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Kuvassa Kajaanin yhteislyseon Vlll luokka viimeisenä koulupäivänään toukokuussa v. 1919. Edessä keskellä 
luokanvalvoja, historlan ja suomenkielen maisteri Lauri Edvard Ahtola, enl Ranin. Hagelbergiläisiä. Takarivissä 
kolmas oikealta Urho Kaleva Kekkonen. 

Pieniä tarinoita isästäni Lauri Ahtolasta 
(1888- 1963) 

Isäni lapsuudenkoti oli Kuopiossa. Hän'l 
oU Gust. Raninin firman prokuristin 
Lars Gustaf Raninin ja Viltasaaren 
pappilan tytlären Helga Vilhelmlina 
Hagelbergin perbeen neljästä pojasta, 
vanhin. Suvun keskuudessa häntä sa· 
nottiin Pokuksi. Veljessarjan muut oli· 
vat Kalle, Magnus (Manu) ja Helge. 

Kuopion lyseon alaluokiUa isälläni 
oli lonostavana luonnontieteen opet. 
tajana legendaarinen Aukusti Juhana 
Mela, jonka kirja ns. Melan kasvio oli 
koko maassa yleisesti tunnettu. Joskus 
syksyliä ja keväällä hän · isäni kerto· 
man mukaan • saattoi sanoa luokalla 

viikon lopulla tähän tapaan: nPojat,l 
sunnunt.aiaamuna lähden tavanmukai· 
selle kasviretkeUeni Kuopion ympäris· j 
töön. Ne, jotka haluavat, tullmot mu· 
kaan ja ottakoot retkelle myös kasvi· 
porttöörit. Saatte herbaarioonne täy· 
dennystä ja harvinaisiakin eksemplaa· 
rej8ll. Noissa olosuhteissa ei kasvienke
ruut.a luultavasti pidetty koululaisten 
keskuudessa pelkästään vastenmielise· 
nä asiana. Mainio opettajakin vaikutti. 
Niinpä melkoinen poikalauma, isänl 
siellä joukossa, useana pybäaamuna 
riensi puolijuoksua Melan perässä pit· 
kin mäkiä, metsiä ja niittyjä. Ja tulok· 

sena oli monella pojalla tavallista pa· 
rempi luonnonkasvien tuntemus ja 
norrnaalla huomattavasti paksumpi 
berbaario. SeuraaYa temppu ei siis ol· 
lut lainkaan tarpeellinen vaadittaYan 
kasvimäärän täyteensaamiseksi, Yaan 
petkästään erikoisuuksien vuoksi. Suo· 
messa erittäin yleisenä kuivien paikko
jen kasvina, lähes jokaisen koululaisen 
herbaarioon sisältyneenä tunnettiin Ua 
kasvaa edelleenkin) vaneltaan tiheä· 
karvalnen laji »Ka.rvas kallioinem. Mu t· 
ta tuon lajin erityinen karvaton muoto 
oli Melan kasviossa merkitty jokseen· 
kin harvinaiseksi. lsä oli yhdessä erään 
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HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA- JOULUKUU 1987 

TUNNUSTUSTA 
SU KU LAISELLEMME 
Olemme mielenkiinnoUa ja ylpeydellä 
seuranneet pianotaitelija Matti Rae
kallion edistymistä ja saavutuksia ural
laan. Hänen pianokonserttinsa Sibelius 
-akatemian salissa sai prof. Erik Ta
waststjernalta (HS 23.10.87) erittäin 
myönteisen arvostelun, jonka hän 
aloittaa: >>Matt i Raekallio o n suuren 
tyylin pianisti, ja hänen ohjelmavalin
tansa oli sen mukainen: kolme Prokof
jevin suurinta ja vaikeinta sonaattiaJ> 

Monipuolinen selostus päättyy 
mainintaan illan kobokohdasta kah· 
deksannesta sonaatista: 

>>·-Näin syntyi ortodoksisen kated
raalin kaikkien keUojen huumaava uni
sono. Merkittävä pianoilta.» 

4 POLVEA FOGELHOLMEJA. Kuvassa 18.10. tänä vuonna edesmen
nyt Maila Fogelho lm (o.s. Hagelberg) poikansa Birgerin, tämän pojan 
Mikaelin ja hänen 12.7. syntyneen pojan Markus Henrikin kanssa. 

HALLITUKSEN PALST A 
Tampereen sukukokouksessa valittu 
sukuseuramme hallitus piti ensimmäi
sen kokouksensa lokakuun 24. päivänä 
Helsingissä. 

