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   uleva 30-vuotisjuhlakokouksemme ensi kesänä on
tällä hetkellä tärkein tapahtuma, jota kaikki innokkaasti
odotamme. Sukukokouksemme pidetään aikaisemmin il-
moitetusta ajasta poiketen  Kylpylähotelli Yyterissä Po-
rissa lauantaina 11.8.2007.  Kokouksen ohjelmaa suun-
nittelee ohjelmatoimikunta, johon kuuluvat Merja Almon-
kari, Yrjö Räikkälä, Alpo, Osmo ja Turkka Tuomi.  Sen
verran tähänastisista kaavailuista voin paljastaa, että oh-
jelmassa yritetään tuoda esille sukuseuran ja suvun his-
toriaa. Suunnitteilla on sekä esitelmää että kuvaelmaa.
Lasten ohjelma on jo perinne, jota ei unohdeta nytkään.
Tietysti toivomme, että mahdollisimman moni aina ulko-
maita myöten tulisi Poriin tapaamaan sukulaisiaan, naut-
timaan yhdessäolosta ja myös esiintymään.
Kuulumme sukuseurana Sukuseurojen Keskusliittoon,

joka julkaisee Sukuviesti-lehteä. Se tulee edelleen jäsen-
etuna kuudelle sukuseuramme hallituksen jäsenelle.
Lehdessä on ollut viime aikoina paljon selostuksia suku-
kokouksista. Oma panoksemme voisi hyvin olla kerto-
mus juhlakokouksestamme 2007. Tärkeä julkaisu on tie-
tysti tämä RAKEITA-lehtemme, jossa tapahtumista 30

vuoden ajalta tullaan kertomaan. Hallituksen kokouk-
sessa toivottiin saatavan lehteen lisää kirjoituksia esi-
merkiksi sukulaisista, joiden syntymästä on kulunut
sata vuotta. Myös eri ammattikuntiin kuuluvista kuten
opettajista aina Virtain lukkarista lähtien olisi mielen-
kiintoista tietää ja hahmottaa siten kokonaisuutta
sekä löytää oma paikka sukupolvien ketjussa.
Sukulaisemme Yhdysvalloissa ovat edelleen yhtey-

dessä meihin Osmo Tuomen viestien kautta. Suanne
Tuomi on lähettänyt kuvia tyttärensä Thean vihkiäi-
sistä ja häistä. Samalla hän toivoo kuvia ja tietoja su-
kulaisistaan Suomessa. Toivotan Amerikan ja kaikki
muutkin sukulaiset jälleen kerran tervetulleiksi ensi
kesänä Porin Yyteriin. Mikäpä onkaan parempi tilai-
suus kuin 30-vuotisjuhlakokouksemme ottaa itse ku-
via ja mahdollisesti myös elokuvaa!
Toivotan kaikille lukijoille Hyvää Joulua ja Onnellista

Uutta Vuotta 2007!
        Turkka Tuomi  1.12.2006
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Sukuseuran perustamiseen johtanut laaja sukulaista-
paaminen pidettiin heinäkuussa 1977 Yyterin Hotellis-
sa, tuossa DDR-läisvaikutteisen 70-luvun arkkitehtuu-
rin muotokielen helmessä. Tapaamisessa oli lähes 90
henkeä. Tätä todennäköisesti Suomen ruminta hotelli-
rakennusta ovat tiettävästi käyneet ihailemassa arkki-
tehdit ympäri maailmaa. Hotelli kuului silloin Rantasipi-
ketjuun.

Vuosien aikana omistajia on tullut ja mennyt, osa kon-
kurssin myötä. Yksi on pysynyt samana, hotelli itse.
Hetken aikaa se oli lähes unohdettu, paikka jossa kävi-
vät esiintymässä lähinnä edellispäivän tähdet, mutta
nykyisin kesätapahtumille saa varata ajan puolitoista
vuotta etukäteen. Eikä siltikään tahdo saada halua-
maansa aikaa, minkä mekin saimme huomata.

Kylpyläosan rakentamista lukuunottamatta suurem-
pia muutoksia paikassa ei juuri ole tapahtunut yli kol-
menkymmenen vuoden aikana. Huoneetkin ovat sääs-
tyneet uudistusmielisten kyltymättömältä alkuperäisen
tuhoamisvimmalta. Jopa suihkusuuttimia on säilynyt
70-luvulta.

Paikassa tänä syksynä käynyt sukuseuran tiedustelu-
partio sai todistuksen ravintolan nykytasosta nautti-
malla arkilounaan, joka ei juuri toivomisen varaa jättä-
nyt.

Tämän kolkonjyhkeän rannikkolinnakkeen edustalla
sijaitsee sivumennen sanoen Suomen ehdottomaan
eliittiin kuuluva uimaranta. Lisätiedot kokoontumisesta
kesän Rakeita-lehdessä.

Sukuseura palaa omille juurilleen 30 vuoden jälkeen.
palaa kokoontumaan 30-vuoden jälkeen 11.8.2007.

Ajatuksen sukuseuran perustamisesta lau-
sui Kittilässä asunut sahuri ja maanviljelijä
Urho Sulo Veikko Raekallio, joka oli kesällä
1976  kyläilemässsä Noormarkussa sisarensa
Laina Hagelbergin luona. Ensimmäinen su-
vun kokoontuminen pidettiin Porin Yyterissä
9.-10. heinäkuuta 1977, jossa päätettiin suku-
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seurayhdistys perustaa. Sitä teke-
mään myös valittiin neuvosto. Su-
kuseuran perustava kokous oli 8.
lokakuuta 1977 Helsingissä. Koko-
ukseen osallistuivat sukuseuran
hallituksen jäsenet Ilpo Ahtola pu-
heenjohtajana, Vuokko Auvinen
varapj:nä, Matti Raekallio, Laina
Hagelberg rahastonjoitajana,
Osmo Tuomi sukuluettelon pitäjä-
nä, Aune Airisto, Irja Tyllinen,
Maija Räikkälä, Hilkka Saarioinen
sekä sukuseuralehden toimittaja
Matti Räikkälä. Silloin päätettiin
sukuseuran nimi, hyväksyttiin pe-

rustamiskirja, nimettiin suvun kantaisä ja
määrättiin vuosittain perittävän jäsenmak-
sun suuruus. Sukuseuran puheenjohtajina
ovat toimineet Ilpo Ahtola 1977 - 1985, Osmo
Tuomi 1985 - 1987, Esko Raekallio 1987 -
1993 ja Mauri Lietkari 1993 - 1999. Nykyinen
puheenjohtaja on Turkka Tuomi.

Lyhyesti sukuseuran perustamisesta:

Tuulikki ja Kauko Kanto (T209) viettivät
60-vuotishääpäiväänsä 7.12.2006
Tampereella ystäviensä seurassa.
Kihlajaiskuva on heistä parempi kuin
hääkuva. Eivätkä liene väärässä.

Sukukokoontujia v. 1977 nykyisen kylpylän kohdalla

Ulkoseurustelua v. 1977

Hotellin julkisivua syyskuussa v.2006

Vasemmalta: Urho Raekallio, Laina Hagelberg, Ilpo Ahtola

Tuulikki ja Kauko Kanto
   60 vuotta naimisissa



Tekniikkataituri Joonas Kolkka jälleen
maajoukkueessa
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S y n t y m ä p ä i v ä t :
 Artikkelissa mainitun Suanne Tuomen

tytär, Thea, vihittiin 20.7.2006 Las Ve-
gasissa. Kuvassa Thea aviomiehensä
kanssa leikkaamassa hääkakkua. Vierei-
sessä kuvassa Suanne sekä tätinsä do-

Viime vuonna RAKEISSA kerroimme löytyneistä
Amerikan sukulaisistamme

rothy Tuomi Haldeman, jota Suanne ei
häihin mennessä ollut näh-nyt 15 vuo-
teen. Viestissään hän totesi ihmetelleensä
Dorothyn ulkonäön yhtäläisyyttä isänsä
Onni Edvardin kanssa.

