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HJELSlNKirN ,) HfL_SINIKIIN ENSI KtsANA 

Jo perinteisen tavan mukaan sukuyhteisö tulee keräytymään yhteiseen 
sukukokoukseen jälleen ensi kesänä. Tällä karralla sukuyhdlstyksen hal
Iltus on -"manien kovien neuvotteluJen jälkeen· -päättänyt, että me tu lem
me tapaamaan Helsingissä. Ja kokouspäivä tulee olemaan lauantai elo
kuun 2. pä1vä. Paikka on vuosikymmenien aikana tunnetuksi tullut upea 
Katajanokan Kasino, upseenen aina kaksikymmenluvulta lähtien perintei
seksi tullut juhlapa1kka. 

J uh latalomme on kuluneena vuonna kokonaan uudistunut. Perinteense 
on säilyttänyt. On korsukabinettia, Marskin kabinettia ja Jääkärisalia. Se 
tulee olemaan varmaan onnistunut juhlamme tyyssija. - Muualta tu levilie 
on lähistöllä sopivia majoituspaikkoja niin että varmasti kaikki tulemme 
viihtymMn. Totuttuun tapaan tulemme ens i keväänä Rakeitten myötä muis
tuttamaan asiasta yksityiskohtaisemmin ja ohjelmasta kertoen. Niin että: 
ens i vuoden allakkaan jo merkintä. -Sukuyhteisön hallitu s kävi lokakuus
sa tarkastamassa talan ja totesi, että paikka on i han sopiva meille kaikille. 

Hallitu s yleensä is tu u mu !la vaihteen 
vuoksi se nyt seisoo. Jäsenethän 
oval kai tuUuja. Tuo takana o/eva 
haamiskamies saa markkeerata sJ!ä 
ensimmäistä tunnedua esi-isää,;oka 
o/i myös sotilas ja ainakin soti
laspuustellin hallija. Ja Marskin 
sukuvaakuna on vieressä valvomas
sa ... 















KElT A __ 
HAGELBERG-RAEKALLION SU KUSII URA KESÄKUU 1997 

SUKUSEURA 20-VUOTIAS 

JUHLAKOKOUS HELSINGISSÄ 
Sydänwllisusti tumuLwloa l[agulbuJ~q-1(aekallion S ukuseum r.y:u varsinaiseun sukr.tkokouksuen 1-[elsiugissä 

1(avintola J{atajanokcm K.asi.uolla (enL Kalajanokau Upwe1iker w), Laivastokatu 1,

lauaHtaiua 2. pnci elokuuLa 1997 klo /3.00 a/kae11 ! 

Viraiiisessa kokouksessa käsitellään: 

1. Sukuseuran toimintakertomuksen hyväksyminen hallituksen 
toimikaudelta 6.8.-95- 1.8.-97. 

2. Yhdistyksen tilien hyväksyminen kalenterivuosilta 1995 ja 1996 
sekä vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. 

3. Hallituksen laatiman 3.8.-97 alkavan toimikauden toimintasuun
nitelman ja vuosien 1998 - 99 talousarvion vahvistaminen. 

4. Hallituksen jäsenten valinta 3.8.-97 alkavaksi toimintakaudeksi 
5. Kahden varsinaisen ja kalhden varatilitarkastajan valitseminen 

tarkastamaan seuran tilejä ja hallintaa vuosille 1997- 99. 

6. Jäsenmaksun vahvistaminen vuosiksi 1998- 99 

7. Päätetään sukututkimustoiminnan jatkamisesta. 

8. Käsitellään hallituksen muutosehdotusta sukuseuran sääntöihin 
§1 ja §2. 

9. Lukkari K.H. Hagelbergin muistolaatta-asia. 
Hallitus ehdottaa, että sukuseura hankkisi ja kiinnittäisi Virtain 
hautausmaan Leinojen hautakiveen pronssisen muistolaatan 
lukkari Karl Herman Hagelbergille ja hänen vaimolleen Cecilia 
Alexievna os. Forsgårdille. 

