
KEJTA_Hesö~_oor. 
HRGEL8ERG- RREKRLLJON SVHVSEVRRN KESIITJEDOTE 

Tervetuloa Hagelberg-Kaekallion Sukuseura ry:n . 
varsinaiseen suk~okoukseen Lappeenrantaan Hotel!j 
Lappeessa lauant~a 4. p nä elokuuta 200 l klo 12.00 

~~--- alkaen l · " -: 
VUOSITUHANNEN 
ENSIMMÄINEN 
(HAGELBERlLÄISl~N} 
SUKUKOKOUS~ 

~ 41 ~ ""-f•.t -.... .. A. ,~. .... ~~ ~ 
~,~ ~ 

LAPPEEN
RANNASSA. 

Lappeenranta tunnetaan ystä
vällisenä, hyväntuulisten ihmis
ten kaupunkina, jossa yhdisty
vät luonnonkauneus ja iloinen 
karjalainen luonne. Kesäisin sa
ta rnatorilla on vilkas kansain
välinen tunnelma. Näin on ker
rottu. 
Lappeenrantalaiset itse. 
Nyt on tilaisuus testata 
asian todenperäisyys. 
Tänä kesänä. 

-~ ~-,.~ 
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Hagelberg-Raekallion suku kokoontuu !Unä 
kesiinii Lappecnrannassa Sokos-hotelli Lappeen 
Saimaa-salissa lauantaina 4.8.2001 klo 12. Su
kukokouksen sääntöjen mukaisten asioiden li
säksi ohjelmassa on esitelmä ja risteily. Suku
laisemme Mikael Fogelholm tulee puhumaan 
aihcesta "Liikettä halki elämän". Elintarvike
ticteiåcn tohtori Mikael Fogelholrn onjuun aloit
tanut uudessa tehtävässään UKK-instituutinjoh
tajana. Sukuseuran hallitus on hyvin tyytyväi
nen ja iloinen kuultuaan. euä Mikael Fogelhol
min tiukkaan aikatauluun sukukokouksemme 
sopii. Esitelmän arvellaan kiinnostavan niin 
vanhoja kuin nuoriakin sukukokouksen osanot
tajia. Saamme myös tietää, mitä yksi sukulaisem
me parhaillaan työkseen tekee. 

Toinen sukulaisemme.jonka ni mi tulec esillc 
Lappecnrannan kokouksessa. on Osmo Tho
mi. Hall i tus on päättänyt antaa sukuseuran kul
raisen ansiomerkin valtiotieteen tohtori Osmo 
Tuomclle toi minnasta sukuseuran hyväksi. 
Osmo Tuomi on toiminut seuramme puhcen
johtajana ja osall istunut mm. matrikkelitoimi
kunnan työhön, jenka työn tuloksena syntyi 
kirja "Hagelberg-Raekallion suku 1600- 2000". 

Sukukokouksen i1wohjcimassa on uutuutena 
riste il y Saimaalla illallisineen. Toivon, e nä mah
dollisimmman moni pääsee osallistumaan tähän
kin tilaisuuteenja näin edistämään yhteenkuu
luvaisuuden tunnetta jäsenten keskuudessa. Ter
vetuloa sukukokoukseen Lappeenrantaanl 

Turkka Tuomi 

Sukukokouksen ohjelma: 

Kokouspaikka on S-hotelli Lappee, osoite Brahenkatu 1. Hotelli sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, kaupungin
talon vieressä. Huonevaraukset voi kukin tehdä itse, puhelin 05-67861. Huoneen hinta S-etukortin haltijoille 420,
kahden hengen huoneesta. Muille 470,-. Aivan lähellä on myös hotelli Cumulus, puhelin 05-677811. Kahden hengen 
huoneen hinta 400,- ykkösbonuskortin haltijoille, sisältää saunan, uinnin ja aamupalan. Seandie hotel Patria sijaitsee 
myös lähistöllä, puhelin 05-677511. 

aikataulu: 
12-13 llmoittautuminen ja seurustelua, arpojen myyntiä 

(tuokaas jotain voitoiksi. .. ) 
13.00 sukuviirin nosto ja maakuntalaulu 
13.15 sukukokous 
14.30 kahvit ja voileipä 
15.15 Mikael Fogelholmin esitys: liikettä halki elämän 
16.00 arvonta, sukulaulu 
16.45 tilaisuus päättyy 
17.30 siirtyminen laivarantaan 
18.00 - 20.30 saaristoristeily m/s Gamillaila ja illallinen 
21 .00- vapaata seurustelua ravintolassa tai yökerhossa 

Osallistumismaksu päivätilaisuuteen 50,- l aikuinen, alle 
12-vuotiailta 25,-. Maksu sisältää kokoustilan käytön 
sekä kahvin ta i mehun ja voileivän. 

Risteilyn hinta 120,- l aikuinen, sisältää illallisen. 
2-14 -vuotiaiden hinta 65,-. 
Ruekana vihreää salaattia ja laivan leipää, karmaista 
broilerpataa ja riisiä, ruokajuomana kotikaljaa, vettä tai 
maitoa. 

llmoittautumiset Lee n a Lehtiniemelle 1.7. mennessä. 
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JOULURAUHAA l 

Pyydiln joulurauhiUl; 
milcsi kiire, miksi lcaikki pauhiUl? 

Toivon joulurauhiUl; 
paJjon lunlo, llmiUl laUhiUl! 

Bahuln jou/IU'IIIIIula; 
dill hpiUsln, telcllln ttJatubiull .--1 

Tanllsen joulurtUlluul; 
lcuullaksenl hll}GisiG soiiiH, 
ja kun sydlbtunl kiltolta ltudatll 

Joulu 
2001 
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PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ 
Turkka Thomi 3.12.2002 

V iime vuonna pidetyssä sukukokoukscssa annettiin tavan 
mukaan sukuseuran hallituk clle evästyksiä euraavaa ko

kousta vanen. Pitopaikaksi on nyt täsmemynyt Best Western
hotell i Priimus Jyväskylässä, jonne kokoonnumme lauantaina 
clol.uun 2. päivänä 2003. Haltitus on syyskuussa 2002 nimittä
nyt ohjclmaa valmistelemaan ja suunniuclcmaan toimikunnan. 
johon valittiin Pälvi Teppo. O mo Tuomi ja Turkka Tuomi. Toimi
kunnalla on haastava tehtävä. Sc toivoo, että mahdoiHsimman 
monct pääsisivät tulemaan. tapaamaan toisiaan ja tutustumaan 
sukulaisiinsa. On selvää. euä sukukokous kilpailee suosiosta 
muidcn kcsätapahtumien kanssa. Sen lisäksi, että ohjelma olisi 
miclcnkiimoinen ja hauskakin. ohjelmaa laadiuaessa on syytä 
ottaa huomioon muitakin asioita kuten kustannukset. Erityisesti 
pitäisi muistaa nuoretjäsenctja saada majoitus- ynnä muut kus-

Joulunviettoa eriitissil suomalai
sessa kodissa v. 1995 

tannukset riinävän alhaisik
si,joua osanotto näi hä os in 
olisi mahdollista. 
Seuramme on oUutlämän 

vuoden Sukuseurojen Kes
kusliiton jäsenenä. Liiton 
vahvuus näkyy sen julkai
semassa Sukuviesti-lehdcs
sä, joka tuli ensimmäiscn 
vuodcn jäseneluna kaikille 
hallituksen jäsenille ja muu
tamalle muullekin. Jäsenet 
voivat Lilata lehteä edulli-
een hintaan. Koska olimmc 

uusi jäsenseura, meidät csi
teltiin lyhyesti lehden yh
de ä kuluvan vuoden nu
merossa. PaJjon enemmän 
saimme varmaan julkisuut
ta Sukuseurojeo Kcskuslii

tonjärjestämän ki rjoiluskilpailun myötä. Sukuvieslio kirjoitu -
kilpailun 2002 ensimmäiscn palkinnon ai tämän Ichden toimitta
ja Yrjö Räikkälä. Hän kirjoiui aiheesta Silä ihmistä en unohda 
ko kaan nimimerkillä Goggomobiili kertomuksen isoäitinsä 
sisaresta. isotädistään: Lainn Hagelberg - pää1tä1·äisesri läpi 
\'ttosisadnn. Parhaat onniuelummc Y kille! Palkiuu kirjoitus ju I
kai tiin Sukuviesti-lehden numcrossa 3/2002 sivuiJia 18-20 (on 

ltteum•issn myös neTTisivttlln: II'IVIIWic.ft/-hagelrae). 
Sukuscurojen Keskusliiton syyskokouksessa puhuttiin asias

ta,joka koskettaa meidänkin scuraamme. Sukuseuran tehtäviin 
on vaikea saada ihmisiä varsinkin nuoria tekemään työtä.jo ta 
ci palkita. Meidän pitäisi mieuiä, miten tehtäviä voitaisiin jakaa 
niin. euei kenellekään tulisi ylivoimaisia rasituksia. Samalla pitäi
si ctsiä sop i via paJkiLSemiskeinoja. 

To ivOlan kaikille sukuseuramme jäsenille ja RAKEITA-Ichdcn 
lukijoille Hyvää Joulua 2002ja Onncllista Uuua Vuona 2003! 

SUKUTAPAAMINEN JYV ÄSKYLÄSSÄ 2.8.2003 
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IJIHagelberg-Raekallio

sukuiset tapaamme 

Jyväskylässä 2. elokuuta 

Hotelli Priimuksessa 

T ämän kesän 2003 Hagelberg-Raekallion 
sukuseuran sukukokous pidetään Jyväs
kylässä Hote lli Priimuksessa lauantaina 

2.8.2003 klo J 2. Sukukokouksen sääntöjen mukais
ten asioiden lisäksi ohjelmassa on esitelmä. musiik
kiesityksiä ja vapaata seurustelua varsinaisen koko
uksen jälkeiseiJä päivällisellä. Sukukokousesitel
män pitää Osmo Tu om i, j oka kysyy esityksessään 
"Syntyykö Eurooppaan uusi suurvalta?" Suku
laisemme Osmo Tuomi on koulutukseltaan sekä 
meriupseeri (kommodori) että valtiotieteen tohtori 
ja ahkerasti kansainvälisestä politiikasta lehtiin kir
joittava asianruntija. Ohjelmatoimikunta on ilahtu
nut saadessaan musiikin lehtori Irma Savon soit
tamaan kaksi pianokappaJ ena, ja mahdollisesti 
Räikkälän haarasta musiikkiesityksiä on myös Ju
vassa. 

Sukuseuran hallituson toukokuussa pitämässään 
kokOliksessa päättänyt antaa sukuseuran kultaisen 
ansiomerkin Antti Ahtolalle ja Leena Lehtinie
melle roiminnasta sukuseuran hyväksi. Mo lemmat 
ovat on toimineet seuramme hallituksen jäseninä 
useita kausiaja seuran luottamustehtävissä Leena 
Lehtiniemi sihteerinäja Antti Ahtola mm. sukutut
kimustyöryhmässä. Molemmat ovat nähneet paJjon 
vaivaa sukukokousten järjestämisessä Leena Lehti
niemi Kangasalan ja Antti Ahtola Lappeenrannan 
tapahtumien osa1ta. 

Jyväskylään liittyvät use iden sukulaistemme elä
män vaiheet. Monet lukkari Karl Herman Hagel
berg in ( 1808 - 1868) jälkeläiset ovat sinne eri ai-

koina muuuaneet, käyneet koulunsa sielläja toimi
neet yhteiskunnan lukuisissa eri tehtävissä. Sijain
niltaan Jyväskylä Keski-Suomessa on kokouspaik
kana erinomainen. Järjestelyissä on pyriny erityi
sesti ottammm huomioon osallistumiskustannukset. 
Sukuseura on luvanout maksaa alle 14-vuotiaiden 
osanottomaksun, ja kokoushotellin majoituksen 
hinnoittelu on myös lapsiperheitä suosiva. Sellai
setkin sukuun kuuluvat. jotka eivät vielä o le jäse
niä, ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan tä
hän tila isuuteen. Tervetuloa runsain joukoin suku
kokoukseen Jyv[iskylään! 

13.6.2003 Turkka Tuomi, puheenjohtaja 
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Varsinainen sukukokouksemme pidettiin viime
kesänä Jyväskylässä.  Kiitän erityisesti Osmo

Tuomea, joka toimi ohjelmatoimikunnan
puheenjohtajana ja jonka kirjoitus sukutapaa-
misesta on luettavissa toisaalla lehdessämme,
sekä  myös muita järjestelyihin osallistuneita
sukuseuran nykyisiä ja liittymisestään ilmoit-
taneita jäseniä. Suuret kiitokset ansaitsevat
päivän ja illan esiintyjät Osmo Tuomi, Irma Savo,
Rea Räikkälä, Hannu Räikkälä tyttärineen Susa ja
Sini, kaikki lapset ja heidän leikittäjänsä Laura
Tuomi, joiden ansiosta sukutapaamisesta tuli sekä
arvokas että hauska.

Seuramme on ollut jo toista vuotta Sukuseurojen
Keskusliiton jäsenenä. Liitolle valittiin

syyskokouksessa Porvoossa uusi hallitus, johon tuli
puheenjohtajan lisäksi kymmenen muuta jäsentä.
Hyväksytyn ehdotuksen teki vaalivaliokunta, jossa
olin jäsenenä. Keskusliitto pyrkii monin tavoin
edistämään sukuseurojensa toimintaa. Yksi tapa on
kilpailujen järjestäminen. Ensi vuonna
Sukuseurojen Keskusliitto täyttää 25 vuotta.
Juhlavuoden ohjelmassa on Sukuviesti-lehden
kirjoituskilpailu “Minä ja sukuni”.  Liitto järjestää
myös perinteen keruukurssin ja juhlanäyttelyn
Kansallisarkistoon syksyllä 2004. Liiton
toimintasuunnitelmassa on maininta seuroille
annettavasta tuesta eri muodoissaan
mahdollisuuksien mukaan. Meidän seuramme osalta
tuki koskee erityisesti verotuksen perusteiden
selvittämistä. Mielenkiintoinen yksityiskohta

Oman sukuseuramme suunnitelmissa on edelleen
jäljittää Amerikkaan sata vuotta sitten muuttaneita

sukulaisiamme. Selvitystyön vauhdittamiseksi vetoan
kaikkiin Teihin hyvät sukulaiset: kertokaa tiedoistanne
tai halukkuutenne tutkia tältä osin sukuamme suku-
tutkimusryhmän jäsenille Antti Ahtolalle, Matti
Raekalliolle, Osmo Tuomelle tai minulle. Muutkin halli-
tuksen jäsenet ovat valmiita tietoja vastaanottamaan. Täh-
täimessä voisi olla esimerkiksi selvityksen valmistumi-
nen 2007. Onhan vuosi 2007 on Hagelberg-Raekallion
Sukuseura ry:n 30-vuotisjuhlavuosi.

