
RAKE/TA 
HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURA TOUKOKUU 1981 

SUKUKOKOUS LÄHESTYY 

tässä vielä tietoja 
osallistujille 

Tapahtumien paikka: Espoon Tapiolan keskustassa (n. B k• Helsingin kes
kustasta länsiväylän auunnassa) sijaitseva hotelli TAPIOLA GARDEN, ra
vintolasalin viereinen suuri kabinetti. 

Linja-autojen JMhtöpaikka Helsingissä on linja-autoaseman taustalla ole
va Kampin aukea. Katsa tarkemmin tässä lehdesal olevaa piirrosta, jossa 
••initaan •yöa linjojen numerot. 

lika: ) 
r:-Tllanistujaiset lauantaina kesäkuun 1). pnä. Klo 17 x - 18 tutustu
misla, vapaata seurustelua, aukutietojen ja jäaenmaksurästien vastaan
ottamista, valokuvien ja sukueaineiden tekastelua ja sukutunnusehdotus
ten arvostelua varten. Tuokaapa niitä mukananne. • Hyös tavanmukaiset pik
ku arpajaiset yhdistyksen kasaan kartuttamiseksi. Voittojen arvonts seu
raavana päivänä kokoukaen yhteydesaä. Avuliaita sukulaisia pyydetään tuo
•a~n tullessaan joitakin pieniä voitoiksi sopivia esineitä. Päävoitto, 
Laina Hagelbergiltä saatu siro nypläyaliina, on jo käytettävissä. 
Klo 18 - 20 ensin vähän ohjelmaa suvun omin voimin, juontajana Sulo Au
vinen. Matti Ranin esittää humoristisen pakinan. Muutakin puuhataan ja 
tietysti lauletaan ja kerrotaan juttuja. 

Ateriointi: Yhteinen kevyehkö päivällinen, joka pyritään aloittamaan 
n. klo 18.)0 ja viimeistään klo 19. Klo 20 kabinettivataus päättyy talen 
määräysten mukaan sikäli, että kabinetin "haitariov(" avataan, jolloin 
olemme osa suuresta ja ilmeisesti meluisasta tanssiaisyleisöstä. Yleisö 
sea tällöin asettua myös kabinetin pöytiin, jos tilaa on. Kun emme pys
ty todennäköisesti täyttämään koko kabinettia, on meidän parasta jo alus
aa sijoittua sille puolelle, joke etäimpänä "haitariovesta". Klo 20 al
kaen illaniatujaisemme jatkuvatkin näin ollen seurustelun ja tanasin 
merkeisaä. 

2. Sukukokous sunnuntaina 14. nä klo 11 - 13. 
Kokouksen esitys ista tteineen i menee tästä lehdeatä, joke s~1s nyt 
vastas sitä kokousmateriaalia, minkä viime joulukuun lehdessämme 
aanottiin olevan asataviasa kokouspaikalla jne. Eli kun lähdette matkal
le, muistakaa ottas mukaanne täaä lehti. • 
Kokouksen j ä lkeen yhteialounas selsovasta pöydästä. (Asuinpaketin osta
nailla vaihtoehtona joko lauantain päivällinen tai täaä lounas. 

). Majoitua. Hotelli Tapiola Gardenissa on joidenkin peruutusten johdos
ta vielä auutaaia huoneita vepaana ajaksi 1). - 14.6. Huonevaraukset pu
heliaitae 90 - 461711. 

4. llmoittautumiset. Molempien ateriointien ym järjestetjen vuoksi on 
välttämätÖntä saada tietää niidenkin osallistumiaesta, jotka vielä el
vät ole ilmoittautuneet, mutta ovat tuloasa mukaan. Pistäkääpä, hyvät ys
tävät, ssiss t a kortti Ilpo Ahtolalle Kimmeltie 11 C 26 021 10 Espoo 11 
tai soittakaa l llalla Antti Ahtolalle 90- 356061. Tai Aune Airi s tolle 
90- 6046 8 6 . Tai Vuokko Auviselle 90- 6987508. KUITENKIN ENNEN 9.6.81. 

TER VE TULOA. ' 

x) Huom. muutettu alka 
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HAGELBERG- RAEKALLION SUKUSEURA- JOULUKUU 1982 

























HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA - JOULUKUU 1983 

SUKUKOKOUS TUNTURIN TUNTUMASSA 

Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n sääntömääräinen sukukokous 
pidettiin tänä vuonna Kittilän Sirkan kylässä Hotelli Levituntu
rin pyöröhirsiseinien ympäröimissä tiloissa. Aika: heinäkuun kol
maskymmenes. Sää viileähkö ja sateinen. Kun tämä oli tuoreiden 
ennusteiden mukaari tiedossa, niin Etelä-Suomesta kokousmatkalle 
lähti joukkoa ilmeisesti vähemmän, kuin oli odotettu. Vastapai
noksi Lapin ja Ruotsin puolenkin sukulaiset olivat saapuneet pai
kalle runsasl_ukuisina , heitähän oli läsnä yli 30. Kaikkiaan mei
tä oli koossa 49. Aikamoinen saavutus. Ja tunnelrna hyvä, niin kuin 
ennenkin sukukokouksissamme. 

