




RAKE/TA 
HAGELBERG·RAEKALLION SUKUSEURA • JOULUKUU 1991 

· Juhlallinen "perhepotretti" 75-päisestä juhlakansasta. Toivottavasti jokainen mukana ollut tunnistaa itsensä 
kuvasta, kopiotekniikasta kun ei aina ole etukäteistietoja. 

•• •• 

TERVEISIA HAMEENLINNASTA 
Seuramme kesäinen tapaaminen lauantaina 27.7.1991 

alkoi 13.30 Sukuviirin nostolla lippusalkoon hotellin aurinkoi
sella terassilla. 

Varsinainen sukukokous alkoi klo 14.00 75-päisen jouk
/ komme täyttäessä kokoussalin lisäpenkkejä myöden. 

Puheenjohtajana to im i Esko Raekallio ja sihteerinä Linnea 
Huovela. 

Erovuoroisista hallituksen jäsenistä Tuula Aarnio valittiin 
uudelleen. Eroa pyysivät Aune Airisto ja llpo Ahtola, joiden 
tilalle valittiin Vuokko Auvinen ja Tekla Raekallio.- Aunelle ja 

lipolle hallitus esittää tässä yhteydessä lämpirnät kiitokset 
heidän ansiokkaasta ja aktiivisesta toiminnastaan sukuseu
ran hallituksessa perustamisesta alkaen. 

Jäsenmaksuksi vahvistettiin varsinaisille jäsenille 50 m k ja 
perheenjäsenille 1om k. Maks u n voi suorittaa oheisella pank
kisiirtolomakkeella. 

Sukututkimuksen vaiheista puheenjohtaja antoi alustavia 
hajatietoja.- Tarkempi selostus saatiin lokakuussa sukututkija 
Matti J. Kankaanpäältä. Oheisena pienennetty kopio kirjees

Jatkuu seuraavalla sivulla 









RAKE/TA 
HAGELBERG·RAEKALLION SUKUSEURA • JOULUKUU 1992 

Virrat - kappale kauneinta Suomea. 

"':,"_ LO:I!ULTAKIN·_TARAAMME 
' ' • •· '$• ~ ~· . • 

JUURILIAMME - VIRROILLA 
Virrat on o l lut mon et kerrat sukukokouspaik
kojen ehdokaslistalla, viimeksi Aulangolla, 
jolloin se sai enemmistön kannatuksen. 

Kun viime kesänä paikalla käyneet halli
tuksen edustajat antoivat myönteisen se
lostuksen sukukokouksen onnistumismah
dollisuuksista, on hallitu s päättänyt kokouk
sessaan 21.11.1 992, että sukuseuran varsi
nainen kokous pidetään lauantaina 
31 .7.1993 Virrailla Perinnekylän kokous
tiloissa ja tavanomainen yhteinen illan
vietta ruokailuineen Mikontalan tupara
vintolassa (A-oikeudet). 

Taidenäyttelylle ja askartelutöiden esitte
lylle pyritään saamaan tilat ja tietysti myös 

esiintyvien taiteilijoiden toivotaan antavan 
panoksensa illanvieton onnistumiseen. 

Sunnuntaina on tarkaitus osallistua juma
lanpalvelukseen ja nauttia kirkkokahvit seu
rakuntakeskuksessa. 

Tarkempi ohjelma ja lisätietoja tilaisuu
desta esitetään ensi kevään Rakeita-leh
dessä. Pankaa jo merkintä uuteen allak
kaan, jotta asia tulee esille kesänviettoa 
suunnitel lessanne. 

Perheiden nuorimmille järjestetään kilpai
luja ym. ohjelmaa, mikä varmasti onnistuu 
lapsiystävällisessä ympäristössä. 

E. R. 









RAKEITA 
HAGELBERG·RAEKALLION SUKUSEURA • KESÄKUU 1993 

~vähdä Viv-roilla! 

Kutsu sukukokoukseen 

TERVETULOA VIRROILLE 
Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n 
varsinalnen sukukokous pldetään Vir
tain Perinnekylässä (Herraskylä) Asun
tohotelli Lomasaaren päärakennukses
sa lauantaina heinäkuun 31. päivänä 
1993 klo 15.00 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Sukuseuran toimintakertomuksen hy
väksyminen hallituksen toimintakaudelta 
27.7.1991 - 31.7.1993. 

2. Yhdistyksen tilien hyväksyminen kalen
terivuosien 1991 ja 1992 ajalta sekä vas
t:.~uvapäuden myöntäminen tilivelvollisille. 

3. Hallituksen laatiman 1 .8.1993 alkavan 
toimikauden toimintasuunnitelman ja vu o· 
sien 1994 ja 1995 talousarvion vahvista
minen. 

alkavaksi toimintakaudeksi. 

5. Kahden varsinaisen ja kahden varatilin
tarkastajan valliseminen tarkastamaan 
seuran tilejä ja hallintoa vuosilta 1993 ja 
1994. 

6. Jäsenmaksun vahvistaminen vuosiksi 
1994 ja 1995. 

7. Päätetään sukututkimustoiminnan jat
kamisesta. 

8. Päätetään sukuseuran pöytäviirien ja 
isännänviirien hankinnoista. 

9. Vuokko Auvisen esittämiä mietteitä it
senäisyyden juhlavuonna. 

10. Käsitellään mahdolliset muut asiat. 

11 . Keskustellaan vuoden 1995 sukuko-
4. Hallituksen jäsenten valinta 1.8.1993 kouksen pitopaikasta. 

Hallitu s 

SUKUKOKOUKSENOHJELMA 

:Lauantai 31.7.1993 

Klo 14.00 
Kokoontuminen Lomasaaren päärakennukseen 
(esitelehtisesså kohde 23). llmoittautuminen ja su· 
kuseuran ta~oamal tulokahvit. 

,Klo 15.00 
Varsinalnen sukukokous. Esittäytyminen klaaneit· 
tain. Käsitellään kokouskutsun asiat 1 - 11 . 

. Klo 17.00 
Sukuviirin nosto lippusalkoon ja Hämäläisten laulu 
Mikonialon p ihalla (kohde 1). Vapaata seurustelua. 
pelejä. leikkejå ja lulustumisla museoalueeseen . 

. Klo 19.00 
lltatilaisuus Mikornaton -yläkerrassa. Maksullmen 
alkucocktail (20.-). 

Klo 19.30 
Hämäläinen pitopöytä (60.-). Aseituminen pöytiin. 
musiikki· ja lausuntaohjelmaa. arpajaiset ja arvon
nal. 

Klo 21 .00 - 24.00 
l anssia Työväentalossa. jaka kuuluu Mikantalon 
pihapiiriin. 

Sunnuntai 1.8.1993 

Klo 11 .00 
Lomasaaressa majoittuvien lähtö kirkolle aulailla 
(tarvittaessa bussilla). 

Klo 11 .30 
Seppeleenlasku esi-isämme lukkari Karl Herman
nin haudalle. 

Klo 11.45 
Kahvitilaisuus (1 O.·) seurakuntatalossa. 

Klo 12.30 - 13.00 
Hartaustilaisuus sukuseuralaisille seurakuntalossa. 





RAKE/TA 
HAGELBERG·RAEKALLION SUKUSEURA • JOULUKUU 1993 

Siellä sitä heinä-elokuun ja. Siipinaisetja -miehet, ku
vaihteessa pari päivää sukt.J- ten jo ensimmäisessä tapaa
laisten kesken vietettiin. Jäl- misessa Yyterissä "sukuun 
kikäteenkin arvioiden sykäh- naituja" "hellästi" kutsuttiin, 
dyttävä veljellinen ja sisare!- ovat tunteneet o levansa 
linen yhdessäolo. Tässä su- myös ihmisiä. 

Lalna Hagelberg lausui runonsa kalkklen 
sydämiln. 

kuyhteisössä on merkittävää, 
että kukaan ei ole toistaan 
parempi tai huon.ompi eikä 
vetäydy omaan seuraansa. 
Meillä kaikki ovat arvestettu
ja serkkuja ja serkun serkku-

Kokouksen järjestelyt hal
Iitus oli jälleen hoitanut par-

Hannu Rälkkälä opetti sukua laulamaan 
sukulaulua. 

haimman mukaan, ja kaikki 
olivat uskottavasti tyytyväi
siä oloonsa. 

Yhteistä iltaa vietettiin en
siksikin hämäläisen pitopöy
dän antimilla ja ohjelmalla. 
Kuultiin "ikäpresidentin" Lai
na Hagelbergin (91) lausun-

Lalna Hagelberg ja E sko Raekallio Virtain 
hautausmaalla. 

taa, Hannu Räikkälän lau
lutuntia; jossa perehdyttiin 
hänen ja sisarensa teke
mään sukulauluun. Mahtoi
ko kenenkään päähän jää
nyt! Vuokko Auvinen kertoi 
suvun ja isänmaan vaiheista 
ja Matti Räikkälä pakinoi 
suvun monipuolisuusmie
hestä llmari Raekalliosta. 
Riemastuttavaa Matin esityk
sen jälkeen oli, kun Matti 
Ranin pomppasi pystyyn ja 
alko i kertoa omakohtaisia 













RAKE/TA 
Sukuvalokuva vuo
delta 1896. Vasem
malta edestä: Toini 
Karlstedt, Dagmar 
Hagelberg, Jussi Ha
gelberg, Toivo Hagel
berg ja Aino Hagel
berg. Takana vasem
mal ta: tuntematon, 
Eva Sarlin, tuntema
ton, Arv o Gummerus. 

VIITASAAREN VUORO SUKUKOKOUS-.. .. 
PAIKKANA ENSI KESANA 

Kun vuoden 1993 varsinaista sukukokousta vie
tettiin lukkari Karl Herman Hagelbergin asuinsi
joilla Virroilla, esitettiin seuraavaksi tapaamis
paikaksemme Viitasaarta. Ja mikä sen luonnol
lisempaa kuin siirtyä lukkarin maisemista hän en 
vanhimman poikansa rovasti Karl Edvard Ha
gelbergin maisemiin. Siksi tämän Rakeita-leh
den numera sisältääkin varsin paljon Viitasaari
peräistä aineistoa, joka kertoo Viitasaaren ro-
vastin perheen elämästä. . 

Sukuseuran edustajien käydessä vii me kesä
nä paikan päällä Vi!tasaarella, suhtauduttiin seu
rakunnan taholta hyvin myönteisesti tulevaan 
vierailuumme. Srk:n talousjohtaja esitteli auliisti 

seurakuntataloa sekä kurssikeskusta Keiteleen 
rannalla Lummeniemessä. Linja-autoasemalta 
n. 3 km. Likimain puolivälissä tätä matkaa tutus
tuttiin heteiii Pihkuriin ja lopuksi käytiin Viitasaa
ren kirkossa sekä rovasti Hagelbergin haudalla. 

Lokakuussa saatiin seurakunnalta pyydetty 
tarjous majoituksesta kurssikeskuksessa: 2-4 
henkilön huoneet, aikuiset 125,- ja lapset 100,
/hlö/vrk (om at lakanat). Hintaan sisältyytulokah
vi, aamukahvi ja kylpeminen rantasaunassa. 
Majoitustilaa 40-50 henkilölle. 

Heteiii Pihkurissa on 24 kahden hengen huo
netta, lisävuoteella yhteensä 72 vuodepaikkaa. 
Hotellin pitäjä ja hinnat ensi kesäksi ovat vielä 

Jatkuu seuraavalla sfvulla 













RAKEITA 
HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA- KESÄKUU 1995 

Kutsu sukukokoukseen 
Tervetuloa Viitasaarelle 

Hagelberg-Raekallion Sukuseura r.y.:n varsinainen sukukokous pi
detään Viitasaaren seurakunnan kurssikeskuksessa Lummeniemes
sä, lauantaina 5.8. 1995 kello 14.00 alkaen. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Sukuseuran toimintakertomuksen hyväksyminen hallituksen toimi

kaudelta 31.7.1993- 5.8.1995. 
2. Yhdistyksen tilien hyväksyminen kalenterivuosien 1993 ja 1994 

ajalta sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. 
3. Hallituksen laatiman 6.8.1995 alkavan toimikauden toimintasuunni

telman ja vuosien 1996-1997 talousarvion vahvistaminen. 
4. Hallituksen jäsenten valinta 6.8.1995 alkavaksi toimintakaudeksi. 
5. Kahden varsinaisen ja kahden varatilintarkastajan valitseminen 

tarkastamaan seuran ti lejä ja hallintaa vuosille 1995 ja 1996. 
6. Jäsenmaksun vahvistaminen vuosiksi 1996 ja 1997. 
7. Päätetään sukututkimustoiminnan jatkamisesta. 
8. Matti Räikkälä esittää kokoukselle ehdotuksensa sukuseuran uu

deksi vaakunaksi. 
9. Päätetään sukuseuran pöytä-isännänviirien tai mahdollisista 

muista tarvehankinnoista. 
1 O. Käsitellään muut mahdolliset asiat. 
11 . Keskustellaan vuoden 1997 sukukokouksen pitopaikasta. 

Hallitu s 

Sukuseuran toimintakertomus 
ajalta 1.8.1993 - 5.8.1995 
Esitys sukukokoukselle 
Sukuseuran toiminta on jatkunut sääntöjen edel· 
lyttämien tarkoitusperien mukaisesti ja Virroilla 
31.7.1993 pidetyn sukukokouksen hyväksymän 
toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. 
Hallituksen kokoonpano on ollut seuraava: Mauri 
Lietkari puheenjohtaja ja arkistonhoitaja, Vuokko 
Auvinen varapuheenjohtaja, Le ena Lehtiniemi si h· 
teeri, Tekla Raekallio rahastonhoitaja ja hallituk
sen muina jäseninä Antti Ahtola, Linnea Huovela, 
Esko Raekallio, Maija Räikkälä ja Pälvi T eppo. 

Tilintarkastajina oval olleet Birger Fogelholm 
ja Aila Kekkonen sekä varalla Mirjam Ekström ja 
Lily Saarno. 

Hall i tus on kokoontunut toimikautensa aikana 
yhdeksän kertaa: 30.1.-93, 15.5.·93, 23.10.-93, 
12.2.-94, 15.3.·94, 22.1 0.-94, 11.12.-94, 25.2.·95 
ja 13.5.-95. 

Hallituksen ni meämään matrikkelitoimikuntaan 
ovat kuuluneet: llpo Ahtola, Aune Airisto, Ari Ko
ponen, Mauri Lietkari, Esko Raekallio ja Osmo 

- jatkuu seuraavalla sivulla 

SUKUKOKOUKSEN 
OHJELMA 
lauantaina 5.8.1995 

Kello 
12.00 

14.30 

14.00-15.45 

15.50 

16.00-17.30 

17.30-1 9.00 

19.30-20.15 

20.30-21.15 

21 .30-22.30 

22.30 
21.30/22.00 

?? 

Hueneiden varaus alkaa, Lum
maniemen kurssikeskus ja He
telli Pihkuri, kts. paikat, li1tteenä 
seuraa kartta. 
Linja-aute lähtee Heteiii Pihkuris
ta kekouspaikalle Lummenie
meen. Sukuseura maksaa kulje· 
tuksen. 
llmoittautuminen, jaetaan rinta
merkit, sukuseura tarjoaa tule· 
kahvin, arpojen myyntiä. 
Sukuviirin nostaminen lippusal
koon, yhteislauluna Keskisuoma· 
laisten laulu. 
Varsinainen sukukokous Lumma
niemen kokouslileissa, ent. pap
pilanväen tuparakennus. 
Sauna Lummeniemessä, ulkope
lejä: tikan-lantin-renkaanheittoa, 
makkaranpaistea ym. mukavaa. 
Linja-aulo lähtee Lummeniemes
tä Hotelli Pihkurin kautta edel
leen Viiiasaaren kirkolle, jossa 
lasketaan ensiksi kukkavihko ro
vasti K.E. Hagelbergin haudalle 
ja sen jälkeen siirrymme epasie
tulie kirkkokäynnille. Taka1sin 
Holeli i Pihkuriin ja jos on tarvetta 
Lummeniemeen. Sukuseura 
maksaa kuljetuksen. 
Yhteinen illanviello alkaa Heteiii 
Pihkurissa omissa tiloissa (välio
vin eristettynä) ja emalla ohjel
malla. Alkucockleil, arpejen 
myynliä, yhleislaulua, tietekilpai· 
lu y m. hauskaa. Kenkkärinä Sulo 
Auvinen. 
Päivällinen, kts. Rakeita·lehden 
kokousvieraille tiedoksi, ruokai
luvaihloehdet. 
Arvonta ja palkintejen jako. 
Alkaa holellin lanssit orkesterin 
säestyksellä · myöhään yöhön. 
Lummeniemessä asuvat paJaa
val o min voimin ja kustannuksin 
takaiS'in. Taxikulut Pihkuri-Lum
meniemi n. 30 mk. 





RAKE/TA 

Viitasaari - toivioretkemme kohde 
Vietimme 5.8.1995 Viitasaarella sukuyhteisön 
kokous- ja yhdessäolon juhlaa. Olisiko pitkä 
matka vai yhteensattumat vaikuttaneet siihen, 
että yli 150-päisestä AKTIIVISUKULAISTEN 
JOUKOSTA VAIN NOIN VIISIKYMMENTÄ oli 
voinut saapua ... Mukavaa meillä paikalla olleilla 
oli. Säät suosivat- kuten ne kuulemma yleensä
kin kauniissa Keski-Suomessa kävijää hemmot
televat. .. Useimmat sukuseuralaisista tietävät, 
että erään esi-isämme, Virtain lukkarin Karl Her
mannin vanhin poika Karl Edvard toimi Viitasaa
ren suurseurakunnan kirkkoherrana vuosisadan 
vaihteen tienoillaja että hänen pojistaan ja kant
tori Sariini n tyttäristä syntyi uusia virkeitä suku
haaroja, jotka viimeisen sadan vuoden aikana 
ovat omalta osaltaan vaikuttaneet maan talou
delliseen ja sivistykselliseen elämään. Ja edel
leen vaikuttavat. O Ii suorastaan velvoittavaa teh
dä toivioretki Viitasaarelle. Vaikka edesmenneit
ten o maisten poissaolostaon kulunutjo vuosisa-

ta, voi tällaisissa tapaamisissa tuntea historian 
si ipien suhinaa ja kokea heidän läsnäolonsa. 

Kun saimme rovastin kirkon sakastissa kat
seila menneiden sukupolvien kirkonpalvelijoi
den kuvia, tuntui li ikuttavalta nuorimmista meis
tä, kun suvun van hin, Laina Dagmar Hagelberg 
totesi kanttori Sarlinin kuvan kohdalla, että tuo
han on kummitätini isä. Ja hänen takaansa kuu
lui samalla: ja minun isoäitini isä. 

Mikä rikkaus onkaan ihmisellä, kun hän kyke
nee tietämään jotakin juuristaan, kertomaan jo
tain esipolvistaan, joista hän on lähtöisin. E m me 
silloin o le yksin ; meitä kannattelevat menneitten 
sukupolvien siunaavat kädet. Näin me tunsim
me Vi itasaarella. 

Ps. Mitähän mahtaisi rovasti olla mieltä siitä, 
että hänen jälkeläisensä kokoontuivat vaatimat
tomasti pappilan väentuvassa, ei isossa salis
sa ... Se väentupa on nyt seurakunnan kurssi
keskus. 
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