksuton. Opintomateriaalit (10 e) täytyy kyllä maksaa ite 
KLO 18.30 kokoontuminen päivälliselle,  Bellmann- Sali, buffet-ateria, omakustanteinen. 
Yhteistä illanviettoa arpajaisten, jäsenten oman ohjelman ja seurustelun merkeissä 
Tila on käytössämme klo 24.00 saakka. (Ajankohdan viranomaisrajoitukset huomioon ottaen) 

S
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Turussa on paljon kesätapahtumia, joista moni on vali-
tettavasti joutunut siirtymään loppukesään.  Näin ollen 
kokousviikonloppumme on hotelleilla ”tapahtumaviikon-
loppu”, jolloin huoneita niukemmin saatavilla ja hintakin 
on korkeampi. Kiintiötä emme onnistuneet saamaan. 
Majoitukset Turussa on jokaisen valitettavasti siis hoidet-
tava omatoimisesti. Kannattanee katsella majoitusta myös 
muita, kuin perinteisiltä suurilta hotelliketjuilta. 
  Ilmoittautumislomake on ohessa. Pyydämme ystävälli-
sesti ilmoittautumaan 11.7.2021 mennessä. Ilmoittautu-
minen tapahtuu täyttämällä oheinen lomake ja postitta-
malla se Matti Raekalliolle (Tikkakuja 6, 01450 Vantaa) 
tai lähettämällä vastaavat tiedot sähköpostitse: 
matti.raekallio@pp.inet.fi.
  Huom! Jos osallistutte Buffet-päivälliselle, on sen hinta 
maksettava etukäteen Sukuseuran tilille (FI87 1019 3000 
1191 32) viimeistään 30.7.2021.
  Katselemme toiveikkaina kohti elokuuta tapaamistamme 
odotellen, - Kaarina Laakso

Majoitus Varautuminen mahdolliseen peruuntumiseen
Mikäli tilaisuutta ei vallitsevasta tilanteesta johtuen voida 
pitää, järjestetään sääntömääräinen kokous sunnuntaina 
Aleksis Kiven päivänä 10.10.2021 klo 14.00 etätilaisuu-
tena TEAMSin välityksellä. Osallistuakseen tähän ei tar-
vitse ladata erikseen minkäänlaisia ohjelmia, vaan tavan-
omaiset verkkoyhteys, selain ja sähköposti riittävät.
Pyydämme ilmoittautumisen yhteydessä lähettämään säh-
köpostiosoitteen, jonne mahdollisen osallistumislinkin ja 
ohjeet voi lähettää. 
Mahdolliset maksut luonnollisesti palautetaan maksaneille, 
jos emme pääsekään kokoontumaan. 
 
Kokouspaikan osoite ja yhteystiedot: 
Panimoravintola Koulu 
Eerikinkatu 18, 20100 Turku
(02) 2745757

Bellman-sali. Helmikuun 4. päivå 1940 taloon osui palopommi, 
joka tuhosi vain juhlasalin, nykyisen Bellman-salin. Bellman oli 
tunnettu hyvän juoman ja seuran ystävä. Rauhanmies.

TOIMIHENKILÖT

puheenjohtaja:
Kaarina Laakso
puh: 044 030 0664
kaarina.l.laakso@gmail.com

sihteeri:
Merja Almonkari
puh. 050 5323885
malmonkari@gmail.com
 
talous ja jäsenasiat:
Matti Raekallio
puh: 040 5085817
matti.raekallio@pp.inet.fi