Sukumme "pohjoisen puolen isäntä" Urho Raekallio lausui joukon 
lämpimästi tervetulleeksi. Käytiin sitten käsiksi virallisiin 
asioihin. Tilintarkastajien kertomuksen perusteella myönnettiin 
vuosilta 1981 ja 1982 vastuuvapaus sukuseuran hallitukselle ja 
toimihenkilöille. Menneen kauden toimintakertomus sekä tulevan 
kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin. Jäsenmak
sut pysytettiin entisensuuruisina, joten ne ovat 20 mk varsinai
salta jäseneltä ja 5 mk perheenjäseneltä (ikäraja 18 vuotta). Yh
deksänjäseninen hallituksemme sai muuten entisen kokoonpanonsa, 
mutta nyt eron pyytäneen ja _ansioituneen Laina Hagelbergin tilal
le valittiin helsinkiläinen Linnea Huovela, joka suvussa edustaa 
·Ivar Selim Hagelbergin "klaania". Tilintarkastajina jatkavat edel
leen Birger Fogelholm ja Göran Kari. Sukuvaakunamme käyttöohjeita 
valmi s televaan toimikuntaan valittiin Esko Raekallio ja Matti 
Räikkälä sekä allekirjoittanut. 

Sukukokoukseen liittyneistä miellyttävistä lisätapahtumista kerr6-
taan toisaalla tässä lehdessämme. Kiitokset kaikille kokouksen hy
väksi puuhanneille ja vaivaa nähneille, aivan erityisesti Urholle. 
Ja Lainalle kiitokset kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt sukuseu
r amme perustamiseksi ja toiminnan hyväksi. Hallituksen puheenjoh
tajan käyttöön annetusta mahtavasta sukuviiristä kiitos kaunis!. 

Ilpo Ahtola 



Kenkkärin tähtihetkiä pohjolan Urhon reviirissä. 

Jo etukäteen täytti kenkkärin ajatukset jännittävä odotus;nähdä 

Lev:i.n jyhkeä maisema ,kokea aidon Lapin eksoottisuus, saada ihan 

. itse henkilökohtaisesti huuhtoa ku l taa,aistia hetki lappilaisen 

taiteilijan luomisympär~stöä,mutta ennenkaikkea tavata ihania ih

misiä - vaimoni sukulaisia - ihmisiä,joista monet olivat tulleet 

kaivatuiksi ystäviksi . 

To~ellisuus on us.ein kui tenkin kuvi telmia kauniimpaa ja vaikutta

vampaa . Suuren suvun jäsenet maan ääristä ja rajojenkin takaa ta

paa"at; on siinä iloa , halaarr.ista ja puheensorinaa - också på svens

ka . Sukujuuriltaan karjalaista kenkkäriä viehätti erikoisesti ilon 

luontaisen hillitty t~lkinta . 

Honia kyytejä kerrottiin käytetyn ,rr.utta Mäkelän Kyllikkipä huorr,a

si,että pääseehän sitä lentokoneellakin. Muuten ei sitten Kyllikkiä 

oikein hyvin onnistanutkaan. Häntä nyt kertakaikkiaan näyttää epä

onni seuraavan sukukokouksissa . Nytkin Levin vallcitus onnistui 

mainiosti,mutta sitten sattui onnettomuus,joka pakotti lääkäriin 

" ommeltavaksi" . Mutta silti Kyl l ikki osallistui ja hyvä huumorikin 

oli tallella . Pitäisiköhän sukuseuran puolesta Kyllikki vakuuttaa 

seuraav-aan sukukokoukseen? 

Tulopäivän verraton yllätys oli tu l iaissauna rnakaisine löylyineen. 

Kyllä heti huomasi,ettei Urho meitä mihinkään turhempaan paikkaan 

ollut puuh~nnut. Olihan se kelvannut Opekin sheikei l lekin ja eikös 

se meidän Manukin siellä hiihdellyt. 

Onnistuneen yhdessäolomme eräissä kohdin kenkkärin sydän aivan 

erikoisen ihanasti hytkähteli.Sellainen oli sukuseuran viirin luo

vuttaminen pidetylle puheenjohtajallemme Ilpo A~tolalle . Se oli Po

rinRäikkälöiden idea ja oma toteutus , joka tuli täydellisenä yllä

tyksenä kaikille. E le oli hi en o ja se osui oikeaan kohteeseen . Si:i.tä 

syntyy arvokas perinne puheenjohtajalta puheenjohtajalle . 

To:i.nen yllätys oli ensimmä.isen sukuvaakunan luovuttaminen ikinuo

relJ.e Laina Hagelbergille. Tämä sukuseuran symboli sopii rnainiost i 

Lainalle , joka kuuluu seuran cerustajiin ja merkittävimpiin tausta

vcimiin.Luovuttajina olivat itseoikeutetusti sukuvaakunan ideoijat 

- Fäikkälät . Kenkkäri aisti,miten saatesanat ikäänkuin yhteen ää 

neen lausuttiin. 

~eremonioiden lisäksi iltaan liittyi paljon muutakin ohjelmaa. 

Frikoisesti ilastutti Tanja Fettisen ja Tiina Raekallion kauniit 

l aulut.Tyt~t olivat muutenkin niin luontevia ja reippaita,että i

h a n mi el t ä lämmitti. Suvv.n uutta sukupol ve a carhaimmillaan . Nyt oli

kin ilchduttavan paljon lapsia mukana . ~1ukaan vain jatkossakin lap

set ja ohjelmia suorittanaan . Suvun geeniperintl:i on kyllä sellainen, 

e ttei ch~el~an suori ttamisesta cngelmia synny. Samalla lapset tu-



tustuvat keskenään ja sukusiteet vahvistuvat vuosiksi eteenpäin . 