   Toivotan kaikille sukuseuramme jäsenille ja
   RAKEITA-lehden lukijoille Hyvää Joulua 2003
    ja Onnellista Uutta Vuotta 2004!

Puheenjohtajan pöydältä
joulu 2003

2

keskusliiton toimintasuunnitel-
massa on  selvittää mahdollisuudet
ja resurssit jakaa Sukuviesti-lehti
jäsenetuna kaikille jäsenseurojen
jäsenille. Nythän yksittäinen jäsen-
tilaus maksaa 22 euroa vuosikerta.



Sukumme kokoontui suunni
telman mukaisesti Jyväsky
lässä hotelli Priimuksessa

lauantaina 2.8.2003. Paikalle oli meitä
saapunut 73 henkeä, vanhin osanot-
taja oli Aino Pihlström, 91v. ja nuorin
Werner Telivuo, 3kk.

Tilaisuus alkoi auringon paisteessa
klo 1300 perinteisellä sukuviirin nos-
tolla salkoon. Kuten tapaan kuluu, lau-
loimme kokouspaikkakunnan maakun-
talaulun, eli tällä kertaa vuorossa oli
Keski-Suomen laulu. Tämän jälkeen
varsinainen sukukokous alkoi sisäti-
loissa, ja lapset siirtyivät Laura Tuo-
men leikitettäviksi.

Kokous sujui Kesä-Rakeissa jul-
kaistun esityslistan mukaisesti, valit-

tiin hallitus ja tilintarkastajat, hyväk-
syttiin tilit toimintasuunnitelma jne.
Jäsenmaksuksi päätettiin 80 euroa
vuodessa varsinaiselta jäseneltä. Yli
80-vuotiaat  päätettiin ottaa kunniajä-
seniksi, eikä heiltä peritä jäsenmaksua.
Muita maksuja ei ole, mutta kannatus-
maksun saa toki halutessaan maksaa.

Entiselle ansiokkaalle puheenjohta-

jallemme Esko Raekalliolle luovutettiin
kunniakirja, jolla hänet nimitettiin seu-
ran kunniapuheenjohtajaksi. Seura
palkitsi myös pitkäaikaisesta seuran
hyväksi työskentelystä kultaisella
ansiomerkillä Leena Lehtiniemen ja
Antti Ahtolan.

Kokouksen lopuksi keskustelimme
tavan mukaan seuraavan sukukoko-
uksen paikasta. Eniten kannatusta
vuoden 2005 paikkakunnaksi sai Kit-
tilä, jossa Sirkassa on kesällä runsaasti

majoitustilaa. Hallitus sai evääksi
suunnitella yksityiskohtia. Kilpailija-
na esiintynyttä Poria pidettiin hyvä-
nä kokouspaikkana vuonna 2007, kos-
ka seuran perustamisesta Porin Yyte-
rissä tulee silloin kuluneeksi 30 vuot-
ta.

Kahvitauon jälkeen saimme nauttia
musiikin lehtori Irma Savon esittämäs-
tä pianotaiteesta. Sini ja Susa Räikkä-
lä lauloivat isänsä Hannun säestämä-
nä, ja Yrjön tytär Rea Räikkälä soitti
pianokappaleen. Vuosikokouksiimme
on usein sisältynyt myös esitelmä.
Tällä kerralla Osmo Tuomi puhui kan-
sainvälisen politiikan ajankohtaisista
ilmiöistä.

SUKUKOKOUS JYVÄSKYLÄSSÄ 2.8.2003

(jatkuu s. 7)
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   Rakas Täti!                      Helsinki 19.5.1919

   Tänään on juuri kuukausi ummelleen kulunut siitä, kun Kalle veljeni
kuoli. Ymmärrämme niin hyvin Tädin suuren surun ja otamme koko sy-
dämmestämme osaa Tädin ja teidän kaikkien syvään suruun. –Sanoma
Helgen kuolemasta tuli niin kovin äkkiä ja odottamatta. Tänä aamuna
kun tulin toimestani kotiin ja ajoin raitiovaunulla, niin minä näin erään
sotilaan, joka muistutti Helgeä. Hei iski mieleeni ajatus, kunhan vaan ei
hän olisi tullut taas ja olisi yllättämässä kotona tavallisuuden mukaan.
Kun tulin kotiin, niin ilmoittikin Elsa, että Dagmar täti oli ollut ilmoitta-
massa Helgen kuoleman. –Tuntuu niin vaikealta ajatella, että hän on nyt
poissa. Hän kun oli täällä käymässä, niin olimme paljon yksissä, Maila-
kin sattui vielä silloin olemaan meillä. –Hän oli hiukan kahden vaiheil-
la, lähteäkkö ollenkaan kotona käymää. Tuumasi vaan, että Tädille tulee
vaan niin vaikea ero. Mutta lähti kuitenkin, ja se olikin tavattoman
hauskaa, että vielä saitte hänet viimeisen kerran nähdä. –Monet illat
myöhään yöhön saakka istuimme ja juttelimme, hän kertoi koruttomasti
omia seikkailujaan Virossa. Kiusoittelimme aina vähän Mailaa ja häntä.
Luulenkin vieläkin, että heillä oli ainakin hyvät ystävyyden siteet välil-
lään. Mailalle luulen ja arvaan tämän surusanoman olevan vaikean is-
kun! Häntä raukkaa kun kohtaa aina rakkaintensa menetys. –Saatoim
                                                                                               me yhdessä Mailan
                                                                                                 kanssa häntä lai-
                                                                                                valle. –Laivan lähtö
kesti parisen tuntia. Helge lähti Väinämöisellä. Oli jäät vielä niin vahvat,
että Väinämöinen otti hinatakseen erään toisen laivan, Aegirin, joka ei
ole jäänmurtaja. Helgeä harmitti sellainen matkan hidastuminen kovasti.
Omituista on se kuitenkin, nyt välittää liikennettä Viroon Aegir, ja sillä
varmaan juuri Helge pois tuodaan. –Huiskutimme aivan loppumattomiin
hänelle ja katsoimme lähtöä niin kauvan, kunnes laivat hävisivät saarien
taa. Puhuimme kotona kolmisin sitten, että ei taida Helge enää palata
milloinkaan, oli kuin aavistus olisi sanonut. –Hän kirjoitti minulle pit-
kän kirjeen ja kertoi tapahtumista, kokonaista 3½ arkkia, saimme nau-
raa oikein perinpohjin hänen mukaville kuvauksilleen panssariautomat-
kasta. Kuularuiskukomppaniaan sanoi siirtyvänsä, että saisi olla enem-
mänkin rintamalla, hänen mielensä paloin taisteluun aina! –Olin niin
hauskaa kuulla hänen kertomuksiaan, ne olivat niin koruttomia ja aivan
vailla itserakkauden vivahdustakaan. –Hänessä oli niin harvinaisen pal-
jon hienoa luonteessa, hän oli niin hyvänluontoinen ja kunnon poika
kaikin puolin! Ei hänen luonteistaan tapaa juuri tähän aikaan. Hän tuli
retkeltään tyhjin käsin. Ei ollut hänellä minkäänlaista ”sotasaalista”,
kuten niin monilla hänen tovereillaan, hänessä oli niin paljon rehtiä re-
hellistä suomalaista. Hänen kuolemansa oli sankarin kuolema, ja se on
oleva varmaan Tädillekin suurin lohdutus, että hän kaatui oikean asian
puolesta, epäitsekkäästi, ilman oman voiton pyyntöä lähtemäänsä taiste-
luun. Suremmekin sentään Elsan kanssa, mutta helpommalta tuntuu aja-
tella, ettei hän tautiin sortunut, vaan uhrasi henkensä maailman vapau-
den ja kaiken inhimillisen edestä. –Sellaisesta kunnon vapaussankarista
tulee kunnia vanhemmille, jotka ovat kyenneet häneen puhtaat, tahratto-
mat ihanteet ja elämänkäsityksen istuttamaan! –Pian hänet kätketään
mustaan maahan, kunpa jokaisesta kodista lähtisi sellainen kuin hän,
niin ei olisi meillä vaaraa bolsevismista. –Täti rakas, pystyyn pää – ei jo-
kaisella äidillä ole kunniaa olla niin hyvin kasvatetun sankaripojan äi-
tinä!

                           Sydämellinen tervehdys Tädille ja kaikille muille!
                         Surumme on yhteinen!  Elsa ja Helge.

Gela –äidiltäni oli jäänyt melkoinen
määrä vanhoja kirjeitä. Hän oli hyvin
sukurakas, kirjeenvaihto lähisukulai-
silleen oli vilkasta. Tutkiskelin kirjeitä
eräänä iltana vähän tarkemmin. Löy-
sin mielestäni merkittävän kirjeen, päi-
vätty 19.5.1919. Kirje oli osoitettu
mummulleni Lempi Aspelinille, myöh.
Hirvinen, o.s. Hagelberg (T44). Kirjeen
kirjoittaja on Helge Ranin (Matin isä),
joka tässä kirjeessä erittäin kauniisti
esittää surunvalittelunsa Lempi-tädil-
leni. Helge, hänen poikansa, kuoli va-
paaehtoisena Viron vapaussodassa
27.4.1919, vain 20 vuoden ikäisenä.

Kirjettä lukiessani tuli mieleen, mi-
tenkä on tänä päivänä? Kuinka moni
meistä – näin sähköpostiaikaan – lä-
hestyy lohduttamaan sukulaistaan
näin hienolla tavalla. Lähimmäisen tu-
kea tarvitsemme vielä nykypäivänä-
kin.

Petsamossa asuneen Ukko-Ha-
gelbergin perheen pappina toi-

mi Eliel Aleksanteri Auno. Hän oli sie-
kailematon toiminnan mies, hoiti tun-
nollisesti laajaa seurakuntaansa. Hä-
nen virkauransa kesti kokonaiset 45
vuotta. Viimeiset vuodet hän toimi ra-
jaseutupappina Savukoskella. Hänen
persoonaansa kuvaavaa oli, että hän
eräänkin kerran poiketessaan vihki
”susiparin” suoraan sänkyyn. Kuulu-
tukset tulivat sitten perästä päin. Sota-
aikana hän toimi myös sotilaspappina
legendaarisen ev.luutnantti Nikke Pär-
min pataljoonassa. Erään kerran kun
Nikke taas puhui oikein rumia, pastori
tuli ja hivahutti Nikkeä poskelle.

-  Adjutantti, näkikö kukaan, huu-
dahti Pärmi.

-  Ei nähnyt, herra eversti.

ERÄS PASTORI AUNO

Suvun historiasta poimittua

Kirje vuosikymmenten takaa

 Mauri Lietkari, ex-pj .
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Pariisi 50-luvun alussa. On viileä
myöhäinen ilta. Keski-ikäinen

yksinäinen nainen pysähtyy Rue de
Bellechassella santarmiaseman auki-
naisen oven eteen. Hän on saapunut
viimeisellä junalla Orlyn asemalle ja
kiertänyt kaikki lähitienoon hotellit ja
majapaikat vain todetakseen, että kaik-
ki ovat täynnä Grand Prix –kisojen ta-
kia. Hän astelee määrätietoisesti si-
sään ja suoraan hitaasti tuijottavien
santarmien edestä selliosastolle. San-
tarmit perään ja he huomaavat vieraan
näyttävän asettuvan yöpuulle. He
yrittävät estellä.Vieras tekee santar-
meille selväksi, että hänet saa ulos ai-
noastaan kantamalla. Santarmit alistu-
vat. Aamulla outo vieras saa aamu-
kahvin mukana lämmikkeeksi rommi-
totin.

Aurinkoinen vuoden 1970 heinä-
kuun iltapäivä Porin pohjoispuolella
Lehtolan kylässä. Kuusitoistavuotias
veljeni on keittiössä jossain askarees-
sa ja tervehtii iloisesti sisään tullutta
Laina-tätiä. Laina-täti ei vastaa, vaan
marssii suoraan veljeäni kohti, tarttuu
hiuksista kiinni ja viskoo puolelta toi-
selle. Hän saa kuulla, että tyhjässä
autotallissa oli ollut valot päällä.

Edelläkerrotut tapahtumat olivat
Laina Hagelbergin elämästä ja kerto-
vat jotain hänen arvoistaan ja päättä-
väisyydestään. Vuosia myöhemmin
asuntoyhtiönsä kokouksissa hän ai-
heutti päänsärkyä mm. sähkönsäästä-
misestä, kuin myös vedellä lotraami-
sesta. Pula-ajat eläneitten kohdallahan
on monesti samoja piirteitä, mutta jo-
tain epätavallista tämän energisen liik-
kujan elämänvaiheisiin kuuluu. Var-
maankin kaikki alkoi jo hänen vanhem-
piensa ollessa kuuntelemassa kuulu-
tuksiaan Helsingissä suurkirkossa,
nykyisessä tuomiokirkossa. Kesken
kaiken kasakat remelsivät ratsuillaan
suoraan kirkkoon.

Laina Hagelberg syntyi Kuivanie-
mellä 8.7.1902. Isä Karl Edvard Hagel-
berg, petsamolaisissa tarinoissa
”Ukko Hagelberginä” tunnettu, oli
Suomen keisarillisen rautatielaitoksen
rakennusmestari. Työtehtävät veivät
perhettä eri puolille maata, Lahti, Teri-
joki, Kirkkoniemi, Petsamo, Liinahama-
ri jne. Petsamossa perhe asui suures-
sa talossa ja harjoittivat majoitustoi-
mintaa. Vieraina oli myös tiedemiehiä
ja taiteilijoita, joista mainittakoon Kus-

taa Vilkuna, Järnefeldt ja Munster-
hjelm.

Sisaruksia oli yhteensä seitsemän.
Laina syntyi ensimmäisenä. Hän kuo-
li tämän sisarussarjan viimeisenä. Isä
”ukko” Hagelberg avioitui myöhem-
min uudelleen ja sai kaksi lasta lisää.
Isä ei ollut niitä kilteimpiä miehiä, edes
perhettäänkään kohtaan. Kerran tä-
män tultua hurjana kotiin koko sisa-
rusparvi lemppasi miehen samantien
ulos.

Laina suoritti keskikoulun v. 1916
Lahdessa ja postinhoitajantutkinnon
v. –30. Hän suoritti myös kirjastotut-
kinnon kolmikymmenluvulla hoitaen
Kolosjoen lainakirjastoa talvisotaan
saakka.