10. Mahdolliset muut asiat. 

11. Keskustellaan vuoden 1_9.99 sukukokouksen pitopaikasta. 

Sukukokouksen ohjelma: 

klo 13.30- 14.00 Kokouksen osanottajien ilmoittautuminen, jae
taan nimilaplut, kahvitarjoilua ja arpojen myyntiä sekä myyntinäyt
tely. Juhlakakku kannetaan pöytään. 

klo 14.00 Yhteislauluna Uusmaataisten laulu sekä oma suku
laulumme Tavataan taas, sen säveltäjä Hannu Räikkälä säestää. 

klo 14.10 Kokouksen avaus ja osanottajien esittely klaaneittain 
(tarkista etukäteen mihin kuulut!) 

klo 14.30 - 16.00 Varsinainen sukukokous jatkuu. Käsitellään 
kokouskutsun asiat 

n. klo 16.00 välittömästi kokouksenjälkeen: -Sukuhistoriikki, Vuokko 
Auvinen. - Kultaisten ansiomerkkien jako 

n.klo 16.30 - 17.30 Väliaika 

klo 16.30 - 18.00 Tutustuminen harrastenäyttelyyn, jossa myös las
ten piirustuksia esillä 

klo 18.00 lilanvietio alkaa: alkucoctail, jenka jälkeen siirrytään ruoka
pöytiin 

klo 18.10 Ohjelmaa: Kenkkärinä Matti Räikkälä. Trumpetinsoittoa, 
lausuntaa, kannel- tai selloesityksiä, tietokilpailu, Laina H:n "pu
heenvuoro", hanuriesityksiä, arpajaiset... 

klo 18.30 Ruokailu - ohjelma jatkuu 





KEITA~Je~u 
HAGE LBERG - RAEKALLION SU KUSEURA 1997 

1977 - 1997 
KAKSIKYMMENTÄ VUOTTA SUKUYHTEISYYTTÄ 

Hagelberg-Raekalllon 
Sokuseura ry:n 
zo-vuotistaival 

"Suomalainen juhlti. nyt sukunsa kanssa ~ 
ok otsikko ellisessä Helsingin Sanomissa 
ja ltsäksi todettiin, että sukuseuroja toimii 
Suomessa tä//ä hetkel/ä n. 800-900. Seu
ramme kuuluu tähän joukkoon, mutta 
o/emmeko o/feet aikaamme edellä kun 
oma seuramme täyttää jo täydet 20 vuot
ta? Edtstykselltsen seuramme syn~vsanat 
lausui tiettävästi aikoinaan meidän kaikkt~ 
en hyvin mutslama sukumme aktiivijäsen 
Kitti/än Urho. Hän o/i tuolloin kyläilemäs
sä etelässä Laina-sisarensa luona kun lau
sui ju/k i ajatuksen: "Kyl/ä Raekallion su
vullekin ptläisi perustaa oma sukuyhdts
tys!" Stilä se sitten lähfi ajatus tlämään ja 
Laina pis/i tuttuun lapaansa "hiha/ heilu
maan·: Jo tammikuussa -11 lähti ensim
mäinen kiertokirje Sa/akunnan serkuilta 
tavoittelemaan sukulaisia ympäri Suomea 
ja vähän Ruotsiakin. 

Sukuhan innostui tietysti ajatukses
ta ja jo ensimmäisessa kokoontumi
sessamme Porin Yyterissä 9.-1 O. 
7.1977 oli no in 70 sukulaista paikalla, 
vaikka tieto ei luonnollisesti kaikkia vie
lä tavoittanutkaan. Tunnelrna oli mitä 
sydämellisin kun kyseltiin: "Kuka sinä 
olet?" ja huomattiin, että serkkujahan 
sita oltiin. ltse muistan olleeni aivan 

ihastuksissani, olinhan löytänyt isäni 
puoleisia sukulaisia, jotka vielä Mnet 
muistivat. lsäni Jorma Raekallio kaa
tui talvisodassa 33-vuotiaana eikä mi
nulla juuri muistoja hänestä ollut, va
lokuvia ja kenttäpostikirjeitä lukuunot
tamatta, jotka äitini oli ihmeen kaupal
la pelastanut Viipurista evakkoon jou
duttuamme. Tämän enimmäisen ta
paamisen perusteellahan eivät tietysti 
kaikkien kasvet ja nimet jääneet mie
leen, mutta näiden kuluneiden vuosi
en aikana on tullut paljon hyviä ystä
viä suvun piiristä. län myötä on myös 
voimistunut tunne, että kuulumme yh
teen. Meillä kaikillahan on pisara sa
maa Hagelbergien verta suonissam
me! 