Aivan suurenmoinen kokemus muodostui taas arpajaisista.Voittoina 

oli sukuseural aisten lahjoituksia,joista monet olivat omatekoisia 

käden taidon näytteitä . Kenkkärillä oli tässä vaiheessa tietysti ai 

van erikseen tähtihetkensä . Miehet olivat syystäkin kateellisia kenk

kärille , joka sai voittoisia tyttöjä hal ata . Minun on kyllä tässä tun

n ustettava , että menetin sydämeni yhdelle vaalealle tytä l le . Hänen ni 

mensä on Johanna Raekallio - arpajaisten hurmaava onnetar. 

Valokuvaus kuuluu tietysti aina juhlien välttämättömyyksiin . Kun Ur

hon perhe ja sukukunta asettui kuvattavaksi,tuli mieleeni ,että nyt 

kalpenee aikaisemmat ennätykset.Siinä oli uljasta Urhon sukua - voi 

ilon hetkeä,kun tähystelin heitä kaitafilmikamerani linssistä.Nyt 

olen nähnyt usP.asti nuo nauravat lasten silmät valkokankaaltani . 

Milloinhan katseltaisiin yhdessä?Ehkä seuraavassa sukukokouksessa. 

FilMille taltioitui myös Pohjolan Urhon " Leffil'lenjoki " täydellisine 

huuhdontalaitteineen ja majoineen . Kultaa siis joukolla huuhdottiin. 

Luonno l liaen salaperäisyys kai kielsi hippusten löytymisen julkisen 

myöntämisen.No minä myönnän,että löysin kultaa - löysin kultaisen 

kokemuksen . 

Sukuun kuuluu monia tunnettuja taiteilijoita.Taidemaalari Reijo 

Raekal l io on yksi heistä . Viimeisin uutinen kertoo,että hänet on kut

suttu osallistumaan Pariisin taidenäyttelyyn . Kenkkäri onnittelee ja 

muistelee kiitollisena erikoisen vaikuttavaa kokemusta Reijon omin 

käsin rakentamdssa taiteilijakodissa. Talo on muuten Pöntsön kylän 

ainoa. La pin k arun kaunista erämaata on s~iin'.\1 ympäril lä laaj as t i . Pi-

han poikki kulkeva monis·atapäinen porotokka ei ole mikään harvinai 

suus . Maalaukset saavat aiheen ja voiman tästä.y~päristöstä ja talon 

eläMänpiiristä . 

ViP-lä haluaisin kertoa Ruotsin Manusta,johon nyt vasta oikeastaan 

ensi kerran tutustuin kullanhuuhdonnan tauolla kahvipirtissä.Manu 

osoittautui hieman jäyhästä ilmeestään huolimatta lämminhenkiseksi 

luonnonystäväksi.Hänen kertomustaan parista kohtaamisestaan metsän

kunj_nkaan kans s a kuunnel t i in tarkast i. Kertomus oli ikäänkuin oikeis

sa raameissa yMpäristönsäkin puolesta , "ei karhu päälle tule,karkuun 

se Mieluummin Menee . On oltava rauhallinen,eikä saa ärsyttää",päätti 

Manu onnellisesti päättyneet tapaamisensa ikäänkuin kuulijoille to

distukseksi ja ohjeeksi.Mietin,riittäisiköhän kenkkärin kantti tosi 

tilante~ssa. 

Paljon meitä oli yhdessä ja mukavia koettiin.Mutta kotkalaisia me 

kovasti kaipasimme . Mietimme,mikähän se oli peloittanut kansan mP.

rellisen .- Ei kait vain tuimat pohjolan tuulet? Vähän siinä uhosim

mekin,että mitähän jos haastettaisimme ne Kotkan seudun sukulaiset 



antamaan niiyttöä -"Kotkan terveisiä".Tiedä häntä,vaikka siitä su

kujuhlat vielä intoutuisivat pitämään . Sitä emme epäile , etteikö tie

toa,taitoa ja ternpperacenttia lyötyisi.jos .... 

Kenkkiiri kiiyttäii ti l aisuutta hyväkseen ja toivottaa oikein Hyvä2! 

ja Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta. 

Sulo Auvinen 

Reijo 
Raekallio · 
laivaa 

~ töitään 
Pariisiin 
Reljo Raakalllo Pöntsös· 

sä on juurl paketolnut vii si 
tauruaan lähetettäväksl 
näyttelyyn Parllslln. Tam
mlkuussa Parllslssa on 
avolnna viikon ajan laaja 
kansalnvällnen taldenäyt
tely Le Salon Des Nations. 
Erl talteiiijat Suomesta 
ovat saaneet näyttelykut
sun ja Reljo Raekallio on 
kutsuttujen ]ou kossa. 
Reljo lähettää vlisl akva

relleja, jotka kuvaavat hå· 
n en lählpllrlään. Ta u l ut 
menevät Parlislin Ruotsln 
kautta .ja Ruotslssa ta u l u
jen on oltava tärnån kuun 
15. pälvänä. 

Reljo Raekalllon töitä on 
parhaillaan eslllä Pariisis
sa, jossa o~ Suomen kuva
taldeseurojen IIIton näyt
tely. 

Reljo vilmelstelee Aarne 
Nlkan muotokuvaa, joka 
julklstetaan uuden hotellln 
vlhklälsten yhteydessä. 
Sllloln paljastetaan myös 
muotokuvan tllaaja. 