Aivan kuten isäänsä, vei postinhoi-
tajan työ häntäkin eri puolille Suomea.
Viimeinen palveluspaikka oli Noormar-
kussa v:sta 1950 lähtien. Kun Ahlströ-
min pääkonttori oli Noormarkussa,
”miljoonat ja taas miljoonat markat
menivät sormieni läpi”, kuten hän ker-
toi. Nimismiehen kehotuksesta hän
nukkui yönsä pistooli tyynyn alla.

NORJAN KRUUNUNPRINSSI
HARALD KOHTAA LAINA HA-
GELBERGIN

Keväällä 1940 Liinahamarissa eräs
laivasähköttäjä jätti Charles-apinansa
Lainalle ja sisarellensa hoitoon. Se oli
päivisin ulkona ketjussa. Pihaan ajoi
eräänä iltana musta auto nokassa Nor-
jan lippu. Autosta nousi upseeri, jota
oli vastaanottamassa KOP:n kontto-
rinjohtaja, joka toimi Norjan konsuli-
na. Autosta apinan oli äkännyt poika-
nen, joka oli jo menossa sen luo. ”Kal-

le” ei pitänyt vieraista, eikä varmaan
lapsista, joten Laina esteli poikaa. Hän
ihmetteli: ”Du snakker norsk”. Laina
kertoi asuneensa Norjassa yli kolme
vuotta. Poika jutteli vilkkaasti jonkin
aikaa ja sitten kuului autosta naisen
ääni ”Harald, kom”. Keskustelun ai-
kana upseeri oli tullut autolle ja he läh-
tivät. Konttorinjohtaja kertoi matkus-
tajien olleen Norjan kuningatar lapsi-
neen matkalla saksalaisten miehittä-
mästä maasta evakkoon Amerik-
kaan…

KYLLÄ SITÄ EHTII, JOS EI JÄÄ
MAKAAMAAN

Lainan isäkokemus ei ollut omiaan
luomaan hyvää kuvaa miehistä. Ker-
ran Petsamossa postinhoitajana olles-
saan hänen alaisensa käänsi huomat-
tavan summan rahaa. Vastuullisena
Laina pantiin maksamaan. Esimiehet
olivat miehiä ja niinpä koko postiuran-
sa ajan hän oli enemmän tai vähem-
män napit vastakkain esimiestensä
kanssa. Osin päättäväisyyttään ja it-
sepäisyyttään. Kavalletun summan
hän maksoi pennilleen.

Vaarini, äitini isä, tuli kerran kuohu-
valla 20-luvulla treffeille. Hän nyt sat-
tui olemaan vähän maistissa. Lainalla
kuitenkin oli varsin ehdottomia peri-
aatteita ja odotuksia mahdollisesta
sulhasmiehestä, joten vaarini - metsä-
teknikko - sai katsella ulko-ovea. Kun
hän tuli siltä taholta torjutuksi, vokot-
teli hän seuraavaksi pikkusisaren Vii-
vin, josta aikaa myöten tuli isoäitini.
Näin olen kuullut kerrottavan. Laina
jäi vanhapiiaksi. ”-Kun minulta viisi-
vuotiaana kysyttiin, mikä minusta iso-
na tulee, vastasin, että vanhapiika.
Äitini vanhapiikatuttu oli postissa
töissä ja hänellä näytti olevan varsin
hyvät olot…”. Päätös piti.

Lainalla oli kysyttäessä selitys toi-
meliaisuudelleen: ”Kyllä sitä ehtii, kun
ei jää makailemaan!” -Tosin naimatto-
man ihmisen status loi tiettyjä edelly-
tyksiä toiminnallisuuteen.

KOTI JA KOTIVIINIT
Edelläkerrotusta huolimatta hän ei

varsinainen miesvihaaja kuitenkaan
ollut ja alkoholiin sinänsä hänellä oli
melkoisen avara suhtautuminen.. Hä-
nellä oli tapana pitää karahvi olohuo-
neessa vieraita varten. Viime vuosina
se oli hieman piilossa. Koska seura-
kuntasisaret paheksuivat alkoholitar-
joilua. Hän oli muuten omien sanojen-

LAINA HAGELBERG – PÄÄTTÄVÄISESTI LÄPI VUOSISADAN
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sa mukaan ”puolipakana”, tietääkse-
ni loppuun asti. Hän ei juuri perusta-
nut papeista. Papit olivat ”jeesusteli-
joita”  - ja sitä paitsi miehiä. Ja pappi-
han se oli, joka unohti Lainan nimen
listalta, kun nimiä suomalaistettiin ja
veljistä tuli Raekallioita. ”Antaa olla”,
oli Laina tuuminut. Ihmettelinkin poi-
kana, miksi hänen ovessaan luki Ha-
gelberg. Nimestä oli tosin hyötyäkin,
kun Ahlströmin seurapiirit ottivat hä-
net Noormarkussa huomaansa. Olet-
tivat kai hänen olevan ”fiinimpää”
väkeä. Maire Gullichsen kuului hänen
henkilökohtaisiin tuttavuuksiin.

Laina Hagelbergin koti oli jo lapsuu-
destani lähtien ”erilainen”. Lienee joh-
tunut yksinelämisestäkin. Mutta muis-
sa sukulaiskodeissa ei ollut lattialla ja
seinillä erilaisia eksoottisia matkamuis-
toja – intialaisia istuintyynyjä, käär-
meennahkaisia esineitä, kookospal-
mun kuoresta tehtyjä naamareita ym.
Hänen keittiönsä oli ainaisessa katast-
rofaalisessa ”järjestyksessä”. Keitti-
össä valmistettiin hillojen, mehujen,
hedelmäsalaattien ja kuka tietää min-
kä lisäksi myös kotiviinit. Kotiviinit
olivat täydelleen omanmakuisiansa.
Niissä oli extrana erilaisia Alkosta tai
tax freestä saatavia juomia portviinis-
tä giniin. Erään kerran käväisin keitti-
össä. Ihmetellessäni tiskipöydän sii-
voa huomasin myös puolihuolimatto-
masti syrjään sysityn avaamattoman
ison Gordon´s dry gin –pullon. Laina
90 vuotta.

HELSINKI – OXFORD –ALL
NIGHT LONG

Laina Hagelberg oli varsin kielitai-
toinen ihminen. Valkeakoskelta perhe
muutti ystävien varoituksesta vallan-
kumouksen alla Pohjois-Norjaan, Kirk-
koniemelle, jossa hän kävi rippikou-
lun norjankielellä, tanskankielisellä
oppikirjalla. Kolosjoella oli puhuttu
saksaa, Terijoella venäjää, ruotsi kuu-
lui tietty valikoimaan, perhe oli kaksi-
kielinen. Myöhempinä vuosinaan hän
opetteli vielä ranskan.

Lähestyvien Helsingin olympialais-
ten alla –49 hän keksi pyytää ja sai
Postilta stipendin Oxfordiin kohenta-
maan englannin kielen taitoaan. Siellä
campuksella nuorten seassa käysken-
teli jonkin aikaa eräs neiti Hagelberg,
viisissäkymmenissä. Kielitaitonsa an-
siosta hän sai sitten komennuksen
olympiakisoihin stadionin kutsuvie-
rasaition postinhoitajaksi. Hän oli se,
jolle euroopan kruunupäät antoivat
korttinsa postitettaviksi kotiväelle (ja
rakastajattarille ja rakastajille).

Maailmanmatkailu oli hänen ”num-
ber one” -harrastuksensa. Seura- ja
keihäsmatkat odottelivat vielä keksi-
mistään, kun hän matkusteli yksin
ympäri Eurooppaa. Hän ehti käydä yli
40 maassa. Pietarinkin hän näki myös
tsaarinajan loistossa.

Vuonna 1964 Lainalle tarjoutui tilai-
suus lähteä Atlannin –risteilylle. Pos-
ti ei päästänyt, joten hän 62-vuotiaa-
na varmaankin omaan tyylinsä totesi,
että ”pitäkää pakettinne” ja jäi eläk-
keelle. Ja meni risteilylle. Jonkin ver-
ran ennen risteilyä hänen piti mennä
rikkomaan muuan ampiaispesä. Hän
putosi tuolilta ja katkaisi kylkiluunsa.
Lääkäri sanoi, että ”ei tästä mitään
amerikanmatkaajaa tule”. Laina oli eri
mieltä ja kietoi lakanaa tiukemmin ym-
pärilleen.

Laina oli myös varsin musikaalinen
ihminen. Ensimmäisen kerran kuulin
hänestä puhuttaessa termin absoluut-
tinen sävelkorva. Sain häneltä joskus
pianotunteja. Pianoa ei tosin oltu viri-
tetty hetkeen. Erään koskettimen pai-
nallus aiheutti hauskan äänen, mut-
ten uskaltanut nauraa. Hän itse ei ol-
lut huomaavinaan. Ja se ääni tuli usein
eräässä kappaleessa.

Hän toimi läpi vuosikymmenten eri
kuoroissa, laulajana sekä vetäjänä.
Petsamossa häntä tarvittiin jopa orto-
doksien kirkkokuorolaisten opastami-
sessa. Presidentti Ståhlberg kävi ker-
ran Petsamossa.  Kuoro selvitti ensim-
mäisen säkeistön, eikä kunnanval-
tuuston puheenjohtaja malttanut odo-
tella enempää, vaan aloitti tervehdys-
puheensa. Pistoksissa ollut kuoron-
johtaja ei kai huomannut sitä, vaan
komensi kuoronsa toiseen säkeistöön.
Ståhlbergin seurueineen käänneltyä
päitään, lopetti kuoro laulunsa suun-
nilleen: ”…suo lastenlapsemmekin
siunaamastasi pöydästä kiittää saa-
da…” ja heti perään juhlapuhuja:
”…Tasavallan kunnioitettu Herra Pre-
sidentti!”. Epäilemättä paikallaolleita
naurattanut episodi olisi jäänyt tapah-
tumatta, jos rautahermoinen Laina olisi
ollut kuoronjohtaja eikä kuorolainen.

Hän ihaili varsinkin oopperalaula-
jatar Marian Andersonia, jonka hän
myös tapasi Helsingin konsertin jäl-
keen.

LUJAA GOGGOMOBILILLA JA
POTKURILLA

Voimakkaalla liikkumistarpeella va-
rustettu Laina hankki tietty myös ajo-
kortin. Viimeinen auto oli unohtuma-
ton: saksalainen Goggomobil, varsin
harvinainen ”pienoisauto”. Kaksisy-

linterinen 2-tahtikone. Siinä oli vara-
tankki; jos bensa loppui kesken ajon,
täytyi kääntää erästä kahvaa takana
hattuhyllyllä. Käänsin sen itse kerran
–70-luvun alussa, oli jänskää. Tällä
merkillisellä autolla tehtiin monta mer-
killistä matkaa. Kerran siskokset oli-
vat Helsingissä asioita toimittamassa.
Siinä liikenteen vilinässä he ihmetteli-
vät, kuinka tie oli äkkiä kovin kapea.
Kunnes he rumpsuttelivat jalkakäytä-
vään kuuluvat portaat alas. Eräs toi-
nen porrasepisodi liittyi myös pääkau-
punkiin. Washingtonissa käydessään
hän kompastui keskellä valkoisen ta-
lon portaita ja tuli ”pää edellä alas”,
kuten hän tapahtumaa sattuvasti ku-
vaili.

Hän liikkui Noormarkussa asues-
saan vanhemmilla päivillään pääasias-
sa potkurilla – talvella potkukelkalla
ja sulan aikaan rollaattorilla. Hidaste-
lua inhoavana ihmisenä hän pikatietä
alittaessaan reppuränniä myöten otti
aina reippaan vauhdin, jolla pääsi hy-
vän matkaa toisella puolen vastamä-
keä ylös. Pari kertaa hän kaatuikin,
joista ainakin toisesta oli seuraukse-
na sairaalareissu.

Kerran joku nuori kloppi oli bema-
rillaan rollaattoria nopeampi. Laina
joutui olemaan pitkään Noormarkus-
sa sairaalassa. Siihen asti, kunnes hän
törsäämistä - ja makailua – inhoavana
totesi hoitajille, että nyt saa riittää ve-
ronmaksajien rahoilla makoilu. Jyrkis-
tä kielloista huolimatta hän haali vaat-
teensa ja lähti. Kyllä se makailu koto-
nakin onnistuu ja on sitä paitsi hal-
vempaa.

Hän kaatui sittemmin Porin asun-
nossaan. Tutkimuksissa todettiin lon-
kanmurtuma. Niihin aikoihin myös
hänen näkönsä sekä kuulonsa heik-
keneminen oli nopeutunut. Näin hä-
net viimeisen kerran käydessämme
katsomassa häntä sairaalassa. Viikko
sen jälkeen hän oli nukkuessaan kuol-
lut. Vähän vajaat vuosisadan ikäinen
Laina Hagelberg varmaankin päätti
jättää sikseen. Mitäpäs täällä nyt enää,
kun ei näe eikä kuulekaan kunnolla.
Eikä liikkumaan. Turhauttaahan se.

Tämä juttu sijoittui jaetulle 1. si-
jalle Sukuseurojen liiton julistamas-
sa kirjoituskilpailunssa “Sitä ihmis-
tä en unohda koskaan” v. -02. Jul-
kaistiin Sukuviestissä n:o  .02. Su-
kuseuran hallituksen pyynnöstä se
julkaistaan nyt tässä. Nuoremmat:
Hän oli se täti, joka sukukokouksis-
sa lausui pitkiä runoja ulkomuistis-
ta kansallispuvussa.
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Joulun alusviikolla 2002 arkisto
jani puhdistellessa osui käteen

Jyväskylässä purettavan vanhan puu-
talon raunioista jo viitisentoista vuot-
ta sitten talteenottamani kellastunut
paperinpalanen, johon aikaisemmin en
sen kummemmin ollut kiinnittänyt
huomiota. Paperi näytti olevan peräi-
sin ”Waasanläänin itäisen waalipiirin
sos.dem. piiritoimikunnan” vaalilehti-
sestä vuodcn 1910 lopulta. Eduskun-
tavaalithan olivat tällöin tulossa. Kei-
sari ja Suuriruhtinas Nikolai II oli
8.10.1910 hajoittanut eduskunnan,
koska puhemies Pehr Evind Svinhuf-
vud oli kieltäytynyt esittämästä edus-
kunnalle Venäjän lakiin perustuvia
esityksiä yhdenvertaisuuslaista ja
asevelvollisuuskorvauksista.