Vuonna -77 joulukuussa ilmestyi jo 

ensimmäistä kertaa oma tiedotusleh
temme RAKE/TA. Sen säännöllisestä 
julkaisusta. sisällöstä ja ulkoasusla 
saamme kiittää Räikkälöiden perhet
tä, erityisesti tietysti "julkaisupäällikkö
ämme" Matti Räikkälää, joka vaivo
jaan säästämättä on lehteämme toi
mittanut. On ollut mukava lukea siinä 
olleita juttuja ja tarinoita esivanhem
mista sekä nykyisten jäsenten puuhai
luista. Esi-isät ja -äidit ovat ikäänkuin 
heränneet henkiin näiden tarinoiden 
myötä ja saaneet persoonan. He ei
vät ole enää pelkkiä nimiä luettelossa 
ja kuvia albumissa. Toivonkin, että yhä 
useampi meistä tarttuisi kynään ja lä
hettäisi tarinoita läheisistään; olevista 
ja olleista. Eivät ne jutut mitään san
karitarinoita tarvitse olla, vaan otteita 
eletystä elämästä. Se saattaisi osal
taan edistää myös sukututkimusta. 
mikä tietysti on yksi tärkeimmistä teh
tävistämme, vaikka Sukuseurojen 
Keskusliiton puheenjohtaja Reijo 
Nummela toteaakin HS:n ki~oitukses
sa: "Nykyisten sukuseurojen toimin
nasta on 80% muuta kuin sukututki
musta." 

Yksi kunnianhimoinen tavoitteem
mehan oli oman sukuluettelon aikaan
saaminen. Sen laatimisen aloitti aika
naan Osmo Tuomi ja llpo Ahtola apu
naan Esko Raekallio vei sen kunniak
kaaseen päätökseen vuonna 1989. 
Tällä hetkellä keskeisin tehtävä olisi
kin sukuluettelon täydentäminen ja 
mahdollisten virheiden korjaami-

jatkuu seuraavalla sivulla 
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Sukuseuran lwllitus on kokouhes.wum 07.02.-98 piiiittiinyt ltankkia useita vuosia 
vireil/ii ol/een muistolaatan lukkari Karl Herman Hagelbergin lumdalle. 
S ukuhautaa nyky isin omi.r;tavttlta Marffi Huma/a/ta olemme saaneet luvan /din nit
tää muistolaatta haudalltt jo olel'ltan lwutakiveen. 
Pronssilaatan on suunnitellut Matti RliikkiiliL 
MHisto/aatan paljastami.~tilaisuus pidetiiän lauantaina 12.09.-98 (e/i melkein luk
karin syntymäpäivänä 11.09.1808 ). 
Tiillä kirjeellä kutsumme sukuseurammejiiseniä saapumaan edel/ii mainittmm 
pienimuotoiseen muistolaatan paljastamistilaisuuteen. Kokoonnumme Virtain 
vanhan hautausmaan portilla klo 14.00 ( hautapaikka on kirkon lähellä ). 
Meille tulee .suntio avaamaan fårkon ovetja kertomaan kirkon historiikin lteti 
klo 14.00. Esittely kestää noin 30 mimmttia , jonkajälkeen siirrymme viilittö
mästi pafja.~tamaan muisto/aaltm. Tilai.muden Jiilkeen .mkuseura ta~ioaa muktm«
olevil/e kaltvit. 

HUOM! Pistäkää päiviimäiirä heti almanakkaanne ylös , siliii mu u ta ilmoitw'ita ei 
ti!aisu:u!cs:a fähetetä 1 eikii emwklt. oilmoitusttt tarvitse tehåii. 

S ukuseura on viirinvalmistajilta kysellyt tarjouksia isännänviireistä. Edu/lisin tar
j ous on tu/lut Helsingin Lipputehda.s Oy:ltä. l O kpl 230 m kik p/ ja 5 kpl 290 mkl 
kpl. Salon pituus 8m = lipun koko 38 x 400 cm tai sa/on pituus JO m = lipun koko 
45 x 500 cm. Toimitusaika on noin 3 viikkoa tilauksesta. 
lsännänviirit valmistetaan korkealuokkaisesta kotimaisesta Helimare-lippupolyeste
rista, jonka pesuominaisuudet oval hyvät. Soita tilausvarmistuksesi mahdollisim
man pian puheenjohtaja Mtmri U etkarille 09-597206. 

Puheenjohtajalta on santavilla pöytäviirejä, uwii edullinen erii 130 mklkplsekä 
.mkuseuramme rintamerkkejä 50 mklkpl. 

Tiillii samalla kirjeellii .mkuseuran lwllitus kutsuu Tampereen semiu/la asuvia 
.'lukuseuran j äseniii seunwmaan lwflituksen kokousta1 j oka pideiiilin 17. 10. -98 
T ampereel/a Lastenta rh a Soi/ikin tilois.m Pellavatehtaankatu 19 A klo 13. 00. 
Pyydlimme mukaantu/evi/ta ennakkoilmoittallfumista Mauri Lietkarille syyskuun 
loppuun mennessä. Tervetuloa mukaan! 

Sukuseuran Ilaiiitus toivotttlll kaikille jiisenilleen oikein h)'l1äii ke.fiää! 

17. 05.-98 

Leena Lelttiniemi 1 .fiiltteeri 



KEITA~JetiL« 
HAGELBERG- RARKALLJON SUKUSEURA 199B 

SUKUSEURAN SEURAAVA VUOSIKOKOUS 
PIDETÄÄN KANGASALLA 
Wanhalla Urkutehtaalla 
24.7.1999 

• 

Kangasalan U rkutehdas on toiminut tälJ ä paikaUa, näissä tiloissa 
150 vuotta. Rakeonus saneerattiin käyttötarkoitukseensa pe
rinteitä ja ikää kunnioittaen. Se toimii Wanba U rkutehdas -
nimiseoä liiketilana, jossa sijaitsee hotelli, julha- ja kokous
huooeistot, pub, kesäterassi sekä useita mielenkiintoisia putiik
keja ja työtiloja. 
URKU-hotelli on viihtyisä, 12 huooeen botelli Kangasalan kes
kustassa. Osa huoneista on varustettu saunalla, keittiöllä tai 
poreammeella. Ajomatka Tampereelle on 16 km. 
Juhlahuoneisto, jossa sukukokous pidetään, on kaunis, valoisa 
ja arvokkaanoloinen jublasalin ja kabinetin käsittävä huoneisto 
60 - 200 henkilölle. 
URKU-hotellin tilat ovat suosittuja häiden, syntymäpäivien ja 
sukukokousten pitopaikkana. Saimme ainoan vapaan lauantain 
24.7 .-99. Ruokailu tulee tapahtumaan noutopöydästä lasten 
herkkuja unohtamatta. Asiasta lähemmin kerrotaan kevään 
RAKE/TA -lehdessä. 
Kangasalaisena olen ylpeä, että sukukokous pidetään täällä. 
Ehdotus ei ollut minun, eikä edes hallituksen jäsenen, mutta 
uskon Teidän kaikkien viihtyvän "kesäpäivän" -pitäjässä. 