Hallituksen uudeksi puheenjohta
jaksi valittiin yksimielisesti Esko Rae
kallio, joka oli sukukokouksessa tullut 
haUituksen uudeksi jäseneksi edellisen 
puheenjohtajan Osmo Tuomen luovut
tua jäsenyydestä. Viimeksi mainltulle 
esitettiin klitokset bänen toiminnas
taan hallituksessa ja sen puheenjohtaja
na. 

Osmo Tuom.i luopui töittensä ja 
opiskelunsa vuoksi myös seuran suku· 
luettelon pitäjän tehtävästä, johon nyt 
valitiiin llpo Ahtola. 

Päätettiin aloittaa suvun sukumat
rikkelin luonnoksen laatiminen ja puh
taaksikirjoituttaminen osina sen mu
kaan kuin seuran varat sallivat. Asian
omaiset tiedot ja tarkistukset kootaan 
sukuun kuuluvilta vuoden 1988 alka· 
na. Asiaa päätettlin selostas tarkem
min »Rakeitru>-lebdessä. Asetettiin rnat
rikkelitoimikunta, johon valittiin Es· 

ko Raekallio, Ilpo Ahtola, Aune Airis
to ja Irja Tyllinen. 

Sukuviirien valmistustilannetta se
losti Matti RäikkäJä. 

Hallituksen seuraava kokous pää
tett iin pitää 24.1.1988 Helsingissä. 

Hallituksen kokoonpano ja tehtä
vien jako on nyt seuraava: Puheenjoh
taja Esko Raekallio, varapuheenjohta· 
ja ja arkistonboitaja Aune Airisto, sih
teeri Tuula Aarnio, rahastonhoitaja 
Vuokko Auvinen, sukuluettelon pitäjä 
Dpo Ahtola, muut jäsenet Linnea Huo
vela, PäJvi Kettunen, Maija Räikkälä ja 
Irja Tyllinen. 

Seurallemme on määrätty veroa 
vuoden 1986 tuloista yli 300 mk. Hel
singin veroviraston kanta on se, että 
myös sukuyhdistys - koska se ei ole 
yleishyödyllinen - joutuu maksamsan 
veroa. Näin siitä huolimatta, että kir
janpidon mukaan •>Voitto•> on vähäinen, 
kun osa jäsenmaksutuloista on jäädy
tetty erilliselle tilille sukumatrikkelin 

tulevia monistuskustannuksia silmäUä
pitäen. Tietääksemme verotuskäytäntö 
maamme eri osissa ei liene sukuyhtei
söjen kohdalta täysin yhtenäinen: toi
set, suuremmatkaan, eivät kuulemma 
maksa veroa, kun verottaja ei vaadi 
niiltä edes veroilmoitusta. Emme me 
konkurssia tee, mutta verovalitusta 
harkitsemme jo periaatteen vuoksi. 

MUIST AKAAHAN T AAS JÄSEN
MAKSUT 

Jäsenmaksukarhu odottaa ahnaa
seen kltaansa pieniä suupaJoja. Tö
män lebden muassa ahkera rahas· 
tonholtajamme Vuokko postittaa 
tei!Je lomakkeen,~.. jolla voitte mak
saa vuoden ht88 jäsenmaksun 
omalta kohdaltanne ja perheenjäse
niltä. Lomakkeesta näliyy maksun 
määrä. Vaikka sukukoltouksen ai· 
koinaan tekemän päätöksen mu
kaan maksuaikaa on kesäkuun lop
puun saakka, olisi kovin suositelta· 
vaa hoitaa asia heti vuoden alussa. 
Muuten homma saattaa unohtua. 
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HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA- KESÄKUU 1989 

Kutsu sukukokoukseen ~ 

TERVETULOA TURKUUN 29.7.1989 
Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n 
varsinalnen sukukokous pidetään Tu
ruua Hotel Marina Palacessa Linnanka
tu 32 lauantaina heinäkuun 29. päivii
nä 1989 klo 14.00 alkaen. 

Kokouksassa käsitallään seuraavat 
asiat: 

1. Sukusauran toimintakarto· 
muksen hyväksyminen hallituksen toi· 
mintakaudel ta 1 .8 .1987 · 29.7. 1989. 

2. Yhdistyksen tilien hyväksy· 
minen kalenterivuosien 1987 ja 1988 
ajalta sekä vastuuvapauden myöntämi· 
nan tilivalvollisilla. 

3. Hallituksan laatiman 30.7. 
1989 alkavan toimintakaudan toimin· 
tasuunnitalman ja vuosian 1990 ja 
1991 talousarvion vahvistaminan. 

4. Hallituksen jäsentan valinta 
30.9.1989 alkavaksi toimintakaudak· 
si. 

5. Kahden varsinaisen ja kahdan 
varatilintarkastajan valitseminan tar· 
kastamaan seuran t ilejä ja hallintoa 
vuosilta 1989 ja 1990. 

6. Jäsanmaksun vahvistaminen 
vuosiksi 1990 ja 1991. 

7. Päätatään sukuseuran pöytä· 
viirian ja isännänviirian hankinnoista. 

8. Käsitallään mahdollisat muut 
asiat. 

9. Kaskustellaan vuoden 1991 
sukukokouksen pitopaikasta. 

Hallitus 

TÄRKEITÄ TIETOJA KOKOUSVÄELLE 
Pääkohdat ohjelmastamme 

Klo 13.00 kokoontuminan ja ilmoit· 
tautuminan Hotal Marina 
Palacassa Linnankatu 32. 

Klo 14.00 viratlinan sukukokous ho· 
te ll in t iloissa. 

Klo 15.30- kahvitilaisuus, asittäytymi· 
17.00 n an ja vapaata seurustelua. 

Klo 19.00 illanviatto, johon mukaan 
tulijoilta toivotaan ohjel· 
maa, musiikkia, runoja jne. 
Piano käytettävissä. 

Klo 20.00 illallinen, hinta 90 mk. 

Taidenäyttely. Suvun taiteentekijöidan 
näyttaly hotallissa. Jos osallistut, ota 
yhteys Linnea Huovalaan, puh. 90-408 
283 ja kerro mitä ja paljonko asität. 

Valokuvanäyttely. Jos Sinulla on van
hoja valokuvia , tuo mukanasi. Ko· 
pioimma mielellämme ne ja taltioimma 
sukuarkistoon (Aune Airisto) . 

Arpajaiset. Totuttuun tapaan arpajai· 
set järjestetään seuran talouden tuke· 
misaksi. Ja totuttuun tapaan toivo· 
taan, että tuot pieniä arpajaispal kinto· 
ja. Kiltoksia atukäteen ... 

Kansallispukuja kaivataan kokousvie· 
raiden yllä. Ne antavat mukavaa väriä 
kesäisalle Turulle, eikö totta. 





RAJ(EJTA 
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VIRIKKEITÄ ANTAVAA YHDESSÄOLOA 

SUKUKOKOUS TURUSSA 
Oli jälleen hauska tavata vanhoja ja 
uusia sukuseuralaisia viime heinäkuun 
29. pnä Marina Palacessa Turussa. Tällä 
kerralla jopa ilmakin suosi meitä ja Au
rajoen näkymät olivat kauniit. Vanha 
Turku esiintyi edukseen. Kokoukseen 
oli saapunut 75 jäsentä. 

Yhdessäolo alkoi virallisella kokouk
sella Esko Raekallion toimiessa · pu
heenjohtajana ja Tuula Aarnion sihtee
rinä. Hallituksen jäsenet vaihtuivat niin, 
että eroa haluavien Vuokko Auvisen ja 
Irja Tyllisen tilalle valittiin Ari Koponen ja 
Mauri Lietkari. Jäsenmaksuksi vahvis
tettiin varsinaiselle jäsenelie 40 mk ja 
perhejäsenelle 5 mk. 

llpo Ahtolalle luovutettiin isännänvii
ri omistuskirjoineen kiitokseksi siitä val
tevasta työstä, minkä hän on suorittanut 
sukutietojemme tutkimisessa ja koko
amisessa. 

Keskusteltiin seuraavan sukuko
kouksen pitopaikasta, jolloin ehdolle 

· asetettlin Virrat, Mikkeli, Haikon kartano 
ja Aulanko. Hallituksen tehtäväksi jäi 
tutkia asiaa ja päättää paikasta myö
hemmin. Kokouksen jälkeen myytiin 40 
kpl sukumatrikkelia. Kokous päättyi yh
teiseen kahvihetkeen. 

Yhteinen illanvietto alkoi kello 19. 
Tilaisuuteen oli saapunut vielä joitakin 
sukuseuralaisia, jotka eivät olleet ehti
neet tulla kokoukseen. 

Hannu Räikkälä toimi IIIanvietossa 
känkkärinä. lita alkoi Han nu n sisarensa 
Tiina Räikkälä-Sandbergin kera esittä
mällä laululla. Laina Hagelberg lausui 
Pohjanpään hauskan runon joutsenes
ta ja kurjesta. Pentti Raekallio soitti 
hanuria. Tämän jälkeen Matti Räikkälä 
luki kirjoittamansa pakinan, jossa ker
rottiin viime vuosisadan elämästä Suo
messa erään esi-isämme Karl Herman 
Hagelbergin muistelemana. lilaiiisen 
jatkuessa Hannu ja Tiina esittivät sa-

llpo Ahtolalle luovutettiin kesäkokouksessa "kunniaisännän 
tajina oikealla Esko Raekallio ja Tuula Aarnio. 

noittamansa ja sävältämänsä laulun 
"Taasen kohdataan" ,joka o ii si tarkoituk
sena pitää sukuseuramme omana !au
luna, kunhan vain kaikki me epämusi
kaalisetkin opimme sen laulamaan. Joe 
Lunnas. j oka o ii isoäitinsä Annikin kans
sa tullut kokoukseen, esitti trumpettisoo
lon. Hauskaa, että nuoretkin ottavat osaa 
yhteisen illanvieton ohjelmaan. 

Tämän jälkeen alkoikin vapaa seu
rustelu ja tanssi ensin Pentti Raekallion 
haitarin säestyksellä, sitten jatkuen 
kasettlen ja levyjen tahdissa. 

Välillä vielä esittelimme kaikki sel
saalle nousten itsemme. Taulujakin oli 
tuotu mukaan ja laitettu esille. Oli Annik
kl Lunnaksenja TuulaAarniontöitäsekä 
Ritva Koposen tuomia edesmenneen 

llmari (lmmu) Raekallion 4 taulua. Myös
kin oli Ritva Koposen taidokkaita mini
atyyriporsliinitöitä. 

Arpoja myytiin entiseen tapaan ja 
n ii stä saatiin sukuseurallemme tervetul
leita markkoja. 

Rattoisasti sujui jälleen kuudes yh
dessäoloillanviettomme. Oli hauska 
todeta, että vanhat jäsenet ovat uskolli
sesti mukana ja uusiakin taas liittynyt 
joukkoomme. 

Aune Airisto 
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HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA .JOULUKUU 1990 

Vuoden 1989 sukukokouksessa Turun Marina 
Palacessa asetettiin seuraavan kokouksen pitopai
koiksi ehdolle Virrat, Mikkeli, Haikon Kartano ja 
Aulan ko. Viimeisenä mainittu sai heti kannatusta Ja 
hallituskin kokouksessaan piti perinteistä Aulankoa 
erittäin sopivana paikkana luonnonpuistoineen, 
näkötornineen ja Joutsenlampineen. 

Hallitus onkin päättänyt, että sukuseuran varsi
nainen kokous pidetään lauantaina 27.7.1991 Au
langon kokoustiloissa ja tavanomainen yhteinen 
illanvietto ravintalan kabinettisiivessä. Suvun jä
senille varataan tilaa omaa taidenäyttelyä varten. 

Sunnuntaina aamupäivällä pyritäån järjestämään 
halukkaille käynti restauroidussa linnassa. 

Tar~empi ohjelmaja lisätietoja kokouksesta esi
tetään kevään Rakeita-lehdesså. Huomioikaajo nyt 
ajankohta kesäsuunnitelmia laatiessanne. 

Neuvotteluissa Hotell i Aulan ko Rantasipin kans
sa on alustavasti varattu 20 kahden hengen huo
netta, edulliseen hintaan 185 mk/hlö/vrl< kahden 
hengen huoneessa ja 300 mk/vrk yhden hengen 
huqnee~s~t Hintaan sisältyy aamiainen, aamusau
na Ja -Uintl. 

Lopullisesta huonevarauksesta tai muusta ma-

joitusjärjestelystä kukin vanhan tavan mukaan 
huolehtil itse.- Tutustu oheiseen esitteeseen. 

Esko Raekallio 

* *. *' . ' ~ . ~ ~ ; 

Näinkin laajassa suvussa kuin tämä meidän sukumme on, 
riittää ihmisiä laidasta laitaan. On professoreita, taiteilijoita, 
tuomareita y m., joista tietysti mielellään puhutaan. Onpa sitten 
erikoisia tyyppeJä, jo iden sukulaisuudesta e i voi eriko1semmin 
kerskailla, m utta jotka kylläkin piristävät o malla tavallaan tätä 
me i dän kirjavaa Joukkoamme. Eräs heistä oli isäni nuorin veli 
Arthur Herman, synt. 17.3.1875 Halikossa. 

lsäni kertoikettä jo lapsena hän poikkesi veljistään siinä, 
ettei halunnut äydå koulua. Hän kuulemma kiipesi puuhun, 
eikä tull ut sieltä al as, kun olisi pitänyt kouluun lähteä. En tiedä 
paljonko hän kuitenkin joutui koulua käymään, m utta hänellä 
o Ii erittäin kaunis käsiala, hän seurasi in nolla aj an tapahtumia 
ja tiesi myös paljon entisistä ajoista. Työtä hän ei kuitenkaan 
ollut innokas tekemään. lsäni yritti pitää hänestä huolta ja sai 

)atkuu seuraavalla slvulla 
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