Fraktuuralla kirjoitetun, varsin är-
häkkää tekstiä sisältävän vaalilehtisen
kääntöpuolella on 2. - 3.1.1911 toi-
meenpantavien kansanedustajien vaa-
lien ehdokaslistan lopullinen yhdistel-
mä Vaasan läänin itäisessä vaalipiiris-
sä. Tallettamastani palasesta puuttuu
valitettavasti huomattavia osia. Maa-
laisliiton osuus siinä on kokonaan,
Suomalaisesta puolueesta osia. Suo-
malaisen puolueen listoilla oli ehdok-
kaana rautatienvirkamies Iivari Raekal-
lio Haapamäeltä (T43). Hauskana sat-
tumuksena todettakoon, että päivää
myöhemmin putosi postiluukusta Ra-
keita-lehti, jossa Iivarimme erinäisiä
perhetapahtumia valotettiin.

 Omasta lehtisestäni puuttuvat ko-
konaan ainakin Nuorsuomalaisen puo-
lueen ja Sosialidemokraattisen puolu-
een ehdokkaat. Jälkimmäisen puolu-
een listoillahan oli näissäkin vaaleis-
sa Iivarin serkku, isänsä (T16) sisaren
Hilma Alexievnan (T20) poika, sano-
malehdentoimittaja Onni Tuomi (T56)
Jyväskylästä. Hän oli ollut kansan-
edustajana jo vuoden 1908 toisista
valtiopäivistä lähtien ja toimi eduskun-
nassa aina vuoden 1918 traagisiin ta-
pahtumiin saakka. Iivari sitävastoin ei
koskaan tullut valituksi eduskuntaan
huolimatta yhteiskunnallisesta aktiivi-
suudestaan.

Saman viikon lopulla mielenkiintoi-
set sattumukset vain jatkuivat! Maa-
kuntalehdessä oli uutinen Haapamä-
ellä Raekalliontien veteraanitalossa
sattuneesta tulipalosta. Tämä antoi
aiheen ryhtyä tarkastelemaan puhelin-
luettelon karttaa. Toden totta, sieltä
Keuruun pitäjän (kaupunkilaisiksihan
he nykyään itseään kutsuvat) aika-
naan niin vilkkaasta Haapamäen rau-
tatietaajamasta löytyikin Raekallion-
tie!

Keuruun kaupunginvirastosta saa-
dun tiedon mukaan (perustuu Jussi
Rainion artikkeliin ´Keuruun raken-
nuskaavat ja kaavanimistö´) mainitun
kadunnimen perustelu on seuraava:

”Raekalliontie, Keskusta, 1981, ryh-
mänimi (merkittäviä haapamäkeläisiä),
Eeva Raekallio NS:n keskeinen toimi-

SATTUMIA KERRAKSEEN henkilö, yhteiskoulun perustajia ja
johtokunnan jäsen, perustamassa
HTY:tä 1906; hänen puolisonsa Iivari
R. mm. NS:n esimies ja yhteiskoulun
johtok. puheenjohtaja 12  vuotta.”.
(Keskustalla tässä  tarkoitetaan Haa-
pamäen asemakylän vanhinta osaa, ei
puoluetta!)

Todettakoon, että Haapamäen ase-
makaavasta löytyy myös Iivarinkuja.
Tämän nimen esikuvana on kuitenkin
toinen Iivari, Iivari Pihlajamäki, joka
kunnostautui erityisesti Haapamäen
torvisoittokunnan johtajana.

Seuraava sattuma oli, kun kirjastos-
sa palautettujen kirjojen hyllyssä osui
silmiin Ilmari Vaissin kokoama teos
´Haapamäki 100 vuotta´ (Keuruu 1987).
Kirjassa kerrotaan myös Raekallion
pariskunnasta, jonka aktiviteetteihin
nuorisoseuran, yhteiskoulun ja työ-
väenyhdistyksen lisäksi sisältyi myös
osallistuminen paikallisen osuuskau-
pan perustamiseen ja sen hallintoon.

Sukuhistoriaan tulkoon vielä kirja-
tuksi, että Haapamäki ei ole ainoa paik-
kakunta, missä sukumme on päässyt
asemakaavaan. Virtain keskustan tun-
tumassa olen jo aikoja sitten (silloin-
kin sattumalta!) törmännyt Raevuo-
renkujaan, joka niinikään löytyy pu-
helinluettelon kartalta. Jossakin tällä
alueella lienevät perheineen asustel-
leet Iivarin setä ja Onnin eno, pelimanni
Jalmari (Claes Hjalmar Herman) Hagel-
berg (T. 19) sekä tämän poika Kalle
(Karl Edvard, myöhemmin Raevuori)
(T. 51). Näillä kulmilla kirkonkylää oli
tiettävästi myös lukkarin virkatalo
Granlund eli Korpela.

Sukunimi voi viedä ikävästi harhaan,
ellei sukuperiä paremmin tunneta.

Samaa nimeä kantavat saattavat outua
kokemaan häpeää, harmia ja sydämenty-
kytyksiä, kun omalla sukunimellä tunnet-
tu indiviidi, jonka elontie ei ole ollut ihan
mutkaton, tuottaa vuosisatain takaa epä-
miellyttävää kuuluisuutta.. Olavi Kares
kirjoitti 30-luvulla ansiokkaan persoona-
kuvauksen ja elämäkerran tunnetusta he-
rännäisyysjohtajasta ja papista Niilo Kus-
taa Malmbergista. Kirjan sivuilla vilisee
kymmeniä pappeja ja maallikoita, jotka
ovat vai-kuttaneet körttiläisyyden syn-
tyyn, nousuun ja laskuun. Kares ei ole
aidolla  kristillisellä rakkaudella käsi-tel-
lyt heitä kaikkia. Hänen tietolähteinään
ovat olleet aikalaiset ja näiden jälkeläiset,
joten kai hänen henkilö-kuvissaan totta-
kin on..

Kauhavalla vaikutti 1820- 30-luvuilla
seurakuntapastori nimeltä Hagelberg. Etu-
nimiä ei mainita. Kirjassa häntä tituloidaan

 ”Surullisen
   kuuluisa
  Hagelberg”

ainoastaan surullisen kuuluisana Hagelber-
ginä, jota seurakunta kaihtoi. Tunnustam-
meko etäiseksi sukulaiseksi?  Muuan 150
vuotta vanha pappisluettelo kertoo Kuri-
kan papista Gustaf Andellista, joka oli
mennyt naimisiin Mouhijärven papin tyt-
tären Hedwig Katharina Hagelbergin kans-
sa. Olisikohan niin, että tämä papintytär
saattoi olla ”surullisen kuuluisan” Hagel-
bergin sisar? Tällöin olisi naapuriseurakun-
tien papit olleet langoksia. Aikamäärät
stemmaavat varsin hyvin, eikä näitä ha-
gelbergejä ihan mahdottomasti tuohon

maailman aikaan ole ollut. Suuri kysymys
seuraavaksi onkin: Kenen heimoa Mouhi-
järven pappi on ollut?

Kares rusikoi tämän Hagelberg-raukan
maan rakoon seurakuntalaisten kertomus-
ten perusteella. Mies ei kuulemma kun-
nolla osannut edes sisälukua eikä puhees-
ta saanut selvää. Ei niin hyviä piirteitä
pastorissa. Loppujen lopuksi hänet sit-
ten kuulemma erotettiinkin kelvottomuu-
tensa takia papin virasta. Mihin mahtoi-
kaan lopulta päätyä, virkaheitto pappi.

Kuinka nyt taas sattuikaan: 400-sivui-
sessa opuksessa, jossa nykyäänkin tun-
nettuja pappissukuja vilisee kuin Vilkki-
lässä kissoja, yksi raukka, Hagelberg, tuo-
mitaan jalkapuuhun, vaikka kelvottomia
syntisäkkejä asusteli joka pappi-lassa. Ei
edes kirjan päähenkilö ollut niitä puhtoi-
simpia pulmusia.

Tarvitsisikohan Hagelberg rehabilitoin-
nin eli kunnianpalautuksen.

Matti J. Räikkälä

Taimo Tuomi
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Hanna os. Raekallion ja Asko Leski-
sen häitä vietettiin maaliskuun 29.
päivänä lumisateen kaunistamalla
Rovaniemellä.
Vihkiminen tapahtui Rovaniemen
pääkirkossa. Kanttorina toimi mor-
siamen setä Paavo Eero. Kirkossa
musisoivat lisäksi Eliisa Eero sekä
Jukka ja Katariina Hänninen.
Vihkimisen suoritti pappi Reijo Miet-
tunen. Juhlat jatkuivat Ounasvaaran
majalla hyvän ruuan, musiikin ja seu-
rustelun merkeissä. Musiikista vas-
tasivat morsiamen serkut Jukka ja
Katariina Hänninen.
Kaunista ja mieleenpainuvaa juhlaa
olivat todistamassa n. 100 lähintä
ystävää ja sukulaista.
                  Hanna Leskinen

22.4.    Meeri Leppälä             90 v.
14.1.    Mirjam Pettinen          70 v.
2.1.      Leena Lehtiniemi          60 v.
11.4.    Erkki Kolkka                60 v.
14.10.  Antti Ahtola                   60 v.
24.10.  Marja-Leena Kaaro      60 v.
8.10.    Markku Tuomi              60 v.
5.1.     Veikko Raekallio             50 v.
10.3.    Hannu Räikkälä             50 v.
14.10.  Matti Raekallio (prof.)   50 v.
22.10.  Liisa Ranin-Lohilahti     50 v.
18.12.   Mirja Lehtonen             50 v.
24.12.   Mervi Salmi                  50 v.

   S  U  V  U  N    T  A  P  A  H  T  U  M  I  A

   Sukuseuran uudelle
taloudenhoitajalle onnittelut !

merkkipäiviä a.d. 2004

pois menneet:

Ennen päivällistä oli hetki aikaa
hengähtää. Monet käyttivät tilai-
suutta hyväkseen pulahtamalla
järveen hotellin uimarannalla, toi-
set nauttimalla virvokkeita teras-
silla.

Sitten olikin jo aika siirtyä ra-
vintolasaliin pöytiin. Puheenjoh-
tajan johdolla kohotimme maljan
seuralle. Sitten kävimme seisovan
pöydän kimppuun, johon oli katettu
herkullinen ateria alku-, pää- ja jälki-
ruokineen. Seura tuki lapsiperheitä
maksamalla alle 14-vuotiaiden aterioin-
nin, eikä hotelli perinyt heiltä lisämak-
sua yöpymisestä. Niinpä lapsia osal-
listuikin tilaisuuteen ilahduttavasti.
Päivällistilaisuudessa lapset esitteli-
vät päivän aikana aikaansaamansa as-
kartelun tulokset, eli T-paidat joihin
kukin oli tyylitellyt haluamallaan ta-
valla ja väreillä sukuvaakunan aiheen
mukaiset kuviot. Arpajaisetkin pidet-
tiin perinteen mukaan. Ilta päättyi vä-
hitellen rattoisasti pikkupöydissä jat-
kuneen keskustelun ja muun yhteis-
elon merkeissä.

Osmo Tuomi

(jatkoa sivulta 2.)

28.10.2003 Turussa, lääket.lis. Eeva Lii-
sa Raekallio, os. Mustakallio s. 19.6.1927
H:ki. Professori, pianisti Matti Raekallion
äiti
23.7.2003 Turussa, kirjailija Anni Polva
(Polviander) s. 6.1.1915 Pietari

Rea Räikkälä.
Oikealla: Sini ja Susa
Räikkälä, isänsä Hannu
säestämässä

Yllä: eräs “siipijäsen”, Matti
J.Räikkälä, ansioitunut leh-
teenkirjoittelija, huutaa: “hei
haloo...” viereisille Maija
Räikkälälle, Mirjam Petti-
selle ja Hilkka Raekalliolle.
Vieressä: ex-pj. Mauri
Lietkari sekä Pälvi Teppo
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Lehti-ihmisille tähdennetään aina
lähdetietojen tarkistamista. Jos-

kus se kumminkin unohtuu ja siksi kär-
päsestä saattaa tulla härkänen. Varsin-
kin kun toimittaja uskoo löytäneensä
todellisen skuupin.

Joskus 70-luvulla Oma Louekari
(Taulu  59) oli miehensä kanssa viet-
tämässä hiihtolomaa Luoston tuntu-
rimajalla. Eräänä iltana vastaanoton

Mirjam Pettisen tytär Marjo Hok-
kanen tyttärineen Ingridin (9v.) ja
Heidin (14v.) olivat YK-tehtävissä
olevan isä-Hokkasen mukana Kyp-
roksella vuoden ajan. Marjo opetti
lapsia miehen toimiessa Finconin
komentajana ja yhdysupseerina. Jou-
lu meni Heidin mukaan näin...

Aamulla en herännyt kaksimet-
risten hankien tuijotukseen ik-

kunan takaa, vaan auringon paistee-
seen ja kesäiseen tuoksuun. Maise-
ma ei ollut ihan samanlainen kuin Suo-
messa, ei ollut lunta, ei pakkasta eikä
edes pimeää, mutta joulua silti kovas-
ti koitettiin väsätä… Silloin sitä päivi-
teltiin miten hassua oli viettää joulua
muualla maailmalla, kaukana kotoa.
Kyproksellehan lähdettiin isän muka-
na. Isä haki työpaikkaa YK-joukkoi-
hin ja sai paikan.

Sitten siihen jouluaattoon. Aamulla
äiti oli jo täydessä vauhdissa keittiös-
sä ruokaa valmistamassa. Oli tapana,
että komentaja järjestäisi jouluaterian
suomalaisille työtovereilleen perhei-
neen. Ja äidiltä se ruoanlaitto hoitui
vieraille puoleenpäivään mennessä.
Perinteinen jouluateria ja jälkiruoaksi
meidän leipomia pipareita ja torttuja.
Yhtä hyvältä maistui jouluruoka vaik-
kei kotimaassa oltukkaan… Sitten kun
vieraat illalla lähtivät omia lahjojaan
kotiin aukomaan, mekin päästiin lah-
joja etsimään…

Sieltähän ne kuusen alta löytyivät.
Perinteen mukaan isä haki kuusen

ja niin oli tälläkin kertaa tehnyt. Siitä
voi olla varma, että meillä oli ainut oi-
kea joulukuusi koko Kyproksella. Kun
joululahjat oli avattu ja ihasteltu, pää-
tettiin lähteä YK-alueelle joulusau-
naan. Matkalla näki, kuinka hiljainen
pääkaupunki Nicosia oli, ihmiset oli-
vat kodeissaan joulunvietossa. Katu-
ja koristelivat kirkkaat jouluvalot, muo-
viset koristeet Jeesus-lapsesta, Mari-
asta, itämaan tietäjistä ja muista orto-
dokseille tärkeistä asioista. YK-sauna
oli tavallaan aika hassussa paikassa,
nimittäin ison hiekkakentän laidalla,
peltojen ympäröimänä. Peltojen takaa
pystyi näkemään koko Nicosian. Sil-
loin näki, kuinka normaali liiankin hä-
lisevä kaupunki oli hiljentynyt olemat-
tomiin, vain valot tuikkivat kirkkaana
hiljaisessa kaupungissa.