... SUKU-UUTISOINTIA...
Lily Saarno vihitty 4.2.2006

Markku Liljan kanssa.

      V i h i t t y j ä :

Laaksonen Kristiina  5.2.2007  50v
Kuosmanen Riitta  10.2.2007  60v

Saarikorpi Leo  10.2.2007  60v
Raunnos Matti  6.3.2007  50v

Tuominen Onni  17.3.2007  70v
Saarikorpi Irja   24.3.2007  85v

Iso-Tryykäri Hilkka-Liisa  2.5.2007  60v
Saarinen Esa  24.5.2007  60v

Tamminen Soile  28.5.2007  60v
Tommila Arvi  4.8.2007  50v
Tuomi Osmo  20.8.2007  70v

Mikkonen Pirkko  6.10.2007  50v
Olkinuora Martti  31.10.2007  60v

Lehtonen Tuula  9.11.2007  60v

Lahtelainen, (vai pitäisikö mieluummin sanoa eurooppalainen) Joo-
nas Kolkka (T 376 ja 661) osallistui jälleen kotimaansa edustajana jalka-
pallon EM-kisojen  karsintojen Suomenlohkon maajoukkueeseen. Joo-
nas on viime vuodet esiintynyt eurooppalaisen jalkapallon eräänä etu-
rivin nimenä, jonka karriääri on normaalin jalkapallistin tapaan kulkenut
milloin myötä- ja tai vastamäkeä. Äskettäin Armeniaa vastaan pelatut
kamppailut tuottivat joukkueellemme voitot, ja siten Suomi on oman
lohkonsa kärjessä. Joonas on aina valmis tulemaan ulkomaisilta peli-
kentiltä Suomeen ja osallistumaan maajoukkueeseen. Toivotamme jar-
kossakin menestystä – ja ennen kaikkea terveenä pysymistä.  –MJR-

Porin tori on täyttynyt tuhansista ihmisistä, kovaääniset toitottavat Po-
rin Päivän  tapahtumia ja ohjelmia. Torvisoittokunta tuuttaa iloisia säve-
liä. On suuren juhlan tuntua. Yht´äkkiä juontaja tarttuu mikrofoniinsa:
”Huomio, huomio, nyt ilmoitetaan, että tämän päivän nuorin porilainen
on syntynyt. Hän on – pikku neiti Raekallio. Hän on juuri nyt kuusi tun-
tia vanha. Tärkeät mitat ovat pituus 48 senttiä, paino 3 kiloa ja 370 gram-
maa. Kumminlusikka, Porin kaupungilta tietysti, on jo toimitettu ruusu-
puskan kera äidille ja lapselle.” Ja sitten – huumaavat suosionosoitukset
tuhansilta. Harva meistä on saanut näin näyttävät ensihetket elämälleen.
Myös maakunnan media osallistui kirjoituksin ja kuvin neidin ensihetkien
kuvailuun.

   Pikku neidin onnelliset vanhemmaat ovat Leena ja Jarno Raekallio ja
varmaan vieläkin onnellisemmat isovanhemmat Pentti ja Vuokko Raekal-
lio. Parivuotias isoveli Paavo ei vielä antanut omaa haastatteluaan eikä
kommentoinut asiaa. – MJR -

Pikku neiti Raekalliosta Porin julkkis jo
syntyessään!

Nikerrys-nakerrusleipää ja
muita karjalaisen ruisleipä-
kulttuurin herkkupaloja

Viehättävä esitys karjalaisesta ruisleipäkulttuurista
koettiin alkuvuodesta Helsingissä aivan konkreetti-
sesti kun Vuokko ja Sulo Auvinen olivat järjestäneet
Karjala-taloon karjalaisista ruisleivistä kertovan tilai-
suuden oikein makujen kera. (Karjala-lehti 23.3.–06)

-Kun länsisuomalaiset leipoivat ennen vain kaksi
kertaa vuodessa, karjalaiset emännät leipoivat pari
kertaa viikossa, oli siinä leipien maussa suuri ero,
kertoi Sulo Auvinen. Auviset olivat lähteneet esitte-
lemään suurelle yleisölle leipätietouttaan, jota Sulo
elämäntyönään on kartuttanut käytännössä vuosi-
kymmenet. Joitakin aikoja sitten he esiintyivät myös
TV-ohjelmassa kertomassa ”ruisleivän tunnoista”.
Pari vuotta sitten Sulo ja Vuokko Auviselta ilmestyi
myös Minun leipäni-niminen ansiokas leipäkirja.

-Lapsuudestani lähtien olen pitänyt rukiista leipää
herkkuna. Kahdeksan vuotiaana sotalapsena Ruot-
sissa eniten kaipasin oikeata ruisleipää, siellä kun oli
ainoastaan makeita limppuja, kertoi Sulo.

Karjalainen leipäkori on edelleenkin laaduissaan ri-
kas. On limppuja, pienimuotoisia ruisleipiä, vuokalei-
pää, ohutta reikäleipää kuin myös reijätöntä. Puhu-
mattakoon karjalanpiirakoista monin eri täyttein. ”Pii-
rakat ovat kuin pizzoja”, toteaa Sulo myhäillen. Niin,
ja vielä leipomusten jäänteistä paistettiin ohuita pik-
ku leipäsiä, joita lapset kutsuivat nikerrys-nakerrus-
leiviksi.

Paljon, paljon leipätietoutta, leivän historiaa, eri vil-
jalaaduista leivottavia tuotteita ja leipoimisohjeita si-
sältää Minun leipäni-kirja. Leivän ystävän kannattaa
hankkia kirja itselleen. Sen saa ottamalla yhteyttä
Sulo ja Vuokko Auviseen, ehkä painosta on vielä jäl-
jellä?   - MJR -
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 painettu Porissa 2006

Vanhoja papereita selaillessa löysin saamani mielenkiintoisen
kirjeen sukuseuramme aamunkoitteesta. Kirjoittajana Aune Ai-
risto (T100), joka oli valittu Porin Yyterin ensimmäisessä ko-
koontumisessa sukuluettelon pitäjäksi ja minut samassa koko-
uksessa varapuheenjohtajaksi. Suunnittelimme innolla seuraa-
vaa kokousta vuodelle 1979.

Terve Vuokko!

Oli ikävää, että et päässyt Ilpon (Ahtola) luo, mutta toivot-
tavasti pian taas paranet. Minun perhekin on jo sairastellut
ensimmäiset syysflunssat.

Meitä oli Ilpon luona Osmo Tuomi, Matti Raekallio + minä
+ Pentti sivupersoonana. Keskustelimme kaikenlaista mm.
että pitäisi saada lisää maksavia jäseniä. Laina (Hagelberg)
kertoi, että rahaa oli kertynyt 300 mk, siis n. 30 oli maksanut.
”Rakeita” oli tullut maksamaan 120 mk. joten yksi lehti vielä
voi ilmestyä.

Alustavasti päätettiin, että yritetään saada seuraava suku-
kokous Tampereelle 9 - 10 kesäkuuta ensi vuonna. Onko si-
nulla ehdotuksia paikasta? Ajattelimme Rosendalia. Onko-
han se hirvittävän kallis paikka vai saako siellä iso porukka
jotain alennuksia. Voisitko vähän ottaa selvää. Ottaisitko
myös selvää aikatauluista, milloin junia tulee ja lähtee Tam-
pereelle ja sieltä eri ilmansuuntiin.