sukuarkisto:
Alpo Tuomi, alpotuomi@gmail.com
Taimo Tuomi, taimo.tuomi@pp.inet.fi

RAKEITA -lehti:
Yki Räikkälä
Kellahden kylätie 250, 
28100 Pori
yki@sekk.fi

HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA                 kesä 2021
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Jäsenistö päätti seuran kuluneen kauden toiminnan pääpi-
irteistä kesän 2019 sääntömääräisessä sukukokouksessa. Kok-
ous pidettiin Porin Noormarkussa Ahlströmin ruukilla 3.8.2019. 
Sukukokouksen ohjelmasta ja tunnelmista kerrottiin joulun 2019 
Rakeita -lehdessä.
  Sukuseuran hallituksessa ovat kaudella 2019-2021 toimineet 
Kaarina Laakso (puheenjohtaja), Merja Almonkari (sihteeri), 
Matti Raekallio (taloudenhoitaja), Yki Räikkälä, Pia Tuomi-Sor-
jonen, Seija Hautoniemi, Tekla Raekallio, Tanja Kunnas ja Juuso 
Raekallio.
   Hallitus on kokoontunut kauden aikana 4 kertaa ja pitänyt 
muuten yhteyttä sähköpostitse. Syksyn 2019 kokous pidettiin 
Helsingissä perinteiseen tapaan, mutta keväästä 2020 lähtien 
kokoonnuttiin etäyhteyksin korona-pandemian vuoksi. Etäyhteyk-
sin työskentely sujui varsin hyvin, eikä merkittävästi haitannut 
asioiden hoitoa. 
   RAKEITA-lehti ilmestyi toimintakauden aikana jouluna 2019, 
jouluna 2020 ja kesän kynnyksellä 2021. Lehden kokoamisesta 
ja ulkoasusta on vastannut Yki Räikkälä. Juuso Raekallio on 
vastannut seuran verkkosivujen ylläpidosta. Seuran Facebook-
sivun päivityksistä ovat huolehtineet pääosin hallituksen jäsenet. 

Hagelberg-Raekallion sukuseuran toimintakertomus  2019-2020

Seuran arkisto on ollut Alpo ja Taimo Tuomen tarkassa hoidossa 
Porissa. Sukukirjaa ”Hagelberg-Raekallion suku 1600-2000” 
on ylläpidetty sähköisessä muodossaan sitä mukaa, kun tietoja 
on seuralle ilmoitettu. Tietojen päivityksistä on vastannut Matti 
Raekallio. Sukukirjan ylläpito siirrettiin Matilta Merja Almonkarille 
vuoden 2020 / toimikauden päätteeksi. Sukututkimuksen saralla 
huomiota on syytä kiinnittää mm. Taimo Tuomen ansiokkaisiin 
lisäselvityksiin, jotka koskevat suvun kantaisän Anders Johan 
Hagelbergin alkuperää ja elämänvaiheita.  
   Jäsenmäärämme oli vuoden 2020 lopussa 100 henkeä.  Tili-
vuoden 2019 tulos oli 940.37 euroa alijäämäinen ja tilivuoden 
2020 tulos oli 458,71 ylijäämäinen. Jäsenmaksu on ollut 20 eu-
roa. Yli 80 vuotiailta ei ole peritty jäsenmaksua. Hallitus esittää 
jäsenmaksun pitämistä ennallaan 20 eurossa ja yli 80 – vuoti-
aiden jäsenmaksuttomuuden jatkamista.
   Hallitus päätti Noormarkun sukukokouksessa saamansa ohjeis-
tuksen ja ideoiden pohjalta järjestää vuoden 2021 sukukok-
ouksen Turussa. Kokousjärjestelyihin on tuonut epävarmuutta 
vallitseva, pandemiasta aiheutunut poikkeustilanne. Toimintak-
ertomuksen laatimisen ajankohtana täyttä varmuutta kokouksen 
järjestämisen mahdollisuudesta perinteiseen tapaan ei vielä ole.