Kun löylyt oli otettu, ajeltiin takai-
sin kotiin. Ketään ei tarvinnut käskeä
kolmesti nukkumaan, eikä sinä yönä
lampaita laskettu, uni tuli heti kun
pään tyynylle laski… Siinä se joulu-
aatto meni niin, että hurahti. Ei tarvit-
tu lunta, pakkasta, eikä edes joulupuk-
kia, että meidän perheeseen saatiin
joulutunnelma. Joulumielen rakentaa
jokainen itse ja silloin on ihan sama,
missä päin maailmaa on!

Hyvää Joulua itsekullekkin ympäri
maailmaa !!!

Joulu 2002 Kyproksella
Heidi Hokkanen

puhelin soi vimmatusti. Ja kun Oma
oli puhelinta lähinnä, hän vanhana
keskusfröökynänä katsoi  velvollisuu-
dekseen vastata. Langan päässä oli
Lapin Kansan toimittaja, joka tiedus-
teli Luoston kuulumisia.

-Hyvin täällä menee, lunta on riittä-
västi ja tämä ihana luonnonrauha.
Tuossakin juuri susi juosta jolkottaa,

kertoili aina ilkikurinen Oma Julia toi-
mittajalle. Siinähän se ”susi” eli hotel-
lin uskollinen saksanpaimenkoira lön-
köttelikin kaikessa rauhassa.

Seuraavana aamuna Lapsin Kansas-
sa oli hälyuutinen: Susi nähty Luos-
totunturilla.

Näin niitä uutisia syntyy. Tänäkin
päivänä. Ja me uskomme kaiken.

SUSI NÄHTY LUOSTOSSA
Matti J. Räikkälä

Kesä
Olemme kaikki
        onnellisia:
Koiranputki, minä ja
       Kissankello.
Meillä on yhteinen kuuma
Rakastaja: aurinko.
Emmekä ole yhtään
Mustasukkaisia toisillemme.

       Annikki Lunnas
-81

           pj: Turkka Tuomi (09) 671 679
   Isokaari 38 D, 00200 Helsinki
       turkka.o.tuomi@hut.fi

           sihteeri: Leena Lehtiniemi
             Kylä-Aakkulantie 38
              36200  Kangasala
            puh: (03) 377 1521

                            leena.lehtiniemi@koti.tpo.fi

rah.hoitaja:  Hanna-Leena Leskinen
                     Koskenmäentie 3 as. 6
                     46800 Anjalankoski
                     hanna.leskinen@viatek.fi

ark.hoitaja:   Matti Raekallio
           Maistraatink. 2 F 49,

                       00240 Helsinki
                       puh: (09) 142 376

  RAKEITA -lehden toimitus ja  www-
sivut:
  Yrjö Räikkälä
  Kellahden kylätie 250,
  28100 Pori, puh: (02) 649 1588,
  fax: (02)633 0666,  Email:
yki@sekk.fi

   RAKEITA   Joulu 2003      Hagelberg - Raekallion sukuseura ry   HELSINKI        sähköposti: hagelberg.raekallio@nic.fi

Tiedotuksia:
-80-vuotiaille on voimassa vapaa-
jäsenyys! (halutessaan voi toki
maksaakin jäsenmaksun)
-Muistakaa jäsenmaksun suoritta-
minen viitenumerolla, 10,- / perhe
(eikä sitten enää perhejäsenten
maksua)
tilinumero:
-Sukukirjoja on saatavilla nyt 10,-
+ postimaksu
-Pöytäviirejäkin saa ostaa, 20,- /kpl
-Sukuseuran nettisivun osoite tulee
muuttumaan, uusi: www.hagelberg-
raekallionsukuseura.fi. Tarkka aika
ei vielä tiedossa -kun vanha ei toi-
mi, on se muuttunut…
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~RAKE/TA 
HAGELBERG • RAEKALLION SUKUSEURA Joulu 2004 

Näin löytyi se Toivo Emil Tuomi (sukukirjassamme Ee
mil Toivo Ah l bom myöh. Tuomi), ni in minun kuin Tai
monkin isoisän Onni Aleksanteri Tuomen veli, jonka 
olin ne.ljä vuotta sitten löytänyt passi luettelosta nimellä 
Eemi l Toominenja arvelJut olevan isosetäni. Osmo 
Tuomi sukunukimustyöryhmästämme kertoo toisaalla 
lehdessämme lisää näistä Toivo Emil Tuomen lukuisista 
Yhdysvalloissa asuvistajälkeläisistä. Jotta pystyisitte 
hahmottamaan o man sukulaisuutenne tähän joukkoon, 
kerrottakoon, että Toivo Emil Tuomen äiti oli Virtain 
Jukkario tytär HilmaAiexievna Hagel berg. Onnell inen 
sattuma oli , että Suanne Tuomi käyttää isänsä Theodore 
Toomen sukunimeä. Theodore Tuomen isä oli Ed Tuo
mi, ja Ed Tuomen isä oli Toivo Emil Tuomi. 

Näiden iloisten uutisten lisäksi on kerrottavana myös 
surullista: sukuseuramme perustajajäseniin kuulunut se
täni lehtori Onni Tuomi kuoli 7.6.2004 98-vuotiaana. 
Vaikuttavassa siunausti Iaisuudessa Käppärän hautaus
maan isossa kappelissa 19.6.2004 oli läsnä lähisuku
laisten lisäksi suuri joukko Onni Tuomen entisiä oppi
laita Porin suomalaisesta yhteislyseosta. 

Sukuseuramme oli mukana Sukuseurojen Keskusliitto 
ry:n l l. l 0.-13.11.2004 pidetyssä 25-juhlanäyttelyssä 
sal l isarkistossa, j oss a o l i vi tri ineissä esillä jäsenseuroista 
kertovaa aineistoa. Teos Hagelberg-Raekallion suku v. v. 
1600 - 2000, pöytästandaari ja valikoima Rakeita-lehden 
numeroita o.li vat meidän osuutemme tähän tapahtumaan. 
Suku viesti-lehden ju h lavuoden kirjoituski lpai lussa "Mi nä 
ja sukuni" tuJi kunniamaininta Yrjö Räikkälälle. Parhaim
mat onnittelut Yki lle! 

Seuraava sukukokouksemme on päätetty pitää Ho
telli Levitunturissa Sirkan kylässä lauantaina 
30.7.2005. Kokousta valmistelee ohjelmatoimikunta, jo
hon kuuluvat Antti Ahtola, Hanna Leskinen ja Thrkka 
Tuomi. Samoin kuin Jyväsky län kokouksessa 2003 yri
tämme saada nuorten majoitus- ja muut kustannukset niin 
pieniksi, että osallistuminen on mahdollistaja houkutrele
vaa. 

Toivot~m kaikille sukuseu. ram me jäsenille ja RAKE.JTA 
lehden lukijoille ympäri maaihnaa Hyvää JouluaJa 

Onnell i sta Uutta Vu otta 2005! : 
Turkka Tuoml7.1 2.2004 













RAKEITA Kesä
2005

12 - 14 Ilmoittautuminen ja keittolounas Hotelli

Levitunturissa

14.00 Sukuviirin nosto ja Lapin maakuntalaulu

14.15 Sukukokous

14.15 Lasten ohjelmaa, ohjaajana Laura Tuomi

15.30 - 16.00 Tauko, hallituksen järjestäytymiskokous

16.00 Musiikkia ja lausuntaa

16.15 Esitelmä

Osmo Tuomi: Sukulaisia Amerikassa

16.45 Musiikkia

17.00 Päivätilaisuus päättyy

18.00 Siirtyminen Pöntsöön linja-autolla

18.30 Päivällinen, tervetulomalja

Tutustuminen Galleria Raekallioon

Arpajaiset ja muuta ohjelmaa

22.30 Paluukuljetus Hotelli Levitunturiin

            K o k o o n t u m i s e n   o h j e l m a :

HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURAN KESÄTIEDOTE

SUKUKOKOUS
LEVILLÄ

30.7.2005

Osallistumismaksu on 28,50 euroa, joka peritään

ilmoittautumisen yhteydessä.

Alle 14-vuotiailta ei peritä osallistumismaksua. Suku-

seura maksaa alle 14- vuotiaiden osallistumisen.

Osallistumismaksu sisältää keittolounaan kahveineen

Hotelli Levitunturissa, kokousohjelman salivuokrineen,

linja-autokuljetuksen Galleria Raekallioon ja takaisin

sekä päivällisen tervetulomaljoineen.

Arpajaisvoittoja saa ehdottomasti tuoda mukanaan...

Kukin saa varata majoituksensa ihan itse.

Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen Leena Lehti-

niemelle 18.7.2005 mennessä mukana tulevalla

lomakkeella.

- Musiikki- ja muun ohjelman esittäjiä saa ilmoit-

tautua !!!   Ilmot Turkalle...

klo



Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n tarkoituksena on
edistää sukututkimusta ja suvun historian tuntemusta, vaalia
suvun perinteitä sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvaisuu-
den tunnetta. Tietojen hankkimista suvusta jatketaan lä-
hinnä talkoovoimin.

Sukuseura täyttää 30 vuotta kesällä 2007. Juhlakokous
on suunniteltu pidettäväksi Porissa. Hallitus kokoontuu
kaksi kolme kertaa vuodessa päättämään muistakin kuin
sukukokouksessa käsiteltävistä asioista seuran sääntöjen
edellyttämällä tavalla.

RAKEITA -lehti ilmestyy perinteiseen tapaan kerran tai kak-
si kertaa vuodessa. Tietoverkkosivuja pidetään yllä ja kehi-
tetään edelleen jäsenistön tarpeita vastaavasti.

Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n

Toimintasuunnitelma
toimikaudeksi 2005 - 2007

Hagelberg-Raekallion sukukirja  julkaistiin vuonna 1999.
Tarkoitus on, että tietoja suvun jäsenistä täydennetään ja
pidetään ajan tasalla jatkuvasti vaikka uuden painoksen
ottamisesta ei toistaiseksi olekaan sovittu. Mikäli tiedossasi
on muutoksia tai korjauksia jäsenten tietoihin, voit toimit-
taa ne sukuarkistoa hoitavalle Matti Raekalliolle. Myös tä-
män kesän sukukokouksessa on mukana korjauskappale,
jota voi tutkia ja tehdä siihen tarvittavat merkinnät.

Matti Raekallio

Tikkakuja 6, 01450 Vantaa
matti.raekallio@tiehallinto.�

sukukirjaa löytyy vielä varastosta ja
sitä voi tilata Leena Lehtiniemeltä.

RAKEITA  Kesä 2005

                 S ukukokouksemme pidetään Levillä
                         Sirkan kylässä Hotelli Levitunturissa
                       lauantaina 30. heinäkuuta 2005 klo 12.

Ohjelma on sääntöjen mukaisten virallisten asioiden lisäk-
si perinteinen: lounas kahveineen, esitelmä, musiikkia, las-
ten ohjelmaa ja päivällinen arpajaisineen. Sukukokousesi-
telmän pitäjäksi on lupautunut Osmo Tuomi. Esityksen erit-
täin kiinnostava ja ajankohtainen otsikko on Sukulaiset Ame-
rikassa. Päivällinen nautitaan Galleria Raekallion tiloissa
Pöntsössä, jonne on matkaa noin 20 km. Hotellista galle-
riaan ja takaisin on järjestetty kuljetus. Pääsemme illalla
myös tutustumaan taiteilija Reijo Raekallioon ja hänen tai-
deteoksiinsa.

Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n hallitus on huhti-
kuussa pitämässään kokouksessa päättänyt esittää, että
sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi nimitettäisiin kesällä
2005 pidettävässä sukukokouksessa Mauri Lietkari edes-
menneen Esko Raekallion jälkeen. Mauri Lietkari on toimi-
nut seuramme puheenjohtajana 1993-1999 ja vuosikausia
monissa muissa tehtävissä kuten mat-rikkelitoimikunnas-
sa ja sukukirjan toimituskunnassa sekä nyt tilintarkastaja-
na. Hän on saanut ansioistaan myös seuran kultaisen an-
siomerkin.

Samassa kevätkokouksessa huhtikuussa 2005 hallitus
päätti myös ansiomerkin saajista. Kultainen ansiomerkki
myönnettiin Matti Raekalliolle ja Yrjö Räikkälälle. Molem-
mat ovat toimineet aktiivisesti hallituksen jäseninä kuusi

vuotta tai pitempään. Matti Raekallio on ollut suku-seu-
ramme sihteerinä ja on nykyisin hallituksen varapuheen-
johtaja ja arkistonhoitaja sekä sukututkimustyöryhmän jä-
sen. Yrjö Räikkälä on tiedottajamme jo kuudetta vuotta ja
Rakeita-lehden päätoimittaja, joka on laatinut ja hoitanut
myös verkkosivujamme. Hänen nimensä on näkynyt usein
palkittujen kirjoittajien joukossa Sukuviesti-lehden järjes-
tämissä kilpailuissa.

Kerran aikaisemmin sukumme on järjestänyt tapaami-
sen Levillä. Vuosi oli 1983 ja kokouspäivät heinäkuun 30.
ja 31. “Asuimme Hotelli Levitunturissa ja kävimme huuhto-
massa kultaa ‘Urhon kultajoella’ sekä tutustuimme Pönt-
sön kylän taiteilijan Reijo Raekallion erämaa-ateljeehen.”
Näin kirjoittaa Vuokko Auvinen sukukirjamme Hagelberg-
Raekallion suku v.v. 1600-2000 artikkelissa 22 vuotta su-
kuseuran toimintaa. Paikan valintaan vaikutti silloin niin
kuin nytkin se, että sukulaisiamme asuu seudulla suh-
teellisen runsaasti. Mainittu Urho on edesmennyt Urho
Raekallio. Itse en ollut mukana 1983. Odotan innokkaana
kesän kokousta ja toivon monen muun seuramme jäse-
nen tuntevan samoin ja tulevan Leville. Samoin kuin Jyväs-
kylässä kaksi vuotta sitten seura on luvannut maksaa alle
14-vuotiaiden osanottomaksun. Sellaisetkin sukuumme
kuuluvat, jotka eivät vielä ole jäseniä, ovat lämpimästi ter-
vetulleita osallistumaan sukutapahtumaan. Tervetuloa run-
sain joukoin sukukokoukseen Leville!

9.6.2005 Turkka Tuomi, puheenjohtaja

Puheenjohtajan päiväkäsky...

Sukukirjaa
päivitetäänHAGELBERG-RAEKALLION

SUKU v.v. 1600 - 2000



Insinööri Esko Raekallio 5.8.1922 – 24.2.2005

K unnioitettu, monivuotinen sukuseuran puheenjohtaja ja
kunniapuheenjohtaja Esko raekallio kuoli Helsingissä 24.
helmikuuta 2005 vaikeaan sairauteen.

Esko oli lukkari Karl Edward Hagelbergin jälkeläisiä, luk-
kari oli Eskon isoisän isä.

Esko lukeutui sukuseuran kantaviin voimiin. Jäätyään
eläkkeelle v. 1986 oli hänellä mahdollisuus ottaa vastaan
sukuseuran puheenjohtajuus v. 1987, jona hän toimi vuo-
teen 1993.

Esko oli hyvin aktiivisesti mukana Hagelberg-Raekallion
sukututkimustyössä. Hän osallistui jo matrikkelitoimikun-
nan ensimmäiseen työvaiheeseen, joka saatiin päätökseen
v. 1989.

Sukukirja II:n valmistelussa sekä sen saamisessa pai-
natuskuntoon v. 1999 oli hänellä hyvin merkittävä osuus.

Allekirjoittaneella oli hyödyksi saada seurata kymmenen
vuoden ajan Eskon työskentelyä puheenjohtajana, sekä
myöhemmin sukukirja-työryhmässä. Esko oli luonteeltaan
tarkka, ystävällinen ja hienotunteinen kuuntelija. hänen työs-
kentelytapansa oli määrätietoista ja perusteellista. Hän
toteutti vanhaa sanontaa ”hyvin suunniteltu on puoleksi teh-
ty”.

Pitkän elämäntyönsä hän suoritti LVI-suunnittelijana,
osakkaana ja projektijohtajan Insinööritoimisto Leo Maas-
kolalla 1958 – 86.

Eskon siunaustilaisuus pidettiin Helsingin laulumiehet –
ravintolassa. Eskoa muistivat kauniisti puheissaan Helsin-
gin Teknillisen Opiston opiskelutoverit, sota-ajan rintama-
toverit, Insinöörilaulajat ja toimitusjohtaja Leo Maaskola,
joka kertoi Eskon työurasta Maaskolalla. Esko nautti suurta
arvostusta LVI-suunnittelualalla ja oli tärkeä myös �rmal-
leen. Jopa eräät suuret asiakkaat vaativat hyväksyäkseen
suunnittelutyön Maaskolalle vain, jos E.R. hoitaa työn.

Jatkosodassa 1941 – 44 Esko palveli tykistön tulenjoh-
toupseerina Aunuksen kannaksella, sot.arvo yliluutnantti
–68.

Mieluisana harrastuksena hänellä oli kuorolaulutoiminta
Etelä-Suomen osakunnan kuorossa 1945 – 51 ja Insinööri-
laulajissa 1948 – 98. Myös partiotoiminta kuului hänen
harrastuksiinsa.

Muistamme Eskon hyvänä ihmisenä ja muistot hänestä
tulevat säilymään kauan.

Mauri Lietkari
Sukuseuran pj. vv. 1994 - 99

Esko Raekallio
5.8.1922 – 24.2.2005

31.10. Kirsi Saarinen           85 v.
17.8.   Kauko Kanto            80 v.
14.11. Eila Lehto                 80 v.
17.11. Anna-Liisa Pylkkönen 80 v.
28.12. Birger Fogelholm       80 v.
3.8.    Maija Räikkälä           75 v.
16.9.   Unto Raekallio          75 v.
3.11.   Irma Salvo                75 v.
22.7.   Merja Kaapola          60 v.
13.8.   Pentti Raekallio        60 v.
17.9.   Reino Kivinen           60 v.
13.12. Eino Kolkka             60 v.
12.8.   Ari Aunio                 50 v.
30.12. Aarne Tommila         50 v.

... s y n t y m ä p ä i v i ä ...

Hotelli Levitunturi  sijaitsee Kittilän kunnassa Sir-
kan kylässä kantatie 79:n varrella. Kittilän keskus-
tasta matkaa Leville on 18 km. Hotellia ei voi ohittaa
kuin silmät ummessa. Rovaniemeltä matkaa on 180
km suoraan kohti pohjoista. Kylteissä lukee Kittilä
tai Muonio. Oulun kautta tullessa kannattaa harkita länsirajan ajoreittiä Tornio-Pello-
Kolari-Ylläsjärvi-Kittilä-Levi. Kemi-Tornio välillä on uusi moottoritie.
    Kajaani- Paltamo-Pudasjärvi-Ranua- Rovaniemi reitillä on syytä varautua Paltamon
ja Rovaniemen välillä pitkiin asumattomiin taipa-
leisiin. Lisäksi alueella liikkuu paljon poroja.

Ajo-ohjeita Hotelli
Levitunturiin

Missä ajassa autolla Levihotellille?
Tiehallinnon karttasivuilta välimatkoja ja ajo-
aikoja: www.tieh.�/valimatkat/index.htm.
Käytä hakusanaa Kittilä eli etelästä tultaes-
sa lisäät ajo-aikaa 15 minuuttia ja kilomet-
rejä 18.

HOTELLI LEVITUNTURI
Kylpylä ja liikuntakeskus
99130 SIRKKA

Puhelin (016) 646 301

Internet: www.hotellilevitunturi.�
E-mail: hotelli.levitunturi@levi.�
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puheenjohtaja:
Turkka Tuomi (09) 671 679
Isokaari 38 D, 00200 Helsinki
totuomi@cc.hut.�

sihteeri:
Leena Lehtiniemi
Kylä-Aakkulantie 38
36200  Kangasala
puh: 0400 620 519
lehtiniemet@kolumbus.�

taloudenhoitaja:
Hanna Leskinen
Koskenmäentie 3 as. 6
46800 Anjalankoski
hanna.leskinen@ramboll.�

arkistonhoitaja:
Matti Raekallio
Tikkakuja 6, 01450 Vantaa
puh: (09) 872 3482
matti.raekallio@tiehallinto.�

lehden toimitus ja www-sivut:
Yrjö Räikkälä
Kellahden kylätie 250,
28100 Pori, puh: (02) 649 1588,
fax: (02)633 0666,  Email: yki@sekk.�

Hagelberg - Raekallion sukuseura ry 

 ukuseuran toiminta on jatkunut
sääntöjen edellyttämällä tavalla Jyväs-
kylässä 2.8.2003 pidetyn sukukoko-
uksen hyväksymän toimintasuunnitel-
man ja talousarvion puitteissa. Halli-
tuksessa ovat olleet Turkka Tuomi pu-
heenjohtajana, Matti Raekallio varapu-
heenjohtajana, Leena Lehtiniemi sih-
teerinä ja muina jäseninä Antti Ahto-
la, Merja Almonkari, Pekka Hagelberg,
Hanna Leskinen, Osmo Tuomi ja Yrjö
Räikkälä. Hanna Leskinen on toiminut
rahastonhoitajana. Matti Raekallio on
ollut arkistonhoitaja ja Yrjö Räikkälä
tiedottaja. Tilintarkastajina ovat olleet
Mauri Lietkari ja Kurt Pihlström. Vuon-
na 2005 edesmenneen Kurt Pihlströ-
min tehtävät siirtyivät Lily Saarnolle,
joka oli varatilintarkastaja yhdessä
Lauri Leinon kanssa. Jyväskylän su-
kukokouksessa valittiin sukuseuran
kunniapuheenjohtajaksi Esko Raekal-
lio, joka ehti olla tehtävässä vain va-
jaat kaksi vuotta kuolemaansa alku-
vuoteen 2005 saakka.

Varsinainen sääntöjen määräämä
sukukokous pidettiin lauantaina
2.8.2003 Priimus-hotellissa Jyväsky-
lässä. Osanottajia oli vieraskirjan mer-
kintöjen mukaan 68 henkilöä. Suku-
kokousesitelmän piti Osmo Tuomi ai-
heenaan Syntyykö Eurooppaan uusi
suurvalta? Kokouksen muusta ohjel-
masta ja tapahtumista valokuvineen on
kerrottu Rakeita-lehden joulukuun 2003
numerossa.

Seuramme on ollut Sukuseurojen
keskusliitto ry:n jäsen vuodesta 2001.
Puheenjohtaja Turkka Tuomi on osal-
listunut keskusliiton kevät- ja syysko-
kouksiin. Hän ollut myös Sukuseuro-
jen keskusliiton vaalivaliokunnan jäsen
vuodesta 2003 lukien. Sukuseurojen
keskusliiton julkaisemassa lehdessä
Sukuviesti on tiedotettu Jyväskylässä

2.8.2003 pidetystä sukukokoukses-
tamme.

Yrjö Räikkälä on osallistunut Suku-
viestin “Minä ja sukuni” -kirjoituskilpai-
luun 2004 ja saanut kirjoituksestaan
kunniamaininnan. Teos julkaistaan ai-
kanaan lehdessä. Edellinen Sukuvies-
tissä ilmestynyt palkittu kirjoitus Lai-
na Hagelberg - päättäväisesti läpi vuo-
sisadan on ollut kauden aikana luetta-
vissa myös omasta tiedotuslehdes-
tämme Rakeita Joulu 2003.

Hallitus on kokoontunut  toimintakau-
den aikana viisi kertaa. Hallituksen
kokouksissa on hyväksytty tilinpäätök-
set vuodelta 2003 ja 2004. Vuoden
2003 tilinpäätös osoitti alijäämää
157,58 euroa ja vuoden 2004 tilinpää-
tös alijäämää 56,91 euroa. Sukuseu-
ran pankkitilillä oli 31.12.2004 rahaa
1223,97 euroa.  Vuotuinen jäsenmak-
su on ollut 10 euroa. Yli 80-vuotiaat
ovat kunniajäseniä, joilta ei ole peritty
mitään maksua. Aikaisemmin käytös-
sä ollut perheenjäsenen maksu on
poistettu Jyväskylän sukukokouksen
päätöksellä. Hallituksen esitys suku-
kokoukselle 2005 on, että jäsenmak-
su pysyisi samana kuin nyt: varsinai-
set jäsenet maksaisivat vuosittain pe-
rittävää jäsenmaksua 10 euroa.

Hagelberg-Raekallion Sukuseura
ry:n tiedotuslehti Rakeita on ilmesty-
nyt vakiintuneen tavan mukaan jouluksi
2003 ja jouluksi 2004 sekä ilmestyy
kesällä 2005 ennen sukukokousta.
Lehteä on toimittanut Yrjö Räikkälä.

Sukututkimuksen vastuuhenkilöiden
Antti Ahtolan, Matti Raekallion, Osmo
Tuomen ja Turkka Tuomen tehtävä
hankkia tietoja Amerikkaan sata vuot-
ta sitten muuttaneista suvun jäsenis-
tä helpottui huomattavasti, kun Taimo
Tuomi ehkä puheenjohtajan Jyväsky-
lässä esittämän vetoomuksen kannus-
tamana löysi Internetistä Emil Toivo
Tuomen jälkeläisen Suanne Tuomen
kyselyn omista esivanhemmistaan ja
tätä kautta suuren joukon sukuumme
kuuluvia  yhdysvaltalaisia. Osmo Tuo-
mi on kirjoittanut artikkelin Sukulaisia
Amerikassa Rakeita-lehteen Jouluna
2004. Samassa lehden numerossa on
myös kerrottu Raevuori-nimisestä su-
kuhaarasta, jota Aila Suhonen os.
Raevuori on selvittänyt.

Vuonna 2000  aloitettua sukuseuran
tiedotusta verkossa on edelleen kehi-
tetty. Seuran nettisivun uusi �-päättei-
nen osoite on www.hagelberg-
raekallionsukuseura.�, ja sinne pääsee
myös osoitteesta

www.sukuseurojenkeskusliitto.�. Si-
vujen ylläpitäjä on tiedottajamme Yrjö
Räikkälä. Sivuilta löytyy perustietoa
suvustamme ja sukuseuraan ilmoittau-
tumislomake.

Hallituksen nimeämä ohjelmatoimi-
kunta Antti Ahtola, Hanna Leskinen ja
Turkka Tuomi on kokouksessaan
10.4.2005 valmistellut seuraavaa Le-
villä Sirkan kylässä lauantaina 30. hei-
näkuuta 2005 pidettävää sukukokous-
ta.

S Hagelberg-
Raekallion

Sukuseura ry
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TOIMINTA-
KERTOMUS
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Sukukokouksemme Levillä viime kesänä onnistui yli odotusten. Etukäteen ohjelmatoimi-
kunnassa ajateltiin, että lähinnä pitkän matkan takia Etelä-Suomesta osanottajamäärä jäisi
suhteellisen pieneksi. Iloinen yllätys oli, että omien havaintojeni ja vieraskirjan merkintöjen

mukaan kokoukseen osallistui ainakin 60 henkeä.  Näistä kolmannes oli lapsia. Vaikka paikallisia
 järjestäjiä, esitelmän ja muun ohjelman tekijöitä jo kokouspäivänä kiiteltiin, tehdään se tässä kirjallisesti
 uudelleen. Parhaat kiitokset osoitan erityisesti sukutapaamisen käytännön järjestelyistä huolehtineelle

Hanna Leskiselle, illanvieton osalta Reijo Raekalliolle ja lasten ohjelman laatijalle ja pitäjälle Laura
Tuomelle sekä esitelmän pitäjälle Osmo Tuomelle. Merja Almonkari  iltaohjelman seremoniamestarina

ansaitsee vielä erityisen kiitosmaininnan.

Sukuseurojen Keskusliitto on yhdistys, johon kuulumme. Se julkaisee Sukuviesti-lehteä, joka tulee jäsenetuna
kuudelle sukuseuramme hallituksen jäsenelle. Keskusliiton syyskokouksessa 26.11.2005 pohdittiin, miten saada
Sukuviesti-lehden levikkiä lisätyksi. Yhtenä ajatuksena on saada lehti jäsenetuna kaikille jäsenseurojen jäsenille,

joita on noin 18000. Nykyisen kokouksessa hyväksytyn talousarvion puitteissa se ei ole mahdollista, mutta keinoja
tavoitteeseen pääsemiseksi on tarkoitus etsiä seminaarissa keväällä 2006.

Sukututkimuksen osalta on tapahtunut taas jotakin mielenkiintoista. Uusia tietoja Yhdysvalloissa asuvista Hagelberg-
Raekallion sukuun kuuluvista on saatu. Tiedämme, että Virtain lukkarin Karl Herman Hagelbergin tyttären Hilma

Aleksievnan poika Emil Toivo Tuomi muutti 1904 Amerikkaan. Emil Toivo ja Kaisa Ottilia Tuomen jo Suomessa syn-
tyneen pojan Onni Edvard Tuomen tytär Dorothy Haldeman on lähettänyt sähköpostia Osmo Tuomelle, joka kertoo
omassa artikkelissaan asiasta lisää. Toivottavasti saamme sukuseuraamme jäseneksi Dorothy Haldemanin, veljen-

tyttärensä Suanne Tuomen ja monen muun sukulaisen Yhdysvalloista. Vielä parempi olisi, jos he pääsisivät osallistu-
maan sukukokouksiimme. Seuraava kokouksemme on 30-vuotisjuhlakokous, joka on päätetty pitää 28. heinäkuuta

2007 Porissa Yyterissä.

Toivotan kaikille lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2006!

Turkka Tuomi  30.11.2005
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Ilmari ja Jenny Raekallion
                        hautapaikka

Teatterineuvos Matti Ranin antaa tiettä-

väksi, että hän korkealla iällään - ”koska

aika  kuluu ja me vanhenemme  sen mu-

kana” - toivoo Ilmari ja Jenny Raekallion

haudan, jolle hän kymmeniä vuosia on

kantanut kukkia, hoidon suvun

jatkettavaksi jollakin sopivalla tavalla.

Nämä sukulaiset olivat Matille lä-
heisiä. Vuonna 1992 hän näki hau-
dalla valkoisen lapun, jossa ilmoitet-
tin haudan otettavan seurakuntayhty-
mälle hallussapidon uusimatta jättä-
misen vuoksi. Hauta on ollut paikal-
laan lokakuusta 1952, jolloin Ilmari
kuoli. Jenny kuoli tammikuussa
1972. Matti lunasti silloin haudan it-
selleen, ettei se olisi hävinnyt tyys-
tin. Hauta on kuitenkin vuosien saa-
tossa jäänyt unohduksiin, mutta kos-
ka Ilmari oli aikanaan monien arvos-
tama, pitää hän tärkeänä hautapai-
kan säilymisen Raekallion suvulla.
Matti puhdistutti haudan marmorilaa-
tan jolloin kaiverrukset maalattiin
myös uudelleen.

Haudan sijainti on Helsingin Hieta-
niemen hautausmaalla, alue: Uur-
nalehto, Kortteli 10, Linja 7, Hauta:
149. Hautapaikkaan voi laskea  yh-
deksän uurnaa. Sijainti on kauniissa
ja valoisassa rinteessä. Lähellä si-
jaitsee myös Raninien perhehaudat.

Matti ja hänen silloinen tuleva vai-
monsa Irja saivat seurusteluaikanaan
sen aikaiseksi varsin ymmärtäväistä
kohtelua Matin isän serkulta, Immulta ja
vaimo Jennyltä. Matti sai houkuteltua
Irjan lomailemaan kotipaikkaansa Äijän-
nokkaan, kun vanhemmat Raninit olivat
työkiireissään. Paikalle oli järjestetty
kuitenkin ”esiliinoiksi” siis Immu ja Jen-
ny. Seurusteleva pari sai tästä huolimat-
ta viettää aikaansa niin kuin parhaaksi
näki… (Matti Ranin: Käsi otsalla).

Ilmari Raekallio oli oman aikansa varsi-
nainen kulttuurin moniottelija. Hän oli
sanomalehtimies, taidemaalari, säveltäjä,
sanoittaja ja valokuvaaja – siis mies joka
teki mitä tahtoi, kun muut tekevät mitä
kykenevät. Hän kirjoitti ja valokuvasi
teoksen Viipurin Linna: Sen Vaiheet
Sekä Nähtävyydet Sanoin Ja Kuvin,
1928. Hän toimitti myös matkaoppaan
”Päivä Wiipurissa”, Suomen Matkailija-
yhdistyksen Viipurin haaraosaston kus-
tantamana.

Ilmari kirjoitti moniin lehtiin, mm. Uu-
teen Suomeen ja Suomen Kuvalehteen.

Ohessa pari kuvaa kuvateksteineen hä-
nen kuvareportaasistaan Suomen Kuva-
lehdessä 2.5.1942 otsikolla ”Viipuri el-
pyy sittenkin”.

Ilmari jätti oman jälkensä suomalaiseen
musiikkiin, Ylen äänilevystö tuntee aina-
kin kolme nimikettä: Muistojen ruusu,
Sua aattelen ja Terijoki. Immu sävelsi
myös Ilmari Jäämaa –salanimellä joitakin
lauluja.

Ilmari oli paitsi muuten mukava ja ai-
kaansa nähden varsin avarakatseinen
ihminen, myös originelli taiteilija. Ja tai-
teilijoillahan nyt on oma luonteensa.
Joskus alkoholin hurjastikin vauhditta-
ma. Kerran eräänä jouluna –40-luvun lo-
pulla vaimo Jenny joutui poistumaan
kotoaan miehensä tieltä ja suunnista-
maan Matin vanhempien kahden huo-
neen kotiin. Tapanina Immu tuli ja nöy-
rästi pyysi anteeksi. Ja Jenny ymmärtä-
väisenä antoi. Eikä asiassa sen kum-
mempaa ollut, Immuhan oli taiteilija. Ja
eihän silloin ollut sanomalehtimies eikä
mikään, jos viina ei kelvannut.

– Matti Ranin muistelee: ”Kun isä
(Helge Ranin) vietti Hesassa 50-vuotis-

päiviään 18.2.1947, niin hän vaati, että
Immu tekee Uuteen Suomeen siitä seu-
raavana päivänä jutun, jossa kerrotaan
mitä lahjoja isä sai ja ketkä kävivät on-
nittelemassa. Immu vastusteli, ja sanoi,
että sellaisia juttuja tehdään vaan merk-
kihenkilöistä. No - ei pahemmin voi so-
haista taiteilijan itsetuntoa. Isä sanoi,
että hän on merkittävä taiteilija, ja sinä
nyt vaan kertakaikkiaan kirjoitat sen ju-
tun, onko selvä, tai minä sanon ystä-
vyyteni irti. Immu puolusteli, että jos
toimitussihteeri ei anna sen mennä läpi.
Isä vastasi lakonisesti: “Sinä huolehdit
siitä, että se menee läpi, tai muuten ei
ole meille tulemista.” Immu tiesi olevan-
sa välillä jopa taloudellisesti isästäni
riippuvainen, ja teki parhaansa. Juttu oli
kuin olikin seuraavana aamuna Uudessa
Suomessa parikymmensenttisenä, mutta
toki vain yhdellä palstalla, ja lehden ala-
osassa. Isä oli tyytyväinen, ja Immukin,
koska heidän välinen ystävyys- ja
avunantosopimuksensa ratifioitiin taas
kertaalleen.”

“IMMU”

RAKEITA Joulu 2005



Anna Liisa Hagelberg (os. Roine,
suku aikaisemmin Gröndahl, äidin
puolelta Alftan), syntyi 18.8.1910
Tampereella, kuoli 25.8.2004 Kajaa-
nissa.
Liisa syntyi perheen kymmenentenä

lapsena. Työelämän aloittaes-
saan hän oli vasta 13-vuotias.
Hän pääsi Rassmussenin Valo-
kuvaamoon juoksutytöksi siirty-
en asiakaspalvelun ja konttoritöi-
den kautta vähitellen valokuva-
ajaksi. Hän kehittyi vaativassa
työssään niin taitavaksi, että asi-
akkaat osasivat pyytää häntä ha-
lutessaan hyvän muotokuvan.
Avioliitto tamperelaisen Tenho

Ilmari Hagelbergin kanssa sol-
mittiin 2.5.1937. Muutto Tur-
kuun seurasi uusine työpaikkoi-
neen: Valokuvaamo Rounemaa ja
Turun kuvaus. Sota vei avio-
miehen rintamalle. Ainoa poika
Juhani Ilmari syntyi 13.7.1941.
Liisa osallistui kotirintamalla

sokerijuurikaspeltotöihin seura-
naan myös venäläisvankeja.
Aviomies invalidisoitui pitkällä

sotareissulla. Vaivat pahenivat
iän myötä, mutta Liisa hoiti mie-
hensä kuolemaan saakka 10.2.1991.
Liisa ahersi vielä eläkeikäisenä ensin

Hotelli Ruissalossa liinavaatevaraston
hoitajana ja vielä tarvittaessa TYKS:in
röntgenosastolla filminkehittäjänä.
Kun Liisalta kysyttiin hänen korkean

ikänsä salaisuutta, hän vastasi, että
voimistelu, uinti – myös avannossa ja
kaikki liikunta pitävät mielen virkeä-
nä, ja että lisäksi uni sekä ruoka kyllä
maistuvat.

Viimeiset elinvuotensa Liisa vietti
Kajaanissa poikansa perheen lähellä.
Liisa haudattiin miehensä vierelle
Turkuun.
  Hyvää äitiä ja anoppia muistellen,
  Juhani ja Hildur Hagelberg

Juhani ja Hildur Hagelberg

Liisa Hagelbergin elämänmeno

Bolshevikkivanki kaivamassa eräästä
Vipurin kalmistosta sinne haudat-
tujen ryssien ruumiita. Näitä on
kaupungin raiskatuista pyhistä puis-
toista jo poistettu hyvän joukon yli
500. Ruumiit siirretään pieteettiä
noudattaen niille varattuun
hautausmaahan.

Viipuri ei enää ole kuolut. Sieltä
tapaa jo kalajononkin!

                                       Maija Räikkälä

                 Lainan
                 laulu

Joitakin vuosia sitten edesmennyt
suvun silloinen vanhin, Laina Hagel-
berg, oli monella tavoin taiteellisesti
lahjakas. Runous, musiikki: soitto ja
laulu, olivat hänen elämänsä kanta-
via elementtejä. Hänellä oli tarkka
musiikkikorva, sanottiin, että hänellä
oli absoluuttinen sävelkorva. Hän
hallitsi myös musiikin teoriaa pitkälti
– itseoppineena.
Hän perusti ja jotain kuoroja, olipa

hän erään jakson Petsamossa olles-
saan paikallisen ortodoksisen seura-
kunnan kanttorinakin. Aikamoinen
saavutus luterilaiselle naisihmiselle
1920-luvulla. Noormarkkuun muu-
tettuaan hän perusti välittömästi se-
kakuoron. Liekö sitten ollut Lainan
persoonallisen temperamentin syy,
että mieslaulajia ei saatu tarpeeksi.
Siksi kuorosta tuli naiskuoro. Itsekin
lauloin siinä. Lainan lopetettua nais-
kuorosta tuli kotiseutuyhdistyksen
suojissa ja seuran tyyssijan nimen
mukaan Kaharin Flikat.
Äskettäin kuoron piti konsertin,

jonka ohjelmalehtisessä komeili:
Laina Hagelberg: ”Et laine laula-
va…” Se oli Lainan joskus tekemä
lyyrillinen, kaunis laulu, joka nyt sai
ensiesityksensä. Tiesimme laulun
olemassaolosta, mutta konsertin oh-
jelmassa se oli meille yllätys.
Kuoron johtaja kertoi Lainan jos-

kus aikoja sitten antaneen sen hä-
nelle talletettavaksi. Kun hän sen
sitten vuosien takaa löysi ja otti har-
joitettavaksi, siitä tuli hänen mieles-
tään oikein kaunis. Konsertissa
koimme mekin upean elämyksen –
ja esitys sai runsaat suosionosoituk-
set.
- Sitä laulua emme varmaan vii-

meistä kertaa laulaneet, vaan otam-
me sen ohjelmistoomme, kertoi kuo-
ronjohtaja meille.
Näin Noormarkun ”wanha posti-

neiti” oli herännyt uudelleen noor-
markkulaisten muistoihin.
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Sukukokous alkoi kuulumisten vaihta-
misella ja maittavalla porokeittolounaal-
la, sitten seurasi perinteiseen tapaan
sukuviirin nosto ja  tällä kertaa Lapin
maakuntalaulu. Varsinainen sukukoko-
us käsitteli normaalit vuosikokousasiat.
Kokouksessa päätettiin mm. että

- hallituksen jäsenet ovat Antti Ahto-
la, Merja Almonkari, Hanna Leskinen,
Leena Lehtiniemi, Matti Raekallio, Yrjö
Räikkälä, Jutta Telivuo, Osmo Tuomi,
Turkka Tuomi

- puheenjohtajana jatkaa Turkka Tuo-
mi

- jäsenmaksu on v. 10 •
- keskusteltiin myös seuraavasta su-

kukokouksesta, joka päätettiin pitää su-
kuseuran syntysijoilla Porin Yyterissä
28.7.2007.  Kysymyksessä on juhlako-
kous, tuleehan sukuseuran perustami-
sesta kuluneeksi 30 vuotta.

Kokouksen yhteydessä kultaisen an-
siomerkin saivat Matti Raekallio ja Yrjö
Räikkälä.  Seuran kunniapuheenjohta-
jaksi nimettiin Mauri Lietkari.

Kokouksen aikana suvun lapset ja
nuoret saivat nauttia omasta ohjelmas-
taan Laura Tuomen ohjaamina. Kokous-
asioiden jälkeen kuultiin musiikkia Räik-
kälän perheen voimin (Hannu, Susa ja
Sini) ja Osmon Tuomen mielenkiintoi-
nen esitelmä vastikään löydetyistä
Amerikan sukulaisista. He ovat Karl
Herman Hagelbergin jälkeläisiä. Osmo
on ollut yhteydessä Uudessa Meksi-
kossa asuvaan Suane Tuomeen, joka
on osoittanut suurta kiinnostusta suo-
malaisiin sukujuuriinsa. Tietoja ja valo-
kuvia sukulaisista onkin lähetelty puo-
lin ja toisin.

Iltajuhla alkoi paikan isännän, taiteilija
Reijo Raekallion haitarimusiikilla ja ter-
vetulotoivotuksella. Lapin herkkujen
lomassa saimme myös kuulla tarinoita
Reijon tauluista ja taiteen tekemisestä.
Illan musiikillista antia tarjosivat myös
lahjakkaat lapsiesiintyjät taustavoimi-
neen ja saimme nauttia
sekä herkistä että vaudikkaista sävelis-

Sukumme kokoontui Kittilän Sirkan kylässä 30.7.2005. Kokous-
päivää vietettiin Hotelli Levitunturissa ja  iltajuhlaan matkattiin
Pöntsön kylään Galleria Raekallioon. Koolla oli yhteensä 78 su-
kulaista, joista Kittilän sukuhaara vahvalla 40 jäsenen
edustuksella.  Mukavat sukulaiset, niin vanhat kuin uudetkin
tuttavuudet, kesäinen lapin luonto, tunturit ja porot sekä taitei-
lija Reijo Raekallion väkevät taulut jättivät lähtemättömän vai-
kutuksen.