Rakkaat sukulaiset. 

Clen varmaan liiar. hiljaisella äänellä vikisten pyytänyt 

teiltä valakuvia ja mahdollista muuta materiaalia suvun 

arkistoon, jenka hoitajaksi minut on nimetty. Nyt korctan 

ääneni ja karjaisen mahtavalla kenraalin äänellä: kaivakaa 

esiin kenkälaatikoista ja kc·meroiden kätköistä hallussanne 

olevia isienne, äitiänne, esi-isienne kuvia, ottakaa niistä 

jäljennökset ja l ähettäkää minulle. fhdottoman tärkeää eli 

si myös kirjoittaa kuvan taakse, ketä se esittää kuin myös 

syntymäaika ja mahd . kuolinaika . 

Ehkä ette kaikki tiedä, että nykyisin voidaan ottaa n.s. 

"kuva kuvas ta" jäljennöksiä, jotka monesti ovat alkuperäi

sici parewoat . Ne ovat aika edullisen hintaisia. Jos ette it

se viitsi tuota vaivaa nähdä, lähettä kää minulle kuvat, niin 

otatan niistä jäljennökset ja palautan teille alkuperäiset 

- lu~aan sen. Ei nimittäin ole tarkcitus, että vain Karl Ed

vardin jälkeläisten kuvia en koko a rkisto täynnä niinkuin 

nyt on . Olisihan aika kivaa ensi sukukokouksessa sitten se

lata saat~a materiaalia ja löytää sieltä tuttuja ja tunte

mattornia naamc j a sekä etsiä niistä yhteisiä suvun piirteitä . 

Jo etukäteen kiitän teitä saamistani lähetyksistä j a t o i

votan kaikille rauhallista joulua . 

Aune Airisto 

Fr•eddkink . 39 E 32, 00120 t-:elsinki 12 

Kansanvalistuksen kalenteri vuodelta 1907: 

Rovasti Kaarle Edward Hagelberg oli tunnettu paitsi kelpo 

pappina innokkaana kansanvalistuksen ja raittiusasian harras

tajana. Syntyi v. 1831, tuli ylioppilaaksi v. 1856 ja vihit

tiin papiksi v. 1858. Toimitettuaan papin tehtäviä eri seura

kunnissa nimitettiin hänet v . 1882 Wiitasaaren kirkkoherraksi, 

jossa virassa hän oli kuolemaansa saakka. Kuoli 22. päi vänä 

viime helmikuuta. 

Etenkin Länsi-Suomessa, missä hän toimi miehuutensa päi v inä, 

sai hän voimakkailla saarnoillaan ja puheillaan paljon aikaan 

raittiuden hyväksi. Kierto- ja kansakouluasiaa, säästdpankkien 

perustamista ja maanviljelyksen uudistusta ajoi hän inno lla 

kaikissa seurakunnissaan. Harva mies on kansaansa ja isänmaa

tansa lämpöisemmin rakastanut kuin rovasti Hagelberg. Viimeiset 

sortovuodet olivat hänelle sangen raskaat. Erittäinkin kärsi 

hän suomalaisen Suomen syvästä hajaannustilasta. 



Mauno Raekallio 

__ M___1!J:...Lt. e l u k s i a 

Sisareni Laina Hagelberg ki:r:j oitti tässä hilj an 11 Rakeita 11 lehteen kertomuk

sen Norjan kruununprinssessan käynnistä välirauhan sikana Petsamossa, kun minä j ou

duin henkilökohtaisesti kulj ettamaan .sillois.ta Nor j an kruununprinssessaa seuruei-

neen heldän läpikulkumatkallaan Petsamossa vålirauhan sikana heinäkuussa 1940 lJh~en 

loppumatkan laiturilta redillä odottavaan laivaan tulkoon tämä lyhyt., j oskin hieman 

nolosti alkanut episodi tässä muistiin merkittyä. 

Olin jo ennen ·sotaa ja sitten myös välirauhan sikana Suomen Kalastuksen palve-

luksessa Petsamossa. Heinäkuussa 1940 saapui suuri, 40.000 tannin yhdysvaltalai-

nen j oukkoj enkulj etus-alus 11 Amerigan Legion 11 Liinahamariin hakemaan yhdysvaltain 

kansalaisla Euroopasta takaisin 11 Valtoihin " Kun kuitenkin Liinahamarin kaik-

ki neljä laituria olivat muutenkin ylikUo:rmitettuj a ei tuota isoa laivaa voitu ot

taa laituriin mak31amaan ja odottamaan kansalaisiaan vaikka se vesien puolesta olisi 

mahtunut laitureihin vaikka pystyyn, syvä satarna kun oli, vaan laiva siirrettiin sy

vemmälle Petsarnon vuonoon, Trifoonaan· redilla odottamaan. 

Jostein Viipurin faivanselvitysfirmaata Suomen Kalastuksen palvelukseen tullut 

maisteri ja minut pantiin hoitelamaan näitten ympäri Eurooppaa saapuvien kansalsisten 

kuljetus sinne redillä odottelevaan suureen laivaan. Maisteri hoiteli paperiso-

dan j a minä käytännön puolen eli kulj etuksen, avuksi minulle oli annett u iso avonai

nen moottorivene ja konernies kuljettajaksi. 