Hagelberg-Raekallion sukuseura ry:n sääntöjen mukaisena 
tarkoituksena on edistää sukututkimusta ja suvun historian tun-
temusta, vaalia suvun perinteitä sekä edistää jäsentensä yh-
teenkuuluvuuden tunnetta. Sukukirjan ylläpitoa ja täydentämistä 
jatketaan edelleen. Digitoitujen aineistojen ja sukukirjan 
käytettävyyttä edistetään henkilötietojen julkisuutta koskevien 
säädösten asettamissa puitteissa. 
   Sukukokoukset pidetään seuran sääntöjen mukaisesti joka 
toinen vuosi. Sukututkimusta edistetään luomalla edellytyk-
siä tutkimuksesta kiinnostuneiden verkostoitumiselle, yhteisin 
tapaamisin ja muilla seuran resursseihin sopivilla tavoilla. Etä-

Koko perheen salaperäinen Turku, (seura maksaa osallis-
tumisen)
Salaperäinen Turku -kierroksella kävellään Aurajoen rantamilla 
ja tutustutaan Suomen vanhimman kaupungin elämään ennen 
ja nyt.
  Kierroksella saa kuulla mielenkiintoisia tarinoita parantavista 
yrteistä, ryöstöstä Amerikan malliin, noituudesta ja hurjasta tu-
lipalosta. Kierroksella esitellään Turun vanhaa keskustaa, Tuo-
miokirkon seinämuureja ja tutkimusmatkoja kaukaisiin maihin.
Jalkaan mukavat kengät ja päälle sään mukainen vaatetus.
  Opastus on mahdollista siirtää myös sisätiloihin Bellman-sali-
in, mikäli sää äityisi vallan mahdottomaksi.
  Samaan aikaan valinnaisena on Olutkoulutus. Seura maksaa 
koulutuksen, mutta oppimateriaalit on opiskelijan maksettava 
itse (10 e/koululainen)
 Olutkoulutuksen aikana paneudutaan oluen tekemiseen, 
raaka-aineisiin ja eri olutlaatuihin. Koulutukseen kuuluu ottaa 
tuntumaa talon tuotteisiin. Maisteluosuus sisältää 4 maistelu-
annosta panimon eri oluita. Mikäli joku ei tunne olutopiskelua 
omakseen, saa suorittaa korvausopinnot panimon siidereillä. 
Näitä on yleensä tarjolla kolme erilaista. Ei oppi ojaan kaada. 
Yleensä.

työskentelyvalmiudet tuovat uusia mahdollisuuksia järjestää 
seuran tilaisuuksia tai vaikkapa sukututkijoiden yhteydenpitoa, 
mikä ehdotetaan otettavaksi huomioon kaikessa toiminnan 
järjestämisessä. Etäyhteyksin toimintaan on mahdollista osallis-
tua tasaveroisesti ympäri Suomen tai ulkomailta käsin. 
   Seuran kantaisän Anders Johan Hagelbergin vaiheisiin tulisi 
pyrkiä pureutumaan myös aikaan ennen hänen saapumistaan 
Antskogin ruukille Uudellemaalle. Sukukirjan tietoja ehdotetaan 
jatkuvasti tarkistettavan myös uusien varhaisia vaiheita koskevi-
en tietojen pohjalta.

Toimintasuunnitelma toimintakaudeksi 2021-2022

Iltapäivän ohjelmavaihtoehdot
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                  ikojen alusta eli siitä alkaen, kun aloin osallis-
tua sukuseuran toimintaan, minua on askarruttanut, mistä 
vuonna 1778 Tampereen kruununpolttimolle sepäksi tullut 
Johan Hagelberg (1747 – 1794) oikein tuli ja minne johti-
vat hänen sukujuurensa. Häntä olen aina pitänyt jonkinlai-
sena suvun ”perusjäsenenä”. Tätä samaa asiaa käsittelin jo 
Rakeita-lehden joulunumerossa 2014.
   Vuonna 1932 julkaistiin Tampereella varatuomari Yrjö 
Raevuoren (vuoteen 1906 Hagelberg, ei sukua) kokoama 
teos ”Tamperelaisia sukuja”, johon sisältyy myös Hagel-
berg-suku. Vuonna 1935 julkaistiin Väinö Voionmaan 
kirjoittama Tampereen historian IV osa, jonka liitteenä oli 
edellä mainitun teoksen sisältö.
   Yrjö Raevuori on jostakin syystä tutkimuksessaan pää-
tynyt sellaiseen tulokseen, että Johan olisi tullut Kuhma-
lahdelta. Olettamuksensa perusteeksi hän esittää indision 
(aihetodisteen), että Johan olisi Viaporissa vuonna 1754 
kuolleen kuhmalahtelaisen Kuninkaallisen Porin Läänin 

Jalkaväkirykmentin sotilaan Yrjö Hagelin poika (syntynyt 
1750). Sukunimi Hagelberg olisi siten johtunut sotilasni-
mi Hagelista (hagel = hauli, rae). Mitään faktoja Johanin 
muutosta Kuhmalahdelta muualle ei ole esitetty. Eron syn-
tymäajoissa (Kuhmalahti 1750 ja Messukylä 1747) hän 
selittää mahdollisella erehdyksellä. Raevuoren päätelmät 
on hyväksytty sukukirjamme perustaksi. Aikanaan am-
mattitutkijaankin turvautumalla selviteltiin Kuhmalahden 
esi-isiä, mitään kovin hämmästyttävää ei sieltä tulokseksi 
saatu.
   Jo vuonna 1957 Tampereella julkaistiin teos ”Tampere, 
tutkimuksia ja kuvauksia V”. Siihen sisältyi Kirsti Ara-
järven tutkimus ”Mistä Tampere sai ensimmäiset asujai-
mistonsa”. Tämän mukaan Tampereen kruununpolttimolle 
saapuivat ”Hagelberg Johan, seppämestari, s. 1747, vmo 
Kaisa, s. 1746, l. Anders Johan, s. 1771, Anna Kaisa, s. 
1778, Fiskarsin ruukilta Antskogista 10.7.1778.”. Raevuo-
ri ei näitä tietoja ollut aikanaan kirjannut eivätkä ne jostain 

Ote Suomen taloudellisesta kartasta vuodelta 1947. Pohjan pitäjän kirkonkylästä pohjoiseen on Fiskarsin ruukki 
Degersjöstä laskevan joen varressa ja siitä vesistölinjaa edelleen pohjoiseen seuraten Antskog. Ei mittakaavassa.