Olisi tarkoitus kokoontua meillä 18. marraskuuta klo 13.00.
Joten tervetuloa silloin! Ota Sulo mukaan ja jääkää meille
sitten yöksi. Olisi mukavaa rupatella vähän enemmän samalla
kertaa.

Eilen olikin oikein sukulaisten tapaamispäivä. Ensin Ilpon
luona ja sitten Teija Sopasella viettämässä meidän ”gummipo-
jan” Matti Raninin kihlajaisia. Siellä oli vain sulhasen ja
morsiamen perheet ja kummit. Vaikutti oikein mukavalta ty-
töltä gummipojan morsian. Saara tuli sitten vielä meille, te-
räsmuori, 80-vuotias. Menee taas takaisin maalle, missä yksi-
nään asuu pienessä mökissään syyskuun puoleen väliin asti,
jolloin tulee teatterin harjoituksiin.

Tässäpä nyt olisi viimeiset kuulumiset. Hyvät voinnit teille
kaikille!

Iloisiin näkemiin Aune

Kuten huomata saattaa, oli rahaa kertynyt 300 mk ja maksanei-
ta jäseniä oli 30. Nyt jäsenmaksut kerätään euroina ja jäsenmää-
räkin on tuosta kasvanut jonkun verran.

Sukukokous pidettiin sitten Tampereella hotelli Tammerissa
kosken partaalla. Läsnä oli liki 100 henkeä ja tunnelman muis-
tan olleen hyvin lämmin ja läheinen. Tunsimme kaikki olevam-
me ikään kuin samaa suurta perhettä.

Siellä oli tietty suvun esittämää monipuolista ohjelmaa, kuten
aina nytkin, ja lisäksi taide- ja käsityönäyttely, merkkinä suvun
monipuolisesta lahjakkuudesta. Esiintyi siellä myös tampere-
laisen suurleipomon johtajan Jussi Linkosuon vetämänä or-
kesteri Laihtumattomat, laulaen mm. tekemiään Tampere-biisejä
ja tanssittaen kokousväkeä. ”Kenkkäri” Sulo oli silloin ko. fir-
man palveluksessa ja siellä suorittanut Juhlamestarin arvoni-
men toukokuussa.

Keskusteluissa todettiin seuran päätehtäväksi sukututkimuk-
sen jatkamisen, mikä tietysti pitääkin olla sukuseuran tärkein
tehtävä tälläkin hetkellä.

Niistä alkuvuosista on saatukin paljon aikaiseksi, jopa suku-
kirjakin julkaistu v. 1999. Sitä on kai vielä muutamia kappaleita
saatavissa sihteeriltämme. Kirjaa pitäisi jaksaa täydentää ja
varmaan jossain vaiheessa ottaa uudistettu painos tai tehdä
jatkokappale nuoresta polvesta.

Onnellisten sattumien kautta ovat myös Amerikan serkkum-
me saaneet meihin yhteyden internetin välityksellä ja nyt jo
kirjeiden kauttakin. Jännittyneenä odotamme tapaavamme hei-
tä ensi kesänä Yyterissä 30-vuotisjuhlissamme.

On Rakeita-lehtikin muuttunut ja kehittynyt näiden vuosien
aikana, aina vaan monipuolisemmaksi. Kiitos siitä kuuluu Räik-
kälöiden perhekunnalle! On siirrytty nettiaikaan sähköpostei-
neen ym. Nykynuoret ovat jo syntyneet ”hiiri” hyppysissään,
mutta meille vanhemmalle väelle menee joskus sormi suuhun
näitten kaikkien uusien vempaitten kanssa, tunnustan.

Toivottavasti ensi kesän kokoukseen Yyteriin virtaa Hagel-
berg-Raekallioita pilvin pimein! Siellä tavataan!

Hyvää joulua vain rakkaat sukulaiset ja onnellista tulevaa
vuotta 2007!

Vuokko Auvinen (T236)

Historian siipien
havinaa…

Olet reipas, toimeen tarttuva, kiinnostunut lehtityöstä
sekä tiedottamisasioista, uudet haasteet eivät pelota ja
haluat näyttää kyntesi! RAKEITA-lehti etsii juuri Sinua
tekemään tästä upeasta lehdestä entistäkin upeampi!
Palkkana hyvä mieli ja onnistumisen tunne!  - Älä epä-
röi, vaan ota yhteyttä, takasivun laatikossa yhteystie-
dot ... Lehden teko on hauskaa, kehittävää ja avartavaa
puuhaa!

Paikka avoinna : lehden toimittaja
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Hagelberg-Raekallion sukumatrikkeli  alkaa olla iällä se-

kin. Se julkaistiin vuonna 1999. Tietoja suvun jäsenistä

täydennetään ja pidetään ajan tasalla jatkuvasti. Uuden pai-

noksen ottaminen on vain päätöstä vailla. Mikäli tiedossasi

on muutoksia tai korjauksia jäsenten tietoihin, voit toimit-

taa ne sukuarkistoa hoitavalle Matti Raekalliolle. Suku-

kokouksessa on jälleen mukana korjauskappale, jota voi

tutkia ja tehdä siihen tarvittavia merkintöjä.

Tietoja voi toimittaa arkistonhoitaja Matti Raekallio lle.

Sukukirjan edellistä painosta on vielä varastossa ja

sitä voi tilata Leena Lehtiniemeltä.

uheenjohtajan proosaa...

Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n  tarkoituksena
on edistää sukututkimusta ja suvun historian tuntemusta,
vaalia suvun perinteitä sekä edistää jäsenten yhteenkuu-
luvaisuuden tunnetta. Tietojen hankkimista suvusta
jatketaan lähinnä talkoovoimin. Sukukirjan Hagelberg-
Raekallion suku 1600-2000 täydentämistä jatketaan ja
valmistellaan uuden teoksen julkaisemista.

Hallitus kokoontuu kaksi kolme kertaa vuodessa päättä-
mään muistakin kuin sukukokouksessa käsiteltävistä
asioista seuran sääntöjen edellyttämällä tavalla.

RAKEITA-lehti ilmestyy perinteiseen tapaan kerran tai
kaksi kertaa vuodessa. Tietoverkkosivuja pidetään yllä ja
kehitetään edelleen jäsenistön tarpeita vastaavasti.

Toimint asuunnitelma
 toimikaudeksi 2007 - 2009

P

Sukukirjast a
uusi p ainos HAGELBERG-RAEKALLION

SUKUMATRIKKELI

Sukuseuramme täyttää tänä
vuonna 30 vuotta.
Sukukokouksemme pidetään
lauantaina 11. elokuuta 2007
Porissa Yyterin Kylpylähotellissa
samassa paikassa, jossa seura
perustettiin 1977. Ohjelma on
sääntöjen mukaisten virallisten
asioiden lisäksi perinteinen:
lounas kahveineen, esitelmä,

musiikkia, lasten ohjel-
maa ja päivällinen
arpajaisineen.
Sukukokousesitelmän
pitäjäksi on lupautunut
Matti Räikkälä, joka on
ollut sukuseuran toimin-
nassa mukana ihan
alusta asti. Lapsille on

varattu oma tila Meripoukama, jossa lasten toimintaa
ohjaa Laura Tuomi. Juhlakokouksen kunniaksi
seuramme julkaisee ja laskee liikkeelle oman postimer-
kin, jonka kuva on toisaalla lehdessämme.
Porin kaupunki on luvannut esittää tervehdyksensä juh-
livalle seurallemme kokouksessamme.
Iltajuhlan ohjelma painottuu pitempään kuin 30 vuoden
aikaan. Historiallisen kavalkadin Aikamatka sukupuuhun
on suunnitellut Merja Almonkari.

Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n hallitus on huhti-
kuussa pitämässään kokouksessaan todennut kolmen
jäsenen olevan erovuorossa. Heidän toivomuksestaan

pyydän miettimään ehdokkaita hallituksen jäseniksi
erovuoroisten tilalle. Pohdittavaksi esitän tässä myös
Levillä esitetyn ajatuksen hallituksen nykyistä pienem-
mästä kokoonpanosta mahdollisine varajäsenineen.
Sukuseurojen Keskusliitossa on ollut esillä sääntö-
muutosmalli, jossa sukuseura olisi kaikille avoin yleis-
hyödyllinen yhdistys. Tätä ja siihen liittyviä etuja seuran
olisi myös syytä pohtia.

Samoin kuin aikaisemmin tekin su-
kuumme kuuluvat, jotka ette vielä ole
jäseniä, olette lämpimästi tervetulleita
osallistumaan sukutapahtumaan. Hyvät
sukulaiset, tervetuloa runsain joukoin 30-
vuotisjuhlakokoukseen Poriin!

The Hagelberg-Raekallio Family Asso-
ciation founded in 1977 will
celebrate the 30 years of its
activity aimed at the promotion of 
the knowledge of  family´s history
and of the feeling of togetherness.
Dear relatives, you are cordially
invited to the Meeting of the
Hagelberg-Raekallion Sukuseura
ry on Saturday, August 11, 2007 at
the Yyterin Kylpylähotelli, Pori!

5.6.2007 Turkka Tuomi,
puheenjohtaja

KesäRAKEITA 2007
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Ajo-ohje Yyteriin

Virallisluonteinen aikataulu :

11.00     Ilmoittautuminen
12.00     Lounas
13.15     Sukuviirin nosto ja maakuntalaulu
13.30     Porin kaupungin tervehdys
13.45     Sukukokous Merisalissa                  
                 Tapahtuu samaan aikaan:
                 lapsille ei-niin-kuivakkaa ajanviettoa
                 Meripoukamassa

15.15 - 15.30  Matti Räikkälä: Sukuseuran 30 vuotta
17.00 - 20.30  Päivällinen
               Historiallinen  kavalkadi:  Aikamatka sukupuuhun.
                Arpajaiset - ei virallista valvontaa
                Musiikkia ja lausuntaa.

Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n 30-vuotisjuhlakokous
Porin Yyterissä lauantaina 11. elokuuta 2007

Jos sukukokous ei nyt ole ihan ainoa kiinnostuksen koh-
de, voi Yyterissä harrastaa rantalaiskottelun lisäksi ns.
“aktiivilomailua”: golfia, ratsastusta ja surfausta. Jos
kävely kiinnostaa, Yyterissä on myös yli 30 km retkeily-
reittejä ja luontopolkuja ja jopa yli kymmenen lintutornia.
Lisää: www.yyteri.fi

Hotellin huonevarausten viimeinen päivä on 1. heinäkuuta 2007. Varattavissa

on 30 kahden hengen huonetta siis 1.7.2007 asti, jonka jälkeen huoneen saa jos

on vapaata. PerhehuoneIta on viisi. Huoneet on alustavasti varattu kahdeksi

yöksi 10.-12.8. Hotellin vastaanotto puh: (02) 628 5300.

Huoneet:             53 e / hlö / vrk / H2

                          85 e / H1 / vrk

                           21 e / 4-14 v lapsi lisävuoteessa

Perhepaketti       135 e / 2 aikuista ja kaksi lasta (4-14v.)

Majoitushintaan sisältyy aamiainen, aamusauna ja uinti sekä kylpylän

allasosaston, saunojen ja kuntosalin vapaa käyttö. www.yyterinkylpylahotelli.fi

Hotellin lähellä on leirintäalue, Yyteri Camping,

jossa on mökkimajoitus sekä asuntovaunupaikkoja.

4 h. leirintämökki (huone, makuuparvi, keittolevyt, jääkaappi) 45 e/vrk

2-4 h. mökki (huone, keittomahdollisuus, suihku, WC, TV) 75 e/vrk

4-6 h. mökki (tupakeittiö, makuuh. ja -parvi, sauna, suihku, WC, TV) 100 e/vrk

Tilaukset: puh. (02) 634 5700, email: yyteri.camping@pori.fi

Muutaman kilometrin päässä on myös UPM-Lomakylä, jossa myös mökki-

majoitus sekä asuntovaunupaikkoja:

4-8 h. mökkejä saunalla tai suihkulla 100 •/vrk

4 h. mökkejä 34 •/vrk

Tilaukset: Paula Blomster, puh: 040 551 7505, email: juha.saarnilehto@pp.inet.fi

Yyterin Infokeskuksesta saa myös tietoa kaikista Yyterin matkailualueen

majoitusmahdollisuuksista. Avoinna päivittäin klo 11-18.  Puhelin: 0800 90 290

(ei lisämaksua)

Kaikkihan nyt Yyterin tuntevat - Suomen suurin,
kaunein, loistavin ja joidenkin haaveissa tulevaisuu-
dessa uljain rantalomakohde.
Ei sieltä puutu auringonpaiste eikä aurinkorasvalla
silattujen rantaleijonien ja -kissojen ihon hohde...
Mutta varmuuden vuoksi: aja tai ajatuta itsesi Poriin.
Pori on se Rauman yläpuolella oleva pieni kaupunki
länsirannikolla. Suuntaa Porista 18 kilometriä
länteen. Seuraa tienviittoja ja lomien jälkilöylyissä
heiluvia rentoja rantaihmisiä. Älä liity heidän seu-
raansa - vielä, vaan suuntaa hotellin toisen kerrok-
sen aulaan ilmoittautumaan.

Majoitus

Kokous on Merisalissa, joka on hallussamme koko päivän ja illan,

ravintolasali on auki normaalisti. Merisali muutetaan kokouksen

jälkeen ravintolatilaksi, jossa siis päivällinen ja muu ohjelma. Merisali

ja ravintolasali ovat vierekkäin, välissä on lasiseinä joka voidaan

peittää verholla.

Saaristolaisnoutopöytä klo 17.00:  17 Eur/aik, 8.50/lapsi

Noutopöydässä tarjolla kylmät kalat, leikkeleet, salaatit, lämpimät

kasvikset, kaksi lämminruokavaihtoehtoa, jälkiruoka ja kahvi. Lisäksi

leivät ja levitteet sekä ruokajuomina maito, kotikalja, mehu ja vesi.

Ruuat valmistetaan HYLA- tuotteita käyttäen vähälaktoosisiksi.

Erityisruokavalioista keittiö tarvitsee ennakkotiedot.

Lomien jälkilöylyissä heiluvia rentoja rantaihmisiä Yyterissä.

kuva www.yyteri.fi -sivulta.

Tarjoilut: 12 e/aik,  6 e/4-14v lapsi sisältäen salaattipöydän antimet,

lihakeitto, leivät ja levitteet, normaalit ruokajuomat  ja kahvin, klo 12.00 -

14.00.



puheenjohtaja:
Turkka T uomi
Isokaari 38 D, 00200 Helsinki
(09) 671 679
totuomi@cc.hut.fi

sihteeri:
Leena Lehtiniemi
Kylä-Aakkulantie 38, 36200 Kangasala
puh: 0400 231 129
lehtiniemet@kolumbus.fi

taloudenhoitaja:
Hanna Leskinen
Rautakorventie 33
46800 Anjalankoski
hanna.leskinen@ramboll.fi

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

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

 yhdistyksen nettisivu:

 www.hagelberg-raekallionsukuseura.fi

  Hagelberg - Raekallion sukuseura ry                                                          sukuseura 1977 - 2007KesäRAKEITA 2007

Sukuseuran toiminta on jatkunut sääntöjen edellyttämäl-
lä tavalla Levillä 30.7.2005 pidetyn sukukokouksen hy-
väksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteis-
sa. Hallituksessa ovat olleet Turkka Tuomi puheenjohta-
jana, Matti Raekallio varapuheenjohtajana, Leena Lehti-
niemi sihteerinä ja muina jäseninä Antti Ahtola, Merja
Almonkari, Hanna Leskinen, Yrjö Räikkälä, Jutta Telivuo
ja Osmo Tuomi. Hanna Leskinen on toiminut rahaston-
hoitajana. Matti Raekallio on ollut arkistonhoitaja ja Yrjö
Räikkälä tiedottajana. Tilintarkastajina ovat olleet Aila
Kekkonen ja Mauri Lietkari. Varatilintarkastajat olivat
Lauri Leino ja Lily Saarno. Levin sukukokouksessa
valittiin sukuseuran kunniapuheenjohtajaksi Mauri
Lietkari. Sukuseuran kultaisella ansiomerkillä palkittiin
Matti Raekallio ja Yrjö Räikkälä.

