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Hagelberg-Raekallion 
suku koolla Porissa 

Seitsemisenkymmentä sukurakasta Hagelberg-Ra~kf!ll~
on suvun jäsentä kokoontui mui~telemaan ~ennez~~ .f.a 
suunnittelemaan tulevia viikonvathteessa Ponssa. Taman 
ensimmäisen varsinaisen sukukokouksen tutoksena pe_rus
tettiin Hagelberg-Raekallion sukuseura ja päätettiin ruve
t.a muutaman kerran vuodessa julkaisemaan myös suvun 
tiedotuslehteä sukuseuran yhdyssiteeksi. 

H agelherg-Raekallion suvun jä
senet pitävät sukua tamperelaise
na. Vanhin tuonettu suvun esi-isä 
on 1600-luvun lopulla ja 1700-lu
vun alussa Kuhmalahdella elänyt 
Jaakko Paavalinpoika Tapanila. 
Suvun vanhimmat jäsenet oliva~ 
kir:jakauppiaita, seppiä jne. 

Viikonvaihteessa Porissa ko
koontuneet suvun jäsenet olivat lä
hin nä vuosina 1808 - 1868 Tam
pereella eläneen l(arl Herman Ha
gelbergin jälkeläisiä, hänen ja hä
nen vaimonsa Cecilia Alexievnan, 
o. s. Forsgård, 13 lapsen lapsia ja 
las ten lapsia. 

Hagelberg-Raekallion suvun su
kust'uran hallitukseen valittiin pos
linhoitaja Lain?: H~e!f>erg Noor
markusta, provusorJ Hilkka Saari
oinen Tampereelta, komentaja Os
mo Tuomi Espoosta, rouva Aune 
J\iri~to)a rouva Irja Tyllinen Hel
smgtsta~ varatuomari Ilpo Ahtola 
Espoosta, rouva Vuokko Auvinen 
Tampereelta, opiskelija Matti Ra-

·~ 

ekallio H elsingistä j å. rouva Maija 
Räikkälä Noormarkusta. 

..,.. Suvun kuuluisimpiajäseniä on 
varmasti ollut laulajatar Dagmar 
H agelberg-Raekallio, ensimmäi
nen ~uomen kielellä konsertoinut 
laula.jatar. Hän oli syntynyt Viita
saarella, mutta piti historiaiiisen 
konserttinsa Helsingissä vuosisa
dan a lussa, sanoo markkinointi
päällikkö Matti Räikkälä, 
.JO k a to im i sukukokouksen järjestä
jänä Porissa. Matti Räikkälä valit
tiin myös suvun ~iedotuslehden 
päätoimittajaksi. ' 

- Yhteensä sukukhkouksen syy
nä on, että ihminen oh kovinjuure
ton, ellei tunne esiv~Poflhempiaan ja 
~ied~ heistä mitään. fJanhetessaan 
thmmen rupeaa etsin].ää,n juuriaan, 
omaa heimoaan ja tutkimaan su
k uns a vaiheita, sanoo M atti Räik
kälä. 

Osa H agelherg-Ra.ekallion su
vun jäsenist~ käyttä~ Hagelhergin, 
osa Raekalhon suorpennettua ni
meä . 
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