A Taimo Tuomi
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syystä päätyneet sukumme tutkijoidenkaan  silmiin, vaan 
tutkimusta jatkettiin Raevuoren tietoihin nojautuen.
   Tietokoneen äärellä istuminen on nykyään usein jopa 
hyödyllistä. Digitoidusta Tampereen tuomiokirkkoseu-
rakunnan arkistosta (Muuttokirjoja 1777 – 1811) löytyy 
kaksi aitoa dokumenttia. Ensimmäinen (kuva 18) on päi-
vätty Antskogissa ”10. Junij 1778”. Käsiala on erittäin vai-
keaselkoista, mutta siitä saa käsityksen, että ”Klen Sme-
den Mästarn” Johan Hagelberg Fiskarsin ruukilta (ifrån 
Fischiars Bruk) olisi maaliskuussa ollut kinkereillä eli 
kuulusteluissa, joissa arvioitiin lukutaidon ja kristinopin 
omaksumista. Selvää tietoa muuttamisesta ei siitä ole tul-
kittavissa eikä puolisoa ja lapsia ole mainittu. Sensijaan 
samassa tiedostossa (kuva 23) on ”10. Februarij 1779” 
päivätty muuttokirja (attest), jolla ”Klensmeden” Johan 
Hagelberg (s. 1747) ja vaimo Caisa Ericsdotter (s. 1746) 
sekä lapset Anders Johan (s. 1771) ja Anna Caisa (s. 1778) 
ovat muuttaneet Tampereelle. Molemmat dokumentit on 
allekirjoittanut Antskogin ruukinsaarnaaja Sigfrid Henric 
Bergstenius. 0
  Nämä kaksi dokumenttia saattavat viitata siihen, että 
Johan olisi aluksi kesäkuussa 1778 muuttanut yksin Tam-
pereelle ja perhe olisi tullut sinne myöhemmin. Johan ja 
Caisa ovat olleet ehtoollisella Messukylässä 26.12.1778 
ja 24.6.1779, joten muutto Tampereelle on todellisuudessa 
ollut jo vuoden 1778 puolella. 
   Mitä tarkoittaa ammattinimike ”klensmeden” (ruotsin 
kielessä myös ”finsmeden”)? Suomen kielessä vastaava 
nimike on ollut ”hienotaeseppä”, joka valmisti ja korjasi 
pienempiä rautaesineitä, kuten lukkoja, avaimia, erilaisia 
taloustarvikkeita, saksia, veitsiä, ruokailuvälineitä jne. eli 
hienotakeita.
   Johan Hagelberg on vuoden 1778 dokumentissa mai-
nittu mestarina (31-vuotiaana). Aikanaan ammatillisen 
koulutusjärjestelmän polku oli kolmiportainen: oppipoika, 
kisälli ja mestari (lärling, gesäll, mästare). Mestarin arvon 
saavuttaminen edellytti pitkähköä opiskelua ja opinnäyte-
töiden esittämistä. Merkillepantavaa on, että valtakunnas-
sa erityisesti seppien ammattikunnalle mainitaan olleen 
tyypillistä, että ammatti kulki tavallaan sukuperintönä isäl-
tä pojalle ja poika aloitti opintonsa varsin nuorena oman 
isänsä johdatuksella.
   Tässä välissä todettakoon, että läntisellä Uudellamaal-
la sijaitsevasta Pohjan pitäjästä (Pojo socken) muodostui 
1600-luvulla Suomen raudanvalmistuksen keskus. Ensim-
mäiset ruukit perustettiin Antskogiin (1630), Billnäsiin 
(1641 ja Fiskarsiin (1649). Myöhemmin ruukkeja syntyi 
lisää eri puolille maata. Omistajat olivat paljolti ulkomaa-
laisia ja vaihtuivat usein. Fiskars ja Antskog pysyivät kui-
tenkin omistajien vaihtumisista huolimatta samojen omis-
tajien tai haltijoiden hallinnassa. Näillä oli mm. yhteinen 
hallinto. Fiskars ja Antskog olivat myös ruukinseurakuntia 
(bruksförsamling), joilla oli yhteinen ruukinsaarnaaja vuo-
teen 1778 saakka. 
   Vanhat rautaruukit ovat ajan saatossa jokseenkin hä-
vinneet tahi muuttaneet muotoaan. Muutamista on tullut 

eräänlaisia ulkomuseoita, Fiskarsista taitelija- ja käsityö-
läiskylä. Ruukkien pohjalta syntynyt Fiskars-konserni on 
Suomen vanhin edelleen toimiva yritys, 
   Isonvihan aikana (1713 – 1721) ruukit kärsivät pahoin 
venäläisten tuhotöistä. Rauhan tultua alkoi 1730-luvulla 
jälleenrakennus. Siihen liittyen tuotiin ruukeille seppiä 
Ruotsista. Seppien joukossa oli sinnekin muualta tulleita, 
valloneja Belgiasta ja saksalaisia Westfalenista. Antsko-
gissa otettiin vallonien voimin käyttöön ns. vallonitaonta. 
Näiden seppien lähtöpaikkoina Ruotsissa mainitaan Ske-
bon, Ortalan ja Forsmarkin (nykyisin ydinvoimalapaikka-
na tunnettu) ruukit Upplannin pohjoisosissa.   
   Nyt päästäänkin ydinkysymykseen, mistä Johan Hagel-
berg oli Antskogiin tullut. Kuhmalahdelta ei ole saatavissa 
muuttotietoja, jotka ovat siis jääneet uupumaan Raevuo-
ren tutkimuksesta. Tuntuu myös jokseenkin oudolta, että 
supisuomalaiselta Kuhmalahdelta torpan poika olisi lähte-
nyt ammattioppiin täysin ruotsinkieliselle alueelle toiselle 
puolelle maata. Pohjan pitäjästäkään ei ole asiaan valais-
tusta saatavissa, sillä kirkonarkisto (ruukinseurakunnat 
ml.) tuhoutui pääosin tulipalossa yöllä 28./29.10.1794. Ei 
ole voinut välttyä ajatukselta, joskin varsin heiveröiseltä, 
että Johan olisi saattanut olla näiden Ruotsista tuotujen 
seppien jälkeläinen. 
   Se, että henkilöllä oli sukunimi eikä hän ollut aatelinen 
tai virkamies, viittaa käsityöläistaustaan huolimatta siitä, 
että nimen alkuosa on voinut olla käytössä myös sotilasni-
menä. Ruukkien seppien jälkeläisiä on erittäin todennäköi-

Voionmaan teoksen nidotun version kansilehti. Tämän 
teoksen omistajaksi tulin keväällä 1976, kun Tampereen 
kaupunginarkisto jakoi arkistoon jääneet ylimääräiset his-
toriateokset ilmaiseksi kaupunkilaisille. Olin siihen aikaan 
onnekas tamperelainen. Tämä teossarjan IV osa käsit-
telee muuten kaupungin historiaa 1900-luvun alusta 1930-
luvulle saakka.
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sesti levittäytynyt myös ruukkipaikkakuntien ulkopuolelle. 
Perheet olivat näihin aikoihin hyvin monilapsisia, Kaikille 
poikalapsille ei varmaankaan riittänyt oppipojan paikkaa 
ruukissa, vakinaisesta työpaikasta puhumattakaan. Varsin-
kin hienotaontaan erikoistuneille sepille tarjoutui sitä vas-
toin toimeentulomahdollisuuksia erityisesti kaupungeissa, 
missä näiden tuotteiden kysyntää oli enemmän (eli missä 
esimerkiksi osattiin jo käyttää aterimia ja missä asunnon 
lukitsemiseen tarvittiin järeämpiä kaluja kuin luudanvar-
si!).
   Totta kai näitä seppien jälkeläisiä ajautui vähitellen run-
saasti erilaisiin muihinkin ammatteihin. Noin 35 vuotta 
sitten tapasin Turussa Hagelberg-nimisen mieshenkilön, 
jolta kyselin hänen sukutaustastaan. Hän totesi, että sukua 
ei ole paljoa tutkittu, mutta suku on viljelyt maata Varsi-
nais-Suomessa iät ajat. Olisivatkohan hänen esi-isänsä ol-
leet lähtöisisin Pohjan pitäjän ruukeilta? Aikanaan ei tullut 
kirjatuksi ylös hänestä tarkempia tietoja eikä jäljittämiseen 
ole enää mahdollisuuksia. 
   Jonkinlaista vetovoimaa Lounais-Suomeen ja sepän 
ammattiin on suvussamme ollut, koskapa Johanin poika 
Anders Johan Hagelberg (1771 – 1809) eli lukkarimme 
isä oli 19-vuotiaana vuonna 1790 muuttanut Tampereelta 
Turkuun ja tullut takaisin vuonna 1794. Anders on muut-

tokirjaan kirjattu kisällinä (gesäll), joten hienotaesepän 
ammattiopissa hän lienee Turussa ollut. Sukukirjan mu-
kaan Anders toimi Tampereella isänsä tavoin lukkoseppä-
nä ja saaneen oppinsa isänsä verstaassa. Rippikirjassakin 
on sama ammattinimike ”Klen smeden”. Muuttokirja on 
annettu Turun ruotsalaisesta seurakunnasta. Tämä viittaa 
siihen, että Johan Hagelbergin perheen kotikieli oli ruotsi.
  Tulkoon vielä ohimennen mainituksi, että suvulla on 
myöhemminkin ollut siteitä Lounais-Suomeen ja eritoten 
Turun seudulle. Anders Johanin pojan, lukkari Carl Her-
man Hagelbergin (1808 – 1868) aviopuoliso oli Cecilia 
Alexievna Forsgård (1808 – 1891), jonka taustalla olivat 
mm. lounaissuomalaiset Forsgård- ja Grönlund-suvut. Ce-
cilia Alexievnan esipolvia on kyetty jäljittämään hyvinkin 
kauas historiaan. Lukkarin pojista kolmella (Emil Eugen, 
Axel Edvin ja Ivar Selim) oli turkulaissyntyinen aviopuo-
liso, mutta tämä tieto ei välttämättä ole enää relevanttia 
pääasian kannalta.
   Mikäli on kiinnostunut hankkimaan kotikirjastonsa Su-
kututkimus-osaston täydennykseksi alussa mainitut Rae-
vuoren ja Voionmaan teokset, kannattaa pistäytyä antik-
vaaristen kirjakauppojen yhteisillä hakupalvelusivustoilla 
antikvaari.fi ja antikvariaatti.net. Molempia teoksia näyt-
tää tätä kirjoittaessa (20.4.2021) olevan saatavilla.

We finally got to hold 
our grandson Rory a few 
weeks ago after everyone 
has received their COVID 
vaccines.  Rory is Jacob 
and Brooke’s son, will be 
1 year old next month.

Robert Kaukolan kirje 
takasivulla.

Terveisiä 
Amerikanserkulta



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

Greetings from America

Hi there!

Here’s a bit about what life was like for Laurie (my 
wife) and I during the past year or so.  March 2020 
was when the COVID lockdown happened in Min-
nesota.  That meant Laurie had about 3 days to prepa-
re to teach from our home through some online model.  
There wasn’t much direction given by her school or 
the Department of Education. The unknown length 
of time for her to work from home caused chaos.  We 
were getting mixed messages from leaders on the se-
verity of COVID.  For me, it was just having my wife 
during the day.  Our daily routine changed because 
we were staying home except to shop for essentials.  
The rest of her school year (until June) was teaching 
from home and she and her students were frustrated.  
About half of her students didn’t participate in online 
learning.  In summer we took a short trip to Michi-
gan (just 3-4 days) to visit my oldest daughter and 
her family.  Beside that short excursion, we mainly 
stayed in Minnesota and at home.  As fall came back 
and school resumed, Laurie’s school had a hybrid 
model for learning which meant only half of the stu-
dents on any given day.  Parents in Minnesota had the 
option to distance learn (learn from home) or attend 
on these hybrid models that schools had developed.  
My second daughter and her husband decided that 
their children, ages 8 and 4, were going to learn onli-
ne from home.  The 4 year old was supposed to go to 
pre-school and the 8 year old to regular school.  Min-
nesota made a rule that pre-school was only offered 
to parents of health care people. My middle daughter 
and her husband don’t work in health care so they 

would have to get someone to watch the 4 year old whi-
le her 8 year old brother was taking classes online.  I 
volunteered for that job.  I (because I am retired) ended 
up watching the 4 year old and helping the 8 year old 
with his online classes 3 days a week (usually Monday, 
Wednesday, and Friday) and the other grandmother (my 
daughter’s mother-in-law) did the same 2 days a week.  
We continue doing this watching and helping still.  My 
grandson’s school year will end in early June. Laurie, on 
the other hand, after she started her school in a hybrid 
model, then her school and the state quarantined for a 
period of a time so she was teaching online for a period 
of time, and now she is back to having all of her students 
in school, if they want.  Parents can choose to have their 
children learn online from home.  We had a normal win-
ter this year, an average amount of snow and a few pe-
riods of extreme cold (-30 Fahrenheit).  Besides helping 
my daughter and husband with their children, I also was 
a volunteer coach for the girl’s basketball team.  In the 
U.S. sports are played in schools, practices are after the 
learning day, games are usually two nights a week (usu-
ally Tuesday and Friday).  Practices start around 3 PM 
and end about 5 PM.  Basketball season was altered a 
bit this year, we started in January and ended in the mid-
dle of March.  The players had to wear masks when we 
practiced and also when we played games.  Many of the 
other states in the U.S. had their sports different than 
Minnesota, it was up to the leaders of the state to decide 
how they wanted to do it.  Restrictions were different as 
you went from state to state also.  The Federal Govern-
ment didn’t make rules for the states, merely suggesti-
ons.  The states could implement them as they pleased.

Robert
If anybody in the family wants to correspond with me, 
feel free to share my email. Thanks