Leena Lehtiniemi 

PUiujoliajaD palpltilta s.Z 
ViJWD lllkbriDI lllitolutta s.l 
J.us lol'åa s.l 
Paperit1Dlli11adla al1lssaiiD 
Jbi lagtJbug s. 3 
ScanUilla IW'IIIIIIDllla s. 4 
Vlikko leJmir lagelbergiD IlaastattalD s.S 
laggista R SJÖ nä sUkipD1iä alllltU s. 8 













Kesä 
HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURA 1999 

8UKUKOKOU8 KANGA8ALLA 
24.7.-99 

mr ------

ttagclbc rg·Hac kallion Sukuscura ry :n s ukukokous pidct ~i~in tä na kcvään~i Kcsäp ä ivän 
Pitiijäss~i Kangasalla 2 4.7. alkacn k lo 12.00. Pitopaikkana on vichätt~iv~ija s uos ittu 
hotc lli UHKllnjuhl<l-huonc is to. Tutustu Ichden mukRna olcvaan csittccsccn. 
Miktili h aluat yöpy~i. ola viipym~Htii yhtcys ho telli UHKUuunja tilaa huonc. s illä vapaita 
huoncitn o n c ni iH kahdc ksan. Puh (03)3 140 1 300. Tampc rc on vain 1 8 km: n p Hflssä, 
jotcn m yös sicll ~i voi yöpyä 

klo 12.00 ilmoittautuminen ja tulokahvit 

klo 12.45 viirin nosto ja maakuntalaulu 

klo 13.oo sukukokous 

klo 18.00 tervetuliaismalja ja illallinen 

Sukukokouksen jälkeen, ennen illaiiista on mahdol
lisuus tutustua esim. Kangasalan kirkkoon. Joka 
täysi tunti alkaa noin puoli tuntia kestävä vihkimis
seremonia, joten väleissä on aikaa puolisen tun tia. 
Osa urkutehtaan putiikeista on auki. Parasta nähtä
vää on aj o kesknstan läpi ihailemaan Kuohunharjun 
ja Vehoniemenharjun maisemiaja Kaivannon kana
vaa. Automuseo Mobilia ja Pohtiolampi saattavat 
kiinnostaa sekä Sääksitorni Pohtiolammen yhtey
dessä. 
Sukuseurakirjamme ei valitettavasti valmistunut 
vielä kesäksi. Puutteita perustiedoissa on vielä liikaa 
ja kyselyihin on vastattu hyvin hitaasti. Nyt tiedot 
ovat jo puhtaaksikirjoitettavana ja toivomme saa
vamme sen painostajouluksi. Tässä hyvä lahjavihje 
kaikille! 

11.:\IOITT\ l" "IT \1 ISET: 
Leena l.l'lllinir mi (113) 3'":'7 l :'2 1 
\Iauri l.ietl,ari (119) :'1)7 206 

If Il U III! 

h:ES.\h:tl :\ LOPPl l":\ \IE:\:\ESS.\! 

lllallinen noutopö!Jdäsl(): 

·Kuoltuviir l i 

·K c >t tjakkit rtCJrit te >i w a f}Wauiki rj oloh la 
ohuirw viipalcina. 

·l frkurin s inappikas tikella 
·S ipulis ilakkan 11/ia 
~Kesäsi/liä 

·Mustaamakkaraa ja puolukkahil/oa ... 
·L ehtisalaatliu. kermaviilikas tike lta 
hedclrnäistö juustosa/aat tia 

·Uuclc t p emnat. tuorcllatilliä 

·S tlikal<>ilUQ broilerinrintQfilcctii 
·Sc!IStJ(minkas tiketta 

·.luuresriis iil 

l'erh een pienimrnille (5 - 1 2 u) 
·l .iltclpMörykö itii tomaallikCJslikkeesso 

·1\ritiOrtlis /dpää. ohwricvää]a tx>ita 

Koln1i tai h c 11 u./ t lidit 1 te e Jo leoyliiytekakkua 

lll e~ llincn: c-1ikuisct 132 ,·/ lapsct 60,-





Joulu 1999 

H AGE L BERG - RAEKALLION SUKUSEURA 

Puheenjohtajan palsta 
Vuosi 1999 on sukumme historian merk

ktvuosi. Sukutaulujulkrusun työryhmä saanut 
Hagelberg-Raekallion sukubrjao valmiikst. 
Mauri LJetkan ktrJOiltaa lotsaalla Ichdes
samme kirjaan otetun ametston keraämisc:sta 
Ja tcoksen toimtnamtsesta omalla puheen
JOhlaJakaudellaan. ltse uutena puheenjoh
tajana sain olla mukana parissa työryhmtin 
kokouksessa. joista yhdessa valinim suku
kt!Jan valokuvat Haluan lausua koko suvun 
puolesta lampimat k ii tokset tastä arvokkaasta 
ryostä, jonka tyoryhma Maun Lietkari. Vuok
ko Auvmen. Leena Lchtimemi, Esko Raekal
lio ja Mai ja Raikkalå avustaJinaan TekJa Rae
kallio ja Osmo Tuomi on vaivojaan säästa
mätta ja paJklåotta tehnyt. 

Heu kun sukuktl)a on painenu, havaitaan. 
ena sukututkJmusta pitaa Jatkaa. HaiJttus on 
m mennyt sukututktmuksen vastuuhenkllötkst 
Antti Ahtolan, Mam Raekallion ja Turkka 
Tuomcn. SukutietOJCn kcräämista tuJiaan 
jatkamaan l;ihinna talkoovoimio min kuin 
seuran toimintnsuunnitelmassa on mainirtu. 
Entyisen kiinnostavaa on varmaanktn 
selvitt:iä, mitä tam:in vuosisadan alussa 
Amenkan YhdysvaltothtnJa Kanadaan lahte
netlle sukulaistllemme on tapahrunut. lotkut 
ovat muuttaneet perhetneen. On todennä
koista. enä sukuumme on tullut utkomrulla 
kulunetden låbes sadan ·vuoden aikan3 
paiJonkin uusta jnsema. 

Sukuseuramme lotnunnan näkyvin tapah
tuma on jok3 tomen vuosi ptdenävå suku-

7. joulukuuta 1999 

kokous. Seuraava j:ujestetään kesälla 200 l. 
Hallitus rukoo Jatkaa pt!rinteitäja saada suku
kokoukseen esttyksiä,joissa kerrotaanJonkun 
sukulaisen elamasta. Esitelma JOstakm 
ammattiryhmasta kuten openajtsta lukkan 
mukaanlukten. pnpetsta. upseeretstn tru val
nollisen eldman v:~ikuttaJista on yksi mahdol
linen ohjelmanumero. Sukumme trutl!ilijat 
ovat aina csiintyncct sukukokouksissamme. 
Tätikm pennnena on syytä jatkaa Meita 
krukkla varmaan ktirmostaa sukurutklmus ylet
sesnkln. Alan astantunuja esimerktksi Suku
seuroJen keskuslti tosta voitancen kutsua 
esiintymäan jossak m kokouksessantnltl. 

Tietorckniikka en rnuodoissaan on tullut 
sekt! su.kututkimuksen että sukuseuran ue
dotuksen valineekst Hyvm monella suku
seura!Ja on jo konst vu tietoverkossa. Hagel
berg-RaekaiJton sukuseuran vteminen verk
koon on yksi uuden halhtuksen haasteita. 

Toivotan kaikille sukuseuramme j:isenille 
ja Rakeua-lehden luktjoille Hyvtiä Joulua 
1999 ja Onnellist3 Uurta Vuotta 20001 

Turkka Tuomi 
sukuseuran 
puhecnjohtaJn 

SlJKfT,TlTHLil 
HOTELLI 
l!RKITSSA 
KtlNGASALLA 
KESÄLLÄ 
1999 
El 
OLLlJT 
HASSlT1lPI 
HAPPEl\TING 

••• 

Tiissti nr~mer()SStl 1 

s. 2. Leena lehtiniemi: 
IU:siiilta 
Kw~a-..allu 

s. 3. Pekka Hagelberg: 
Turhum ~ni.iut mle
h~n }'hu Jatku,•a.,.ha 
elämiuda.ipul~stu -
\ 'iiiuö OJu,i IJ~t:l-
bt:~ 

Suku toi.mii -JNl.lstu 

s. 4. Ritva Hagelberg: 
\ 'cikon maisto 
-\'~ikko u~•m~r 

ll~t:IIK:~ 

s. 3. A une Airisto: 
~luistelnitu. 

s. 6. !\Iauri Lietkari: 
~~~~lbc~-lln4:

kullion !liuknklrja 

Matri J. Räikkälä: 
t•ikta}rl~••nys ..t\.nnuk
S4!11 rintwnallu Ju 
iloisha soelankä}•"ld.iii 
kaukoielii.<i.."iiä 













Joulu 2000 

HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURA 

SUKUSEURA ON NYT MYÖS WEBISSÄI 
Naputtelemalla osoitteen www.nlc.fi/-hagetrae 
tietokoneella vol lukaisla sukuseuran asloita 
webissä eli intemetissä valkka Timbuktussa, 
jos siihen sattuu sie l lä tarvetta olemaaan. Suku
seura on si is avannut nettisivun. "Saitilla" on 

tietoa seurasta yleensä, vähän suvun his
toriaa. hallituksen kokouspöytäki~at (ovat 
tulossa} jne. 
Slvujen ulkoasu on nopeuden vuoksl toistai
seksl pelkistetty. Slsältö on kuitenkln tär
keämpää. 

Sukuseuroilla on jonkin verran slvustoja, suku
seurojen keskusHiton nettislvulla on lista nlistä 
{linkki on slvuilla}. Hagelberg-Raekallion slvusto 
voisi tietty olla olla sieltä edustavimmasta 
päästä. M utta silhen tarvita an sisältöä. 

Sivuston laatimlnen on vielä vähän vaiheessa 
- el i kaikenlainen slnne kuuluvaksi katsomanne 
materiaall on erittäin toivottua. 
Ja mi hin sivua sitten tarvitaan? - Se voisi olla 
kerran vuodessa tapahtuvan RAKE/TA-Iehtl
tiedottamlsen reaaliaikainen muoto. 

Puheenjohtajan pöydältä 
T änä vuonna 2000 olemme jälleen tehneet 

historiaa Hagelberg-Raekallion sukuseura on 
nyt tietoverkossa. 

Verkkosivujen laatimisessa suurimman työn 
on tehnyt tledottajamme ja tämän RAKEITA· 
Iehden toimittaja Y~ö Räikkälä. Kotlslvuiltamme 
osoitteesta www.nic.fi/- hagelrae/ voi lukea 
lyhyen suvun historiikin. Verkon kautta voi 
myös liittyä sukuseuraan täyttämällä ha
kemustomake. Y~ö Räikkälä pltääsivujensisäl
lön ajan tasalla päivittämällä Ajankohtaista
osaa. Kun avaa sukuseuramme sivut, huo
maa, että vanhat valokuvat sieltä vielä puut
tuvat. Y~ö Räikkälä ottaa mielellään vastaan 
sivuille tarkoltettua alnelstoa ja korjaa rnah
dollisla virheitä (Ja patauttas kuvat, mie
luimmin otan vastaan jo skannattuja kuvia 
levykkeillii ... -yr.) 

Tietoverkko on varmast! hyödyllinen suku
seuran tiedotusväline tämän lehden lisäksl. 
Verkosta on hyötyä myös etsittäessä ulko
mailie lähteneitä sukulaisiamme. Esimerkiksl 
lalvojen matkustaja- ja passiluetteloita on nyt 

saatavana sieltä. 
Kokeilin ilse omalla sukunimelläni hakea 

osoitteesta: www. mig rat i on institute .f i 
Amerikkaan sukunlmellä Tuoml muuttaneeksl 
mainittua Eemil Toivo Ahtbomia. Siirtolais
rekisterin matkustajaluettelosta en tälläista 
henkilöä löytänyt, mutta passiluettelossa on 
Eemil Tuominen, jonka syntymävuosl ja -paik
ka Virrat sekä passin päivämäärä 31 .12.1903 
täsmäävät tal ovat melko lähellä sukukl~assa 
mainittuja tietoja. 

Sukuki~amme Hagelberg-Raekallion suku 
1600 - 2000 ilmestyl vii me jouluksl. Ki~asta oli 
lyhyt esittely "400 vuotta Hagelbergejä" 
Sukuseurojen Keskusliiton julkaisemassa 
Sukuviesti-lehdessä 3/2000, jossa sitä luon
nehdittiin matrlkkelityyppiseksi sukusel
vitykseksi. Monisla nlmistä oli poimittu mm. 
enslmmäinen suvun akateeminen, rovasti Karl 
Edvard Hagelberg. Nykyisin elävistä kuu
luisuuksista oli juttuun päässyt teatterinjohtaja 
Matti Ranin, pianotaltelilja Matti Juhani Raekalllo 
ja ammattilaisjalkapalloilija Joonas Kolkka. 

se tieto, mitä kukln haJuaakin saada nopeasti 
eteenpain, jul kaistalslin siella. Suvun jäsenet 
voisivat halutessaan ja tarvitessaan esltellä 
omaa toimintaansa tai tuotantoaan siellä. Siellä 
voisi olla suvun sähköpostlluettelo tail koti
sivuhakemisto. l han mitä vaan ... 
Tolmivat nettislvut ovat kuitenkin ni! n tolmivla 
kul n niiden halutaan olevan. ltselläni on esi
merkkl laatlmastani erään yhteisön sivustosta 
- niitä halutilin ja pyydettiin, mutta sitten ei 
näyttänyt olevan klinnoslusta niihin. Tein sinne 
"pulinaboxin", jossa jäsenistö voi valhdella 
ajatuksiaan- el mitään. Panln sitten härsyksi 
yhteisöä raskaasti he~aavan kirjoituksen 
nimettömänä ... -Ei mitään. Se on siellä vieläkin. 
Nettisivu on nykylsin lähes ltsestäänselvyys 
erilalsilla yhteisöilläja toimlnnoissa, oli se sitten 
hyvä tal paha. Tulevaisuus näyttää, mihin 
suuntaan se tulee kehittymään. Jos talvas ei 
putoa maailman niskaan, niin plan jossain 
muodossa tapahtuva nettiselailu on yhtä arki
päiväistä ja mlssä-tahansa-milloin-tahansa 
tapahtuvaa toimintaa kuin nyt on kännykkä. Oli 
se sitten hyvä tal paha ... 
Lehtenne tolmittaja on myös nettlslvun yllä
pitäjä. MateriaaHa ja tiedotettavaa vol toimit
taa tietty myös slvullakin olevaan suvun Emall
osoltteeseen hagelrae@nic.fi tal omaani: 
yki@sekk.fi 
Osoitteen - -merkki palnetaan yhdistelmällä: 
"ctrl+alt+-". Helpomman osoitteen, esim. 
www.hagelberg.raekalllo.fi, saamlnen vaatii 
rekisterölnnln, joka on kalllsta. Muut päätteet, 
kuten .nettl, .com, jne. saa halvemmalla. Siitä 
täytyy tehdä vielä erikseen päätös. Suku
kokouksessa vlimeistään kal saamme selville 
lopulllsen osoilteen muodon. 
(Y. R.} 

Jouluna 2000 

Muukln palaute klrjasta on ollut varsin 
myönteistä. Hallitus kerää tieloja havaituisla 
virheistä ja pyrkil s ii hen, etteivät n e toistuisi 
alnakaan ki~an seuraavassa painoksessa. 

Seuraava sukukokous pidetään Lappeen
rannassa lauantalna elokuun 4. päivänä 2001. 
Hotelli Lappeesta on varattu kokoustila. lilaila 
on mahdollista lähteä saaristoristeilylle. Anttl 
Ahtola on alustavasti varann ut paikkoja tälle 
Ms Gamiiialla tehtävälle laivaretkelle illallisineen. 
Toivon, että mahdoUisimman moni pääslsl osal
listumaan sukukoukseen ja tapaamaan sekä 
vanhoja tuttuja että tutustumaan uusiin jäseniin. 

Toivotan kaikille sukuseuramme jäsenille ja 
RAKEITA-lehden lukljoille 

Hyvää Joulua 2000 ja Onnellista Uutta 
Vuoua 200 l! 

Turkka Tuomi 
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