SUKUKOKOUS  LEVILLÄ
tä. Suurkiitokset Susa, Sini ja Hannu
Räikkälälle sekä Isak ja Rea Räikkäläl-
le. Kuulimme myös Mauri Lietkarin
muistelemana millaista elämä oli en-
nen vanhaan – kuulosti olevan paljon
hauskempaa ja helpompaa kuin nyky-
ään.  Lapin runoilija Matti Raekallio
kertoi päänsä olevan täynnä runoja ja
esitti iloksemme muutamia värikkäitä
riimityksiä. Mahtavat arpajaiset päät-
tivät hauskan illan, voittoja taisi riit-
tää lähes kaikille ja joillekin  ne suo-
rastaan kasautuivat. Illan isännälle
ojennettiin kiitokseksi sukukirja, jota
hän kuulemma tulee tarvitsemaan
tuon tuostakin, kun gallerian vieraili-
jat kyselevät hänen sukujuuristaan.
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Leena Lehtiniemi kävi lokakuun
lopulla tervehtimässä 91-vuotiasta
Meeri Leppälää Tampereella Kaupin
sairaalassa. Vaikka Meeri on
toipumassa vaikeasta sairaudesta, hän
muistaa veitsenterävästi elämänsä
tapahtumat, tärkeät henkilöt ja paikat.

Meeri Leppälä on niitä har-

voja sukulaisiamme, joka pys-
tyy kertomaan klaanijaon alun
ajoista ja on tavannut henkilö-
kohtaisesti Helga Josefina Vil-
helmina Hagelbergin eli Miinan,
oman isoäitinsä.  Miina asui
tuolloin Amurin Suokadulla ja
itki koko lapsenlastensa vierai-
lun ajan. Meeri arvelee mum-
mon syvästi liikuttuneen vierai-
lusta, koska heidän isänsä eli
Miinan poika Ilmari (myöh. su-
kunimeltään Aunio, s. 10.10.
1987 Virroilla) oli aikoinaan

ollut äidilleen vihainen siitä, että
tämä oli antanut hänet kuten
myös hänen sisaruksensa An-
nimman ja Yrjön kunnan elätettä-
viksi eli huutolaisiksi. Silloisen käy-
tännön mukaanhan orvot, au-lapset,
vanhukset ja sairaat, joista sukulai-
set eivät pystyneet huolehtimaan,
annettiin huutokaupoissa taloihin
elätettäviksi pienintä korvausta vaa-
tineelle. Meerin isä eli lapsuutensa
huutolaispoikana Lempäälän Pyhäl-
lön talossa.

Meerille on jäänyt isästään Ilma-
rista hyvä käsitys, vaikka hän ei ole
isäänsä ikinä kasvokkain tavannut.
Isä lähti nimittäin Amerikkaan äidin
Lempin (os. Sarka) odottaessa
Meeriä vuonna 1913. Isä lähetti
perheelle matkaliput, jotta nämä
voisivat tulla perässä, mutta äidin
sairastuttua keuhkotautiin lähtemi-
nen jäi. Eräs sukulainen on todennut
isä-Ilmarin olleen mukava ja pidetty
mies, jota ei voinut unohtaa kun oli
hänet kerran tavannut. Meeri kuu-
lemma muistuttaa isäänsä puhues-

saan ja nauraessaan. Työmies ja il-
tamasoittaja Ilmari Aunio oli myös
suorapuheinen ja vahvasti poliittiista
kantaa ottava mies. Isä eli USA:ssa
Illinoisissa, Waugekanissa ja mm.
soitti orkesterissa haitaria ja kuului

suomalaiseen oopperaan. Perhe piti
isään yhteyttä kirjeitse. Tiedon isän-
sä kuolemasta v. 1941 Meeri luki
Aamulehdestä, perheelle tietoa ei

koskaan välitetty, vaikka sitä konsu-
laatistakin kyseltiin.

Äiti Lempi ei milloinkaan moittinut
isää lapsilleen, joita Meerin lisäksi oli
poika Ilmari ja tytär Anni, vaikka
elämä kolmen lapsen yksinhuoltaja-
na oli raskasta 1900-luvun alkukym-
menillä Tampereella. Perhe asui Ha-

tanpään kartanon Sarka-nimises-
sä torpassa, jossa heidän lisäk-
seen asui Meerin eno poikansa
ja kasvattipoikansa kanssa. Ta-
lossa oli iso pirtti, jossa oli pidetty
tansseja, kinkereitä ja pyhäkou-
luakin. Talo oli kuulu vieraanva-
raisuudestaan. Enon mielestä
kenenkään ei tarvinnut heidän
oveltaan kääntyä takaisin ja niin-
pä talossa saivat yösijan kaiken-
laiset kortteerimiehet, kulkumie-
het ja markkinamiehet. Talonvä-
ki näki usein vasta aamulla, ketä
oli yöllä tullut, koska ovea ei pi-
detty lukossa. Meeri muistelee
enon kysyneen aina, että onko
miehen nälkä tai onko mies syö-
nyt hiljan. Jos kulkumiehen oma
vaneriaski oli eväistä tyhjentynyt,

löytyi nälkäiselle kulkijalle  talosta
vähintään leipää ja maitoa.

Meeri Leppälän tie vei myöhem-
min kenkätehtaaseen ja hän on
työskennellyt jalkinetyöntekijänä
Finlaysonilla, Solenalla ja Kave
Oy:ssä. Jäätyään leskeksi toisen
aviomiehensä kuoleman jälkeen
v. 1982 hän on asunut Kalevassa
Tampereella. Historialliset ja yh-
teiskunnalliset asiat ovat kiinnosta-
neet siinä määrin, että Meeri on
harrastanut niitä eri kursseilla
työnväenopistossa useita vuosia .
Myös sukuseuran toiminta on ollut
lähellä sydäntä ja Meeri on viime
vuosiin asti pitänyt yhteyttä moniin
sukulaisiin. Hän toteaakin lopuksi
”Vahinko vaan, kun kaikki eivät in-
nostu sukuseuran toiminnasta.”

Meeri Leppälä muistelee

Leena Lehtiniemi
Merja Almonkari
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SUKU-UUTISIA * SUKU-UUTISIA  * SUKU-UUTISIA

7.

Seuran jäsen kultaseppämestari Kristian
Saarikorpi valittiin Vuoden Kultaseppä-
mestariksi. Hän oli asiasta mutaman ker-
ran TV:ssä sekä suurimmissa sanoma-
lehdissä. Hänen puolisonsa Kirsti Doug-
las on samalla alalla ja toimii Kaunis Korun
ja Kalevala Korun pääsuunittelijana. Hä-
net valittiin v. 1999 Vuoden kultasepäksi
ensimmäisenä naisena.
Perheeseen kuluu myös kesällä 1 v. täyt-
tänyt tytär Aurora. Saarikorven perhe asuu
Fiskarsin ruukkialueella, missä on myös
yhteinen työpaja.

80 v. 1.8.2006  Dolores Saarno
80 v. 11.8.2006  Olli Laaksonen
80 v. 21.11.2006 Matti Ranin
75 v. 7.5.2006  Ritva Lampola
70 v. 15.1.2006  Vuokko Auvinen
70 v. 9.2.2006  Matti Hagelberg
70 v. 28.6.2006 Taimo Tuomi
70 v. 17.12.2006 Risto Raekallio
60 v. 20.1.2006  Kati Iivari
60 v. 28.1.2006  Leena Lietkari-Dorokhine
60 v. 13.5.2006  Pekka Hagelberg
60 v. 11.8.2006  Jorma Aarnio
50 v. 22.2.2006  Tea Leppik
50 v. 29.4.2006  Kari Auvinen
50 v. 30.11.2006  Matti Almonkari

S y n t y m ä p ä i v ä t :

Seurassa oli jokin aika sit-
ten artikkeli Tomas Kol-
kasta. Hän on siis Joonas
Kolkan veli. Heidän isänsä
on Eino Kolkka. Tomas on
toiminut kesästä 2003 Pa-
pua Uusi-Guineassa lähe-
tyssaarnaajana ja on kään-
tämässä raamattua paikal-
liselle kielelle.
Syksyllä 2004 he aloittivat
kielenkäännösprojektin Ka-
ria - nimisessä kylässä
Djaulan saarella. Djaulin
saarelaiset puhuvat tiangin kieltä, jota
ei tunneta vielä kirjakielenä.
Papua Uudessa-Guineassa puhutaan yli
830 eri kieltä. Raamatun kääntäminen
on vaativa työ, n. 15 - 20 vuoden projek-
ti, jonka aikana kielestä myös tehdään
kirjakieli aapisineen. Tavoitteena on
kääntää koko Uusi Testamentti.

T o m a s   K o l k k a K r i s t i a n  S a a r i k o r p i

Paula Pettinen
Juuso Raekallio
Jutta Telivuo

Mitro Turkka Aleksanteri Mirala, s.
1.10.2005 (äiti: Laura Tuomi, isä:
Petri Mirala) puheenjohtajan, iso-
isänsä käsivarsilla

U u s i a   s e u r a n   j ä s e n i ä:

Hallituspoppoo harvoin kokonaisuudessaan, vasemmalta: Yrjö Räikkälä,
Turkka Tuomi, Hanna Leskinen, Jutta Telivuo, Osmo Tuomi, Leena Lehtiniemi,

Matti raekallio, Merja Almonkari ja Antti Ahtola.  Hanko, syyskuu 2005

Petteri ja kaveri odottavat
30.7.-05 sukukokouspaikan
vieressä  joulukuussa
tulevaa lähtökäskyä.
   - Hyvää Joulua, toivottaa
      hallitus !

Mikäli olet kiinnostunut lehtityöstä ym. tiedottamiseen liittyvästä, ja olet valmis
tarttumaan haasteisiin, olet juuri oikea henkilö! RAKEITA-lehti etsii juuri Sinua te-
kemään lehdestä entistäkin upeampi! Palkkana hyvä mieli ja onnistumisen tunne!

- Ota yhteyttä, takasivun laatikossa yhteystiedot ...

P a i k k o j a   a v o i n n a  :

Sukumatrikkelia 1600 - 2000
on vielä saatavilla! Hintaa sil-
lä on 10 eetua. Ja eikun tila-
usta vaan Leena Lehtinie-
melle...

RAKEITA Joulu 2005



8.

Sukulaisemme Amerikasta, Dorothy
Haldeman (o.s. Tuomi), kertoo seuraa-
vassa 1900-luvun alussa siirtolaisena
Yhdysvaltoihin saapuneen perheensä
elämästä seuraavaa. Olen sen vapaasti
suomentanut ja koonnut englanninkie-
lisestä alkuperäistekstistä. - Osmo Tuo-
mi

Vanhempani asuivat aluksi Winters
Cornerissa Michiganissa. Minä synnyin
Trenacyssä Michiganissa 1931, jossa
perheemme asui vuodesta 1929.

Valitettavasti suomenkielentaitoni on
hyvin huono, mitä tulee lukemiseen ja
kirjoittamiseen, koska minulla ei ole ollut
paljoa tilaisuutta harrastaa sitä, äitini
kuoli jo 1951. Sen sijaan osaan puhua
kieltä melko sujuvasti. Olen kyllä yrittä-
nyt selvittää joitakin suomenkielisiä
viestejä, jotka olen saanut Finlandia
Foundationilta. Tämän yhdistyksen
puitteissa kokoonnumme juhlimaan eräi-
tä suomalaisia pyhiä ja ”we always have
pikku joulu celebration” joulukuun en-
simmäisellä viikolla.

Perheemme on sukua Jussilan perheel-
le. Muistan herra ja rouva Jussilan, kun
vietimme heillä monia lauantaipäiviä ja
saunoimme. ”they had savu sauna” jos-
sa piti välttää seinään nojaamista jottei
selkään tulisi nokiläikkiä.

Serkkuni Charlie Jussila antoi minulle
hanurin kun olin 8 vuotias. En vieläkään
osaa lukea kovin hyvin nuotteja, soitan
korvakuulolta. Kun eräs äitini ystävä
kävi Italiassa, toi hän minulle 120-basso-
haitarin. Se on vieläkin minulla ja soitan
sitä silloin tällöin. Isäni Onni Tuomi
”payed both the piano hanuri and nap-
pula hanuri” Minulla on vielä tuo nap-
pula hanuri mutta saan siitä tuskin sä-
veltäkään ulos. Isäni oli lahjakas. Hän
soitti ja lauloi lauluja minulle ja siitä
kautta opin sen musiikista minkä osaan.
Hänellä oli hyvin kaunis ääni.

Isoisäni Emil Tuomi (muutti perhei-
neen Amerikkaan 1904) kuoli ollessani
kuusivuotias, joten en muista kovin pal-
joa hänestä. Hänellä oli tuuheat tanko-

viikset ja hänellä oli aina varattuna ap-
pelsiini minulle kun kävin hänen luo-
naan. Hän eli maatilalla tätini Hiljan ja
tämän aviomiehen Viktor Niemen kanssa
North Deltassa Michiganissa. Isoäitini
Ottilia oli kuollut ennen syntymääni.

Isäni toimi tarkastajana, työnjohtajana
ja kirjanpitäjänä tukkityömailla. Hän ra-
kensi taloja ja mökkejä. Hän rakensi
muun muassa sisarelleen Hilja Niemelle
talon.

Veljeni Theodore Tuomi asui isosetäm-

me Victor Tuorin maatilalla ollessaan 13-
17 vuotias. Vierailimme siellä usein. Hän
liittyi armeijaan ollessaan 18 vuotias  ja
osallistui sotaan  Normandiassa. Hän
sai eron kunniamaininnalla. Theodore
kuoli v. 1974. Victor Tuori oli hyvin miel-
lyttävä henkilö. Hän opetti minut aja-
maan autoa sylissä istuen kun olin kym-
menvuotias. Opin myös ajamaan hevos-
valjakkoa - Victorin kärsivällisyyttä kyllä
koeteltiin opettaessaan kääntymistä ym-
päri ja peruuttamista.

Toivottavasti edellä kerrottu kiinnos-
taa tiedotuslehtenne lukijoita. Toivoisin
saavani kopion Rakeista, voisin yrittää
lukea sen hitaasti läpi ja saada lisäsyyn
parannella suomenkielen lukutaitoani.

                               Terveisin Dorothy

-

Tervehdys
Yhdysvalloista
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Tuntemattomia siirtolaisia 1900-luvun alkupuolelta. (kuvat eivät liity suoraan jutun
henkilöihin)

Satama ja majakka Michigan-järvellä,
Charlevoix, Michigan, 1900-luvun alku

Liiketalo ja Maccabees -kirkko, Port Huron,
Michigan, 1900-luvun alku

Dorotyhy Haldeman
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