Varsinainen sääntöjen määräämä sukukokous pidettiin
lauantaina 30.7.2005 Hotelli Levitunturissa Levillä.
Osanottajia oli 75 henkilöä. Sukukokousesitelmän
Sukulaisia Amerikassa piti Osmo Tuomi. Kokouksen
muusta ohjelmasta ja tapahtumista valokuvineen on
kerrottu RAKEITA-lehden joulukuun 2005 numerossa.

Seuramme on ollut Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäsen
vuodesta 2001. Puheenjohtaja Turkka Tuomi on osallis-
tunut keskusliiton kevät- ja syyskokouksiin. Hän on
toiminut edelleen Sukuseurojen Keskusliiton vaalivalio-
kunnan jäsenenä, johon tehtävään hänet valittiin ensim-
mäisen kerran 2003. Sukuseurojen Keskusliiton julkaise-
massa lehdessä Sukuviesti on tiedotettu Levillä pidetys-
tä sukukokouksestamme. Seuramme on vastannut
Helsingin yliopiston kansatieteen oppiaineen ja Suku-
seurojen Keskusliiton järjestämään sukuseurakyselyyn
2006.

Hallitus on kokoontunut  toimintakauden aikana kuusi
kertaa. Hallituksen kokouksissa on hyväksytty tilinpää-
tökset vuodelta 2005 ja 2006. Vuoden 2005 tilinpäätös
osoitti alijäämää 823,93 euroa ja vuoden 2006 tilinpäätös
ylijäämää 158,70 euroa. Sukuseuran pankkitilillä oli
31.12.2006 rahaa 613,73 euroa. Vuotuinen jäsenmaksu
on ollut 10 euroa. Yli 80-vuotiaat ovat kunniajäseniä,
joilta ei ole peritty mitään maksua. Aikaisemmin käytös-
sä ollut perheenjäsenen maksu on poistettu Jyväskylän
2003 sukukokouk-sen päätöksellä. Hallituksen esitys
sukukokoukselle 2007 on, että varsinaiset jäsenet
maksaisivat vuosittain perittävää jäsenmaksua 12 euroa.

Yli 80-vuotiaat ovat edelleen kunniajäseniä, joilta maksua
ei peritä.
Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n tiedotuslehti
RAKEITA on ilmestynyt vakiintuneen tavan mukaan
jouluksi 2005 ja jouluksi 2006 sekä ilmestyy 2007 ennen
Porissa Kylpylä-hotelli Yyterissä pidettävää juhlakokous-
ta. Lehteä on toimittanut Yrjö Räikkälä.

Sukuseuran hallituksen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä
sukulaisiin erityisesti Yhdysvalloissa. Lisäksi on vastattu
sukuumme kuulumisesta tulleisiin kyselyihin.
Sukukirjaan Hagelberg-Raekallion suku 1600-2000
esitetyt korjaukset ja täydennykset on kirjattu muistiin.
Seuran nettisivun osoite on www.hagelberg-raekallion-
sukuseura.fi, ja sinne pääsee myös osoitteesta
www.sukuseurojenkeskusliitto.fi. Sivujen ylläpitäjä on
ollut tiedottajamme Yrjö Räikkälä. Sivuilta löytyy
perustietoa suvustamme ja sukuseuraan ilmoittautumis-
lomake.

Hallituksen nimeämä ohjelmatoimikunta Merja Almonkari,
Yrjö Räikkälä, Alpo Tuomi, Osmo Tuomi ja Turkka Tuomi
on kokouksissaan 2006 ja 2007 valmistellut seuraavaa
Porissa Kylpylähotelli Yyterissä pidettävää 30-vuotista
toimintaa juhlistavaa sukukokousta. Juhlavuoden kunni-
aksi sukuseura julkaisee oman postimerkin.

Sukuseuran toimintakertomus kaudelta 2005 - 2007

Hallitus päätti valmistuttaa oman posti-
merkin seuran 30-vuotisvuoden kunni-
aksi. Tämä postimerkki on nähtävillä
Yyterin sukukokouksessa ja sitä
voi tilata itselleen haluamansa
määrän. Merkkiä saa 20 merkin
arkissa tai vih-kosetissä, jossa 24
merkkiä kolmessa 8 merkin
vihkossa. Arkin hinta 25,- +

postitus. Vihkosetin hinta 33,70 + postitus.
Mikäli haluaa tehdä tilauksen
ennen kokousta, voi tilauk-
sen tehdä tiedottajalle.
Merkkiä voi tilata suoraan
postista itsekin. Kuvatiedos-
ton ja ohjeet saa kysymällä
tiedottajalta.

SUKUSEURALLE OMA POSTIMERKKI

KesäRAKEITA 2007
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Suvun kantaisä Karl Herman Hagel-
berg syntyi 200 vuotta sitten 11. syys-
kuuta 1808 Teiskossa, jossa hänen äi-
tinsä oli sotaa paossa. Suomen sota oli
alkanut 1808. Sota päättyi 1809. Sama-
na vuonna päättyi myös tulevan lukka-
rin äidin ja isän elämä. Äiti kuoli 29. lo-
kakuuta 35-vuotiaana ja isä 30. joulu-
kuuta 1809 vain 32-vuotiaana. Orvoksi
jäi viisi lasta. Nuorimman lapsen yksi-
vuotiaan Karl Hermanin otti kasvatik-
seen Tampereen kaupunginlääkäri Nils
Lönnroth. Sukukirjassa todetaan van-
himmasta lapsesta 1796 syntyneestä
Anders Johanista lyhyesti: Työskenteli
kaupungissa ensin kaupungineläinlää-
käri Lönnrothin palvelijana ja sittemmin
työmiehenä. Lisäksi tiedetään isovan-
hemmista, että isänisä oli kuollut 1794.
Isänäiti, joka tuolloin Karl Hermanin
syntyessä oli 62-vuotias, kuoli Suomen
sodan päättymistä seuraavana vuonna
1810.
Karl Herman Hagelberg kävi koulua
Tampereella, muutti Virroille 1827 ja va-
littiin lukkariksi 1840. Hän meni naimi-
siin kruununnimismiehen tyttären Ceci-
lia Alexievna Forsgårdin kanssa. Per-
heeseen syntyi Virroilla 13 lasta, seise-
män tyttöä ja kuusi poikaa.
Suomen sotaan ja vuoteen 1809 liitty-
viä tapahtumia on Suomessa jo järjes-
tetty tänä vuonna 2008 paljon ja lisää
on tulossa ensi vuonna. Miettimään
jää, mikä vaikutus Suomen sodalla oli