Eräänä aamuna meille ilmoitettiin j otta Norjan kruununprinssessa seurueineen 

tulee Trifoonan laiturille klo 10 ja että maidän pitää olla laiturilla vestassa ja 

heti kuljettaa seurue 11 Amerigen Legion'iin 11 

Me olimme tietysti, maisteri ja minä sekä eräitä muita sinne kaikassa kiirees

sämme sinne haalimiamme henkilöitä parhas.t päällä hyvissä ajoin odottamassa korkai

den vierai·tten tuloa ja tulihan se seurue, pahus soi, niinkuin nakutettu tesen klo 10. 

Kaikkiha!l olisi tietysti mennyt hyvin maidän j o kulj stuksista hankkimallamme 

rutlinilla ellei maisterin pahus olisi saanut päähänsä että Norjan kansallislaulu 

olisi nyt ehdottamasti paikallaan ja muille mitään puhumatte. alkoi hieman liian 

korksalta vetää: - 11 Jaa vi älskar •••• 



Glinhan minä aikoinani osannut kanaallislaulun kokonaan, olinhan poikasena käy

nyt kaksi vuotta alakansakoulua Norjan Kirkkoniemeasä mutta laulun sanat olivat jo 

alkaneet putoilemaan päästä eikä paikalle haalimamme yleisö tietenkään osannut sano

ja lainkaan mutta säveleen kyllä jotan he hyräilivät mukana ja niinhän me olisimme 

siitä selvinneet kaikelL1 kunnialla ja liput liehuen sillä ensimäinen värsy meni 

jotankuten kohdalleen ellei se maisteri innoissaan olisi alkanut falsatillarun vetä

mään toista värsyn alkua: - 11 Dette landet Haral .... , niin alkua sillä siihen se 

jäi, maisteri ei muistanut sanaakaan enempää enkä minä senkään vertaa, häkellyin 

kokonaan, syntyi nolo tilanne, hiljaisuus suoraataan uhkui ilmassa, me, 11 Saattajien 

Kuoro 11 seistiin tuppisuuna asennossa ja kruununprinssessan seurue katsall neuwtd>e-

mana toisiaan. Jostain syystä minä sitten kuitenkin ikäänkuin heräain, muis-

tinhan minä sentään vielä viimaisen värsyn, kas kuolussahan useimmiten laulettiin 

vain linsimäinen j a viimeinen j o ten se viimeinen oli paremmin päässä j a niinpä minä 

siinä yksin lauloin viimaisen värsyn kai aika ontolla äänellä, nämä muut " Saataji

en Kouron " jäsenet eivät älynneet edas hyräillä mukana. 

Niin siitä laskeudUttiin veneeseen ja lähdettiin aika painostavan hiljaisuu

den valliteasa ajamaan ~ohti laivaa mutta ei he ·sentään kauaa murjotelleet, pian 

siinä alkoi käymään puheen sarinat ja ennenkuin päästiin laivan kylkeen oli tunnel

ma hyvinkin vapautunut, prinssessekin kiitteli oikein kädestä mietä kahta saatto

miestä, moottorimiestä ja minua. 

Ei me sitten kauan sitä 11 munaustamme " murehittu kun tavrui mukaan mentiin 

messiin ja juotiin paljon kahvia ja lasi likööriä, tyhjään veneeseen saatiin läh

tiessä vielä painolastiksi säkki sokellia j a vehnäj auhoj a sekä neljä purkkia 

"· Maxwel " kahvia, eikä ne olleet mitään pikkupurkkej a vaan tuollaisia täyden 

gallonan painoisia, siis rapia neljä kiloa purkki. Neekeri-stuertti juoksutti 

muitten kiireittensä välissä rnailla vielä. litran pullon k~~adalaista viskiä, sen 

voimalla me kolmeen ääneen, maisteri, konernies ja minä illalla saunaasa analysoi

tiin muistiamme j a laulutaitoamme. 



KENELLE SUVUN MUISTOESINE ? 

Viime toukokuussa ilmestyneessä Rakeita-lehdessä kerrottiin Ai
no Linnea Huovelan, o.s. Hagelberg, hallussa olevasta suvun kier
tävä:stä muistoesineestä, kultaisesta riipuksesta, ja "peräänkuu
lutettiin" tietoa siitä, kuka on sukumme sellainen nuorin ·nais
puolinen Hagelberg, j?nka etunimi tai joku .etunimistä alkaa A
kirjaimella. Mitään ei ole kuulunut. Selitys lienee siinä, että 
usaimmat entiset Hagelbergi t ovat jo kau.an sitten olle et Raekal
lioita tai muunnimisiä. Seuran hallituksen piirissä onkin ajatel
tu käytännöllisten syiden nyt johtavan siihen, että pyritään löy
tämään v~staavasti A.R.(=Raekallio). Mahdollisesti nimenomaan 
sellainen naispuolinsn A.R., joka oli suvun . nuorin alle 50-vuo
tias sillä hetkellä, kun riipuksen haltija Aino Linnea Huavela 
täytti 50 vuotta eli 25.5.1972. Tällaista järjestelyä Aleksandra 
Hagelbergin v.1922 tekemä ."luovutussääntö" oikeastaan edellyttää, 
tosin varsinaisesti Hagelberg-nimisiä koskevana. 

Tarkemniin sanottuna tuo riipus on . kaunis pieni kultakallo ketjui
neen ja A.H.-kaiverruksineen. 

Tiedot kellon h~ltija-ehdokkaista pyydetään lähettämään Linnea 
Huovelalle os. Ilmarinkatu 4.A.5. 00100 Helsinki 10. 

TAPARTUMlA SUVUSSA 

Sukukokoustemme vakinainen "kenkkäri" Sulo Auvinen täyttää 50 
vuotta 5.1.1984. 

Kihloissa Kaija Johanna Tuomi (Osmon tytär) ja Harri Sakari Kiuru. 

Hyvät suvun jäsenet. Olisi toivottavaa voida julkaista lehdessäm
me henkilöuutisia suvun jäsenten tärkaistä merkkipäivistä jne. 
Tähän mennessä joitakin tapahtumia onkin silloin tällöin mainit
tu, mutta vain sattumanvara.isesti, kun läheskään kaikista merkki
päivistä tai tapahtumista ei ole saatu tietoa (ehkä ei aina ole 
tarkoitettukaan julkaistavaksi). 

Kertokaapa uutisenne Matti tai Maija Räikkälälle, os. 29570 Söör
markku. Seuraava Rakeita-lehti ilmestynee toukokuussa 1984. 
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Suvun kunniavanhus 

l 00-VUOTIAS 
Aino Maria Hagelberg 

l()()..vuotta täytti 23.6.1984 sukuseu
ramme jäsen Aino Maria Hagelberg 
o.s. Siren. ' 

Hän syntyi kymmenpäiseen sisarus
parveen Sorrin myllyllä Sääksmäellä, 
missä isä toimi mvllärinä. lsä oli tai
tava käsistään hoitaen myös mallipuu
sepän tehtäviä pitäjällä. Musiikkia per
beessä barrastettlin isän tekemillä soit
timilla. Hän rakensi kaikille pojiJieen 
ornat viulut, mutta tyttåret saivat sol
teila yhteisellä mandoliinilla, paitsi Ai
no Maria, joka oppi myös viulunsoi
ton. 

16-vuotiaana tyttö lähti Helsinklin sisa
rensa ompeluliikkeeseen harjoittelijaksi. 
Kätevä kun oli, oppi hän ompelijan 
vaikean taldon niin hyvin. että uskalsi 
20-vuotiaana lähteä Tampereelle pitä
mään omaa ompeluliikettä. Liike me
nestyikin niin hyvin, että hänellä oli 
neljä työntekijääkin siellä. Aino Maria 
toimi myös samaan aikaan Tampereen 
Käsityöseminaarissa opettajana. 

Mentyään naimisiin v. 1921 postiexpe
ditööri Tyko Toivo Hagelbergin kans
sa lopetti hän - sen aian vaatimusten 

mukaan - Iiikkeen hoidon ja jäi kotiin 
hoitamaan perhettä. He joutuivat 
muuttamaan miehen työn takia Helsin
klin v. 1926 Linnea-tyttären, perbeen 
ainoan, ollessa silloin nelivuotias. Isä 
kuoli 71-vuotiaana vuonna 1953. 

Aino Maria ei kokonaan jättänyt om
pelua, vaikka jäikin kotiin. Hän ompeli 
mekot, takit, jopa hat ut perheelleen ja 
tuttavilleen. Käsityöt yleensäkin olivat 
hänen harrastuksensa niin kauan kuin 
näkö kesti ja kädet taipuivat. 

Lähellä sydäntä on ollut myös toiminta 
Martoissa ja siellä varsinkin näytelmä
kerhossa. Näyttelemistä hän harrasti 
jo Tampereella ollessaan. 

Toimelias ja iloinen mieli ovat pitäneet 
hänet pirteänä, muisti ja näkö alkavat 
vain jo haitata. 

Aino Maria viettää vanhuudenpäiviään 
Riistavuoren vanhainkodissa Etelä
Haagassa. 

Onnea 100-vuotiaalle koko suvun 
puolesta! 

KUULUMISIA 

Sukuseuramme haJiitus piti helmi
kuussa tavanmukaisen tilinpäätös
kokouksensa. Asioista kerrotaan 
lyhyesti tämän lehden "Hallituksen 
palstalJa ". 

Huhtilcuun alussa seura teki välttä
mättömiä muatoja noudattaen 
veroilmoituksensa, jonka mukaan 
tilikauden 1983 "voitto" oli koko
naista 104 mk ja tileillä rahaa 
2. 196 mk. Kun nimittäin sukuseu
raa ei katsota y1eishyödylliseksi yh
distykseksi, sillä on joka tapaukses
sa tuollainen ilmoitusvelvollisuus. 
Eri asia on, että emme ole tähän
kään mennessä joutuneet mitään 
veroa maksamaan. Odotamme ar
-mollista ~uhtautumista myös tällä 
kerralla. 

Sukutunnuksemme käyttösäännös
tö on valmisteluvaiheessa. Hallitus 
päättää asiasta tulevan syksyn 
kokouksessaan, viime sukukokouk
sessa asetetun tunnustoimikunnan 
ehdotuksen pohjalta. Muodollinen 
puoli saadaan siis kuntoon. Yhtä 
tärkeätä on, että asiasta kiinnostu
neille suvun jäseniJie tullaan tarjo
amaan pätevää neuvontaa tunnuk
sen käyttömahdollisuuksista ja tun
nusesineen valmistamisesta. 

Sukuumme kuuluvista henkilöistä 
pyritään nyt keräämään elämäker
rallisia tietoja. Tarkoituksena on 
sukukokouksen hyväksymän peri
aatteen mukaan valmistaa moniste, 
josta mahdoUisuuksien mukaan sel
viää suvun koko jäsenistö. Saisim
mekohan tuon aikaan ensi vuoden 
sukukokoukseen mennessä? Suun
nitelman toteutuminen vaatii seu
raavaa: l) kyselyt sukulaisille, 2) 
vastauksien saanti kohtuullisessa 
ajassa, 3) aineiston kokoonpano ja 
4) monistuttaminen. 

Hannu Hagelberg ja Lisbeth Mart
tila (o.s. Hagelberg) ovat äskettäin 
ehdottaneet, että vuoden 1985 su
kukokous pidettäisiin Kotkassa. 
Ehdotus tuntuu hyvältä ja kohtuul
liselta. Asiaan palataan. 
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KUTSUU ENSI 
HEINÄKUUSSA 
Tuleva kesä on jälleen sukukokouskesä! 
Edellisen kerran kohtasimme napapii
rin tuolla puolen Kittilässä. 
Nyt on sitten taas eteläisen Suomen 
vuoro sillä su.kuse:uran hallitus on äs
kettäin • kotkalaisten sukulaistemme 
suosionisella myötävaikutuksella
päättänyt ensi kesän sukukokouksen 
pitopaikasta. Se on siis Kotka Kymen
laaksossa. Hyvän Tuulen Merikaupun
ki kuten kotkalaiset kaupunkiaan 
mainostavat. 

Olemme saaneet Rotkasta kesäisen au· 
riokolsta postia, mikä tämän vuoden· 
vaihteen harmauden keskellä vie aja· 
tukset jo tulevaan ja lämpimään. Kau
nis on kesäinen Kotka ympäristöineen 
ja paJjon mielenkiintoista J& historiaan 
liittyvää tarjolla. Sinne siis menemme 
isolla joukolla! 

sa, kerromme ohessa jolstakin mabdol· 
lisuuksista. Korostettakoon, että jokai· 
nen todella itse joutuu holtamsan nä· 
mä asiat, koska kotkalaisten käyttämi· 
nen »Välikätenäll olisi kohtuutonta. 
Asiantuntemusta he varmsan mielel· 
lään antavat {Lisbet Mattila, puh. 
{952) 62 114). 

SUKUKOKOU KSESTA 
YKSIPÄIVÄINEN 

Sukuhallitus tuli lokakuun kokoukses
saan loppupäätelmään, että ensi kesän 
kokous pidettäisiin - viralliselta osin • 
yksipäiväisenä. Kokouspäivä tulisi ole· 
maan lauantai 27. heinäkuuta. Aj a tus 
oli se, että lauantain kuluessa kokoon· 
nutaan, pidetään viraiiineo kokous, 
yhdessä ehkä illastetaankin ja sunnun
tai olisi varattu yhteiselle retkeilylle, 
nähtävyyksille jne. 

o 
Majoittumismahdollisuuksia: 

KOTKAN KLUBI (kokouksemme pi· 
topaikka) puh. (952) 15 020 

2 hengen huoneet a 230,-
1 bengen buoneet a 165,-

- lisävuodemabdoUisuus (50,-) 
l hengen huoneisiin. 

SANTALAHDEN LOMAKYLÄ 
puh. (952) 23 831 

- 2 • 6 hengen mökkejä ja 2 hengen 
huoneita. 

UlMALAN RETKEIL YMAJA 
puh. (952) 11 603 

KÄRKISAAREN RETKEILYMAJA 
puh. {952) 24 215 

SANTALAHDEN LElRINTÄALUE 
puh. {952) 604 060 
- matkalluvaunu- ja telttapaikkoja. 

RETKEIL YISTÄ 

Meillä on mabdallista tehdä mm. kier· 
toajelu omalla bussilla, jossa on opas· 
tus. Busslin mahtuu 62 henkeä, jolloln 
kustannukset henkeä kohden opastuk
sineen olisivat n. lO markkaa. Retkei· 

Touko-kesäkuussa Rakeita tulee kerto· 
maån yksityiskohtaisemmin asioista ja 
1>8ntamaan tolmintaohjeita».' Mikäli jo· 
ku jo ryhtyisl suunnittelemaan mat· 
kaansa ja varaamaan majoituspaikkaan· 

KOTKANSEURAHUONE 
puh. {952) 11090 

- l hengen huone 295,-
; 1 : lyyn sisältyvät mm. ortodoksinen ja 

J ·ruterilainen kirkko, Langinkoski, 
Karbulan laslmuseo, satarna ja melkein 
mitä vain ajan ja tolvornusten puitteis· 
sa. 

- 2 hengen huone 395,-
- lisävuode 157,-
Seurahuone on Sokos-hotelli. 
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SUKUKOKOUS KOTKASSA 27.7.1985 

Yhdistyksemme joka toinen vuosi pidettävä sukukokous su· 
jui ohjelman mukaisesti. Runsaslukuinen joukko jäseniä ja 
muita sukulaisia oli paikalla Kotkan Klubilla todistamassa 
seuraavia tapahtumia. 

Sukuviiri nostettlin tankcon ja kaiutettiin Karjalaisten laulu 
(kun pidettiin parempana olla yrittämättäkään meille 
useimmille kovin tuntematenta Kymenlaakson laulua). Sit· 
ten hyväksyttiin kokouksen päätösvaltaisuus, seuran ha IIi · 
tuksen toimintakertomus, vuosien 1983 ja 1984 tilit, asian· 
omaisten vas tuuvapa_us ja seuraavan kauden toimintasuunni· 
telma. Talou!'Brvio VC~hvistettiin vuosiksi 1986 ja 1987. Sen 
mukaan menet aiheutuvat ensinnäkin Rakeita·lehden paina· 
tuksesta ja postituksesta (v. 1986 joulunumero, v. 1987 se· 
kä kevät· että joulunumero), toiseksi hallituksen »kauko· 
matkaisten jäsentem> välttämättömistä kokousmatkakuluis· 
ta sekä kolmanneksi sekalaisista kuluista, esim. sukuvaloku· 
vien kopioimisesta, sukutaulujen jne. monistamisesta, toi· 
mistotarvikkeista ym. Menojen arvioitu määrä nousee mai· 
nittuina vuosina 2075 mk :ksi ja 2575 mk:ksi. Niiden katta· 
miseksi tarvitaan vastaava määrä tuloja, jotka on saatavissa 
jäsenmaksuista ja lisäksi vähän vuoden 1987 sukukokouk· 
sen yhteydessä pidettävistä arpajaisistakin. Korketuioja on 
budjetissamme kokonaista 75 mk per vuosi. Koska viimei· 
sessä tilinpäätöksessä seuran menat olivat tuntuvasti suu· 
remmat kuin tulot, sukukokous nyt päätti hatlituksen esi· 
tyksestä, että jäsenmaksu korotetaan vuoden 1986 alusta 
30 mk :k si. K uitenkin sukuseuraan kuuluvalta perheenjäse· 
neltä maksu pidetään entisenä, 5 mk:na. Samalla päätettiin, 
että nämä maksut suoritetaan vuosittain kesäkuun loppuun 
mennessä. Kokouksessa tehtiin ehdotus jäsenmaksun huo· 
mattavasti suuremmasta korottamisesta, mutta se ei saanut 
sanottavaa kannatusta. Sen sijaan hyväksyttiin jäsenen mah· 
dollisuus suorittaa vapaaehtoisesti kannatusmaksua seuran 
toiminnan tukemiseksi. 

Hallituksen kokoonpano tuli muuten entiseksi, paitsi eroa 
pyytäneen Matti Raekallion titalie valittiin Tuula Aarnio 
(Kantojen sukuhaarasta). Myös tilintarkastajiksi valittiin 
entiset: Birger Fogelholm ja Göran Kari, varalle Mirja Ek· 
ström ja Lily Saarnio. Sukutunnuksen käyttöä ohjaamaan 
ja valvomaan asetettlin sukutunnusvaliokunta, johon valit· 
tiin Pirkko Hentunen, Esko Raekallio ja Matti Räikkälä. 
Viimeksi mainittu kertoi kokoukselle sukutunnuksen käyt· 
töön liittyvistä asioista ja vastasi kysymyksiin. 

Linnea Huavela luovutti suvussa kiertävän »perintöriipuk· 
sen» Aulikki Raekalliolle, joka aikanaan 50 vuotta täyttäes· 
sään luovuttaa sen silloiselle nuorimmalle naispuoliselle 
Hagelbergille tai Raekalliolle. Riipuksen otti valtskirjan no· 
jalla vastaan Aulikin isä Mauno. 

Keskusteltiin seuraavasta sukukokouspaikasta, jo hon liittyy 
seuran 10-vuotisjuhlan järjestäminen. Hallitukselle annettiin 
kehoitus tutkia Virtain soveltuvuutta kokouspaikaksi. Vai· , 
toehtoina esitettiin Tampere, Kuhmalahti tai laivamatkako· 
kaus välil le T ampere· Virrat. 

Hannu Hagelberg lahjoitti sukuseuralle juhlateoksen »Sa· 
tavuotias Kotkall . Hänelle ja Lisbeth Marttilalle sekä muille 
kotkalaisille sukulaisillemme esitettiin kiitokset kokouksen 
ja sen lisäohjelmien järjestelyyn liittyneistä toimista. 

Kokouksen jälkeen tehtiin linja-autolla kiertoajelu kohtei· 
siin Kotkan ortodoksinen kirkko, Karhulan lasimuseo ja 
Langinkasken keisarillinen kalastusmaja . 

Yhteinen illanvietto aterioineen pidettiin klubilla. Vilkkaan 
seurustelun ohella oli ohjelmaa, josta erikseen mainittakoon 
Eira Lähteen (Penni Leväksen tytt ärentyttären) viulunsoit· 
to sekä »Sisarus-duon» Tiina Sandberg · Hannu Räikkälän 
esitys, laulu ja kitarasäestys, kuultuna myös Hannun oma 
sävellys. lilan juorrtajana toimi tottuneesti Sulo Auvinen. 
Ja arvat menivät hyvin kaupaksi. 

Seuraavana aamupäivänä tehtiin vesibussilla retki Kotkan· 
saaren ympäri. Näkymät, joita apas selosti, olivat meistä 
useimmille uusia ja kiinnostusta rjitti loppuun asti. Osan· 
ottajia tällä retkellä oli noin neljännes edellispäivän koka· 
uksen läsnäolijoista. 

llpo Ahtola 

P.S. Sanomalehti Etelä.Suomi, joka ilmestyy Kotkassa, si· 
sälsi 28.7. sukukokouksestamme uutisen kolmena paJstalla 
ison kuvan kanssa. Samassa lehdessä oli jo 25.7. maininta 
tutevasta kokouksesta. 

Sama 
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