omaan sukuumme. Dramaattisen
alun suvun historiasta kerrotun mu-
kaisena tiedämme, mutta emme sitä,
mikä osuus sodalla oli kovin nuorten
ihmisten kuolemaan ja mitä tapahtui
heti sen jälkeen 1800-luvulla. Olem-
mekin seuramme hallituksessa suun-
nitelleet, että aiheesta Hagelberg-
Raekallion suku ja Suomen sota pi-
detään pieni tutkimusseminaari ke-
sän sukukokouksen yhteydessä.
Hankkeeseen on haettu avustusta
Suomalais-ruotsalaisesta kulttuurira-
hastosta. Rahasto asettaa vuoden
2008 apurahojen jaossa etusijalle
hankkeet, jotka liittyvät vuoden 1809
tapahtumiin ja niiden seurauksiin.
Elokuun 1. päivänä 2009 pidettävän
sukukokouksen paikaksi on valittu
tähän teemaan hyvin sopiva Es-
poossa sijaiseva Hanasaaren suoma-
lais-ruotsalainen kulttuurikeskus,
joka paikkana on erinomainen, yhtä
lähellä meren rantaa kuin Yyteri ja
jonka kokoustila on pelkästään
omassa käytössä sekä päivällä että
illalla.
Tutkimus suvusta ja Suomen sodas-
ta voi mielestäni sisältää Ruotsin
vallan ajan vaikutusten tarkastelua
kielen ja kulttuurin näkökulmasta.
Mainittakoon Virtain lukkarin vanhin
poika 1831 syntynyt Karl Edvard Ha-
gelberg, josta tuli Viitasaaren kirkko-
herra. Karl Edvard kävi ruotsinkieli-

sen yläalkeiskoulun Vaasassa. Koulu
oli Wasa Högre Elementarskola, joka
oli rakennettu jo 1600-luvulla. Suomen-
kielistä yläalkeiskoulua ei vielä tuohon
aikaan 1840-luvulla ollut lukkarin pojal-
le tarjolla. Vanhin suomenkielinen oppi-
koulu Jyväskylän lyseo perustettiin
vasta 1858 yläalkeiskoulu -nimisenä.
Lukkari Karl Herman näki ja koki elä-
mänsä aikana tämän koululaitoksen ke-
hityksen. Hänhän kuoli vasta 1868.
Karl Edvard Hagelbergin luokalla Vaa-
sassa oli kolme muutakin lukkarinpoi-
kaa. Yhdestä näistä Karl Henrik Kaheli-
nistä tuli aikanaan Jyväskylän lyseon
rehtori. Nämä tiedot löysin kirjasta Hei-
di Tuorila-Kahanpää: Lukkarin poika
(Kopiojyvä Oy, Jyväskylä 2008). Tehtä-
väni ei ole ryhtyä tässä suunniteltua
tutkimusta tekemään, vaan pikemmin-
kin panna lukijat miettimään, kuka tai
ketkä tehtävään valitaan, jos haettu
avustus myönnetään. Sukututkimus
tältä osin voisi mielestäni myös käsit-
tää  muidenkin kuin tässä esille ottama-
ni yhden klaanin henkilöhistorioita ja
tässä yhteydessä erityisesti yhteydet
Ruotsiin, joista jotakin tiedämme mutta
lisää haluaisimme tietää.
Toivotan kaikille lukijoille Hyvää Jou-
lua ja Onnellista Uutta Vuotta 2009! Sa-
malla toivon runsasta osanottoa suku-
kokoukseemme Espoon Hanasaaressa
1. elokuuta 2009.

                                        Turkka Tuomi

PUHEENJOHTAJAN KYNÄSTÄ

Sukukokoontuminen Espoossa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa 1.8.2009
Hanasaaren kongressikeskus on hyvin varustettu; on taso-

kas ruokala ja majoitustilojakin. Ruotsi tuli antaneeksi vuon-

na 1967 anteeksi erään viime sotien pikku vipin, 100 mil-

joonaa kruunua. Niinpä suomalaiset päättivät olla vähän

höveliä ja rakensivat ruotsalais-suomalaisen kulttuurikes-

kuksen. Hanasaari vihittiin käyttöön 1.6.1975.  Avajaisylei-

sössä olivat mukana muuan Urho Kekkonen (lapin Urkin

kamu) sekä ainakin yksi ruotsalainen, Kaarle XVI Kustaa.

25-vuotisjuhlissa vuonna 2000 oli tiettävästi jo ainakin kol-

me ruotsalaista, Kaarle XVI Kustaa, vaimonsa Silvia ja tyttä-

rensä Viktoria. Tietoja kokouksesta tarjoillaan lisää kesän

RAKEITA-lehdessä.

 Myrskybongari Rami Saarikorpi (T436.2) on myrskyharrastaja. Hän
on metsästänyt myrskyjä kymmenen vuotta. Laji ei
ole kovin yleinen, Suomessa on noin 300 harrastajaa,
joista monet lähinnä haluavat kokea myrskyn. Rami
haluaa myös tietää ennakolta, milloin ja miten myrsky
alkaa ja saada tieto hyötykäyttöön. Niinpä hän on
mukana Ilmatieteen laitoksen ja Vaisalan Rae- ja
puuskatuoteprojektissa Ursan myrskybongausjaos-
ton myötä. Suomen Luonto -lehdessä oli Alice Karls-
sonin artikkeli Ramista. Tavanomaisempi tekemisen
laji on toimia ravintolapäällikkönä Joensuussa.

Myrskybongari

tutkii ahkerasti

paitsi myrskyä,

myös hyviä

pakoonjuoksu-

suuntia

kuva: Erkki Makkonen Ramin kuva Linnunlahdelta Joensuun edustalta

2.
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Suruviesti  Tampereelta
kertoi, että sukuseuramme
vanhin jäsen Meeri Leppälä
on pitkällisen sairauden jäl-
keen 17.10.2008 poistunut
joukostamme, saavutettu-
aan kunnioittavan iän 94-
vuotta. Meerin isoäiti oli
Helga Josefina Vilhelmiina.
Allekirjoittaneella on Mee-
ristä erittäin mieluisat muis-
tot, vaikka valitettavasti en
häntä koskaan henkilökoh-
taisesti tavannut.
Käynnistäessämme uutta
sukukirjaa 90-luvun puolivälissä oli sukutietojen hankinta
hankalaa, kun työmme ei tahtonut edistyä toivotulla taval-
la, RAKEITA -lehdessä olleet pyynnöt sukuseuran jäseniltä
eivät alkuun tuottaneet tulosta. Meeri sukuseuran vanhim-
masta päästä oli ensimmäisten  joukossa, joita ei tosiaan
ollut monta, jotka kirjeillään antoivat lisätietoja sukutaus-
toistaan. Arvostin suuresti hänen yhteyden ottojaan, jotka
antoivat taas uutta uskoa sukututkimustyössä. Keskuste-
limme puhelimitse varsinkin sukukokousten edellä tai nii-
den jälkeen. Tuolloin totesin hänen sydämellisyytensä
kaikkia sukulaisiaan kohtaan, kuin myös kiinnostuksensa
sukuseuramme toimintaan. Monesti hän valitti,että hänellä
ei ollut voimia tulla sukukokouksiimme.

1920-luvulla elettiin vielä
sitä aikaa, että vain har-
voilla nuorilla oli mahdol-
lista opiskeluun. Meerillä-
kään tuota mahdollisuutta
ei ollut. Tampereen työvä-
enopistossa hän kuiten-
kin kävi useita vuosia.
Kiinnostuksen kohteena
olivat historialliset ja yh-
teiskunnalliset asiat.
Kutsuttuina olimme Lee-
na Lehtiniemen kanssa
Meerin siunaustilaisuu-
dessa 31.10. Tampereen

Kalevankankaan pienessä kappelissa. Saattoväkeä oli
kappeli lähes täynnä. Laskimme Hagelberg-Raekallion
sukuseuran puolesta kukkavihkon. Siunaustilaisuu-
den jälkeen muistotilaisuus oli Iidesrannan seurakun-
takeskuksssa. Tilaisuudessa muisteltiin lämpimästi
poismennyttä Meeriä.

Leena Lehtiniemen ja Merja Almonkarin tekemä Mee-
rin haastattelu on RAKEITA -lehdessä joulu/2005.

                  Mauri Lietkari
                  Sukuseuran pj. vv  1994-99

Sukumme kunniapuheenjohtaja

Mauri Lietkari täytti 80 vuotta

2.8.2008. Hän vietti merkkipäivään-

sä pienen ystäväjoukon kanssa. Ku-

ten kuvasta näkyy, seppelöity päi-

vänsankari on yhtä hyväntuulinen,

kuin mihin me sukuseuralaiset olem-

me tottuneet, hänen toimiessaan pu-

heenjohtajanamme vuosina 1993 -

1999. Hänen uutteralla työllään

saatiin aikaan ensimmäinen sidottu

valokuvin varustettu sukukirja.

Mauri toimii edelleen sukuseuran

tilintarkastajana. Hän on myös suku-

kokousten aina  innokas osallistuja

yhdessä Irja-vaimonsa kanssa.

RAKEITA-lehti ja sukuseura onnit-

televat tarmokasta kunniapuheen-

johtajaa!

Tulevia syntymäpäiviä:

Leena Rautio 30.1. 70 v.

Sirkka Tuomi 27.5. 70 v.

Turkka Tuomi 20.8. 70 v.

Helvi Kiuru 29.7. 70 v.

Juhani Ahtola 26.6. 60 v.

Seppo Aunio 12.1. 60 v.

Helena Kalliomäki 17.9. 60 v.

Heini Auvinen-Daniels 17.12. 50 v.

Kristiina Hagelberg-

                       Häkämies 20.9. 50 v.

Seija Hautoniemi 30.7. 50 v.

Syntyneitä:

Pia ja Pasi Pessi sekä isoveli Neo

saaneet toisen pojan, Jon Oliver syn-

tyi 4.6.2008

Kirsti ja Kirstian Saarikorpi sekä iso-

sisko Aurora saaneet tytön, Serafiina

Mari Salome syntyi 4.6.2008

(Meeri oli tiettävästi viimeinen, joka näki isoäitinsä, jonka
 nimi Helga Josefina Vilhelmiina esiintyy klaanijaossa)

Helsinkiläissyntyinen Antti Raekallio on valittu Pohjois-Savon taidetoimikun-

nan läänintaiteilijaksi 1.1.09 alkaen. Antti on pitkän linjan muusikko ja soiton-

opettaja. Klassisen musiikin opinnot vaihtuivat nopeasti rytmimusiikin puolel-

le ja etno- sekä folkmusiikin tyylit

ovat muodostuneet pääleipälajiksi.

Instumenttivalikoima käsittää kita-

rat, buzukit ym. kielisoittimet.  Hän

on myös sukulaisensa Tiina Rae-

kallion tavoin ollut äänittämässä

animaation suomennosta, Kirikou

ja paha noita. Läänintaitelijaura

tullee sisältämään jos jonkinlaisia

poikkitaiteellisia virityksiä ja projek-

teja, niin kuin oikein onkin.

Laila Puro                18.3.08
Raimo Aunio            22.7.07
Pirkko Tuomi          20.9.08
Meeri Leppälä       17.10.08

Antti Raekallio,
läänintaiteilija

 Meeri
 Leppälä

o.s. Aunio ent. Mäkinen
s. 22.4. 1914  Messukylä
k. 17.10.2008
 sukutaulu 192
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RAKEITA -lehdessä oli joku vuosi
sitten kertomus Amerikan sukulaisis-
tamme. Kyseessä oli silloin Eemil Toi-
voTuomi (s. 5.6,1869 Virrat) ja hänen
jälkeläisensä. Emil Tuomen äiti oli
Hilma Alexievna Hagelberg ja isä
Aleksander Ahlbom aikaisemmin
Santeri Santerinpoika Ylä-Soini. Hil-
ma Alexievna taas oli lukkari Karl
Herman Hagelbergin tytär.

Amerikkaan muutti myös muita sa-
maan sukuhaaraan eli Hilma Alexiev-
nan klaaniin kuuluvia sukulaisiamme.
Siis edellä mainitun Eemil Tuomen si-
saren Helmi Ingeborg Johanna Viita-
sen s. Ahlbom (s. 15.6.1861 Virrat) lap-
sia. Helmin puoliso oli Aapo Santerin-
poika (16.8.1857 Virrat) ja syntyisin hän
oli Viitalan talosta. Hän tuli rengiksi Ylä-
Soinin taloon ja tutustui täten Helmiin.
Ylä-Soinin isäntänä oli tuolloin Helmin
setä, eikä Helmin kotikaan kaukana si-
jainnut Ylä-Soinista. Naimisiin menty-
ään he muuttivat Ähtäriin Viitasen
torppaan, lähelle Virtain rajaa. Myö-
hemmin torppa itsenäistyi uuden torp-
parilain mukaan.

Heille syntyi vuosien kuluessa 12 las-
ta; Arvo Akseli, Tyyne Hilma, Ville
Heikki, Hilja Johanna, Rauha Maria,
Usko Aleksis, Lyydia Siviä, Jaakko
Abraham, Anna Esteri, Onni Yrjö, Hel-
mi Esteri ja Toivo Aleksanteri. Heistä
kolme kuoli aivan pieninä ja Jaakko-
poika 20-vuotiaana nuorena miehenä.

Tästä sisarussarjasta kaikkiaan neljä
muutti vuosien kuluessa Amerikkaan
leveämmän leivän toivossa. Heidän
myöhemmistä vaiheistaan ei minulla
ole paljon tietoa. Vain muutamia valo-
kuvia on kertomassa heidän tarinaan-

sa. Kerron heistä nyt kaiken sen tie-
don, minkä olen heistä kuullut vuosia
sitten eräältä sukulaiselta ja tuolloin
muistiin merkinnyt. Tuo iäkäs nainen,
jota haastattelin, on nyttemmin kuol-
lut, joten en voi näitä asioita enää tar-
kistaa.

Lapsista vanhin, Ähtärissä 15.3.1884
syntynyt Arvo Akseli, joka käytti ni-
meä Akseli, lähti Amerikkaan vuonna
1903. Hän palasi sieltä kuitenkin takai-
sin jonkin ajan kuluttua, mutta lähti uu-
delleen vuonna 1908. Myöhemmin hän
avioitui siellä suomalaisen Kurikasta
kotoisin olleen Selman kanssa. He asui-
vat Chicagossa ja perheeseen syntyi
kaksi lasta, tytär ja poika. Sukunimen-
sä Akseli muutti Wilsoniksi. Akseli eli
yli 90-vuotiaaksi ja kuoli vuonna 1978.
Ainakin Akselin tyttärellä oli perhettä
ja valokuvasta päätellen vähintään
yksi lapsi.

Seuraavana lähti 3.3.1886 Ähtärissä
syntynyt Tyyne Hilma Amerikkaan
vuonna 1906. Hän avioi-
tui siellä suomalaisen mie-
hen kanssa. Albert oli
lähtöisin Kotkasta. He
saivat yhden tyttären,
Edithin ja perhe asui Min-
nesotassa. Tyyne eli
myös iäkkääksi. Hän kuoli
1980-luvun alussa.

Ähtärissä 12.7.1890 syntynyt Rau-
ha Maria  vuorostaan lähti kohti
Amerikkaa vuonna 1910. Hänen
puolisonsa oli myös kotkalaisia. Oli-
siko ollut Tyynen miehen ystäviä tai
sukulaisia? Rauhalla oli ainakin yksi
tytär ja perhe asui Tyynen tavoin
Minnesotassa. Tämä tytär kävikin
Suomessa ja Viitasessakin, ehkä jos-

kus1960-70-luvuilla. Hänellä oli kak-
sostyttäret ja toinen näistä tytöistä oli
ammatiltaan opettaja.

Viimeisin Amerikkaan lähtijä oli Usko
Aleksis (s. 16.7.1894 Ähtäri), joka lähti
vuonna 1913. Hänen matkansa jatkui
Kanadaan, jossa hän sitten elämänsä
asui. Hänenkin puolisonsa oli suoma-
lainen. Perheessä oli kaksi lasta, tytär
ja poika. Tiettävästi Usko menestyi
Kanadan puolella hyvin ja vaurastui.

Näistä sisaruksista olisi mukava saa-
da joskus enemmän tietoa. Mitä he te-
kivät työkseen? Millaisessa paikoissa
he asuivat? Entä miten heidän lasten-
sa ja lastenlastensa elämä meni? Ehkä
jonain päivänä saamme heihin yhte-
yksiä vaikkapa internetin välityksellä.
Loimmehan Emil Tuomen jälkipolviin-
kin yhteyden pari vuotta sitten.

Tyyne Viitanen, puoliso Albrekt

sekä tytär Edith, mahd. 20-luvulta

Rauha ja Tyyne Viitanen sekä

Tyynen tytär, mahd. 20-luvulta

Akseli Viitanen perheineen, vaimo

Selma Kurikasta, mahd. 20-luvulta

Usko Viitanen perheineen

Kanadassa, mahd. 30-luvulta

Akseli Viitasen tytär perheineen joulua viettämässä mahd. 50-luvulla
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Syysmyrskyn piiskatessa luontoa ja
harmaan sateen valuessa ryöppyinä
maisemassa, palaa mieli helposti ke-
sään ja aurinkoon. Vaikkakin viime
kesä ei meillä Suomessa ollut kovin-
kaan hyvä. Harvoiksi jäivät aurinkoi-
set ja lämpimät kesäpäivät, mutta mö-
killä touhutessa aika kuitenkin riensi
niin, että vast}a nyt sain teetettyä lo-
makuvatkin ja ihana lomamatka palau-
tui hetkessä mieleen.

Olimme ”Sulo-Kenkkärin” kanssa
aina haaveilleet joskus saada nähdä
Ateenan ja Akropoliin luon-
nossa. Niinpä sitten kerran
tartuimme syöttiin ja varasim-
me risteilyn Välimerelle M/S
Kristiina Reginalla tapahtu-
vaksi 29.3. - 5.4.2008. Ajatte-
limme, että tällä matkalla näki-
simme mahdollisimman paljon
historiallisia paikkoja eikä
matkalaukkuja tarvitsisi pur-
kaa kuin kerran.

Reissu alkoi siis 29.3. lennol-
la Kreetalle. Iraklionin sata-
massa Rocca Maressa astuim-
me laivaan. Historia tulvi vas-
taan jo ensi askelilla. Satamassa oli ve-
netsialainen linnoitus ja retkin Knos-
soksen palatsiin oli vallan mahtava.
Palatsi on rakennettu minolaisen kult-
tuurin vallitessa vuosina 2600 - 1450
eKr. Lisää historiaa löytyi lukuisista
museoista kaupungilla. Kreetan saari
on tosin muutakin kuin historiallisia
rakennuksia. Maaseudulta sieltä löy-
tyy valtavia viiniviljelmiä, jotka ovat
olleet saarella jo tuhansia vuosia.

Illalla klo 18.00 lähdimme seilaamaan
kohti Pireusta ja Ateenaa. Päivällisellä
laivan ruokasalissa kohtasi meitä iloi-
nen yllätys kun tapasimme sattumalta
sukuseuralaiset Anja ja Birger Fogel-
holmit, jotka olivat sattumalta samalla
risteilyllä ystäviensä kanssa. Totesim-
me, että niin pieni on maailma kuiten-
kin , että tapaa sukulaisia aina silloin
tällöin yllättäen matkoilla (tai suku niin
suuri. -toim.huom.).

Aamulla sitten availimme silmiämme
Pireuksessa, Ateenan satamakaupun-
gin rannassa. Kaupungin teki aikoi-
naan tunnetuksi kreikkalainen laulaja
Melina Mercouri laulullaan ”Ei kos-
kaan sunnuntaisin”. Hän toimi myö-
hemmin Kreikan kulttuuriministerinä ja
on hänelle pystytetty patsaskin lähel-
le Akropolista.

Akropoliin kukkulalle oli aikamoinen

kiipeäminen tällaiselle lonkkavaivai-
selle ikäihmiselle, mutta se vaiva kan-
natti. Kaikesta remontti- ja entistä-
mistyöstä ja rakennustelineistä ja tu-
hansista turisteista huolimatta oli
mahtavaa olla paikalla ja tuntea men-
neisyyden kosketus. Mahtava oli
myös näkymä kukkulalta yli auterei-
sen Ateenan. Kun vihdoin päästiin
laivalle takaisin, jalat olivat aivan
hyytelöä. Kannella piti vähän rentou-
tua kylmän oluen parissa ja ottaa var-
paille aurinkoa.

Edessä odotti sitten seuraava näh-
tävyys, jota ei osannut kuvitella niin
mahtavaksi kuin oli. Jouduimme noin
tunnin verran ajamaan Korintinkana-
van läpi matkalla Korfuun. Juuri ja
juuri pieni laivamme mahtui siitä kul-
kemaan. Kanava on 6343 m pitkä, 8 m
syvä ja 21 m leveä alhaalta ja korkeut-
ta sillä on varmaan ison kivitalon ver-
ran. Kanava on louhittu kulkemaan
osittain vuoren halki. Se rakennettiin
vuosina 1881 - 93. Saksalaiset räjäyt-
tivät kanavan ylikulkevan rautatiesil-
lan junineen alas toisen maailmaso-
dan aikoihin.

Aamulla sitten olimme perillä Kor-
fun saarella, Korfun kaupungissa,
missä tutustuimme paikkoihin kävel-
len. Mielenkiintoinen ja kaunis kau-
punki. Saarella oli aikoinaan Itävallan
keisarinnan kesäpalatsi Gastourin ky-
lässä henkeäsalpaavien maisemien
keskellä, Me muistamme keisarinnan
paremmin nimellä Sissi.

Risteilymme nimi oli Viiden Valtion
Visiitti, joten oli vielä maita näkemät-
tä. Niinpä pistäydyimme entisen Ju-
goslavian itsenäistyneihin valtioihin:
Montenegroon, Kroatiaan ja Sloveni-
aan. Albaniassa emme poikenneet

MATKALLA ANTIIKIN MAISEMISSAMATKALLA ANTIIKIN MAISEMISSAMATKALLA ANTIIKIN MAISEMISSAMATKALLA ANTIIKIN MAISEMISSAMATKALLA ANTIIKIN MAISEMISSA

vaan ajoimme sen jylhien, karujen,
melkein pelottavien rantojen ohi ilta-
hämärissä. Kaikissa näissä valtiois-
sa, missä poikkesimme, oli tuhansia
historiallisia nähtävyyksiä ja mielen-
kiintoisia paikkoja, esim. Monteneg-
ron kaupunki Kotor löytyy Unescon
maailmanperintökartalta. Slovenia oli
mielestämme päässyt nopeimmin ny-
kyaikaan. Vanhaa oli vaalittu, mutta
paljon oli uutta rakennettu. Ympäris-
tö siellä oli siistiä ja tiet hyviä ja ihmi-
set ystävällisiä. Meille oli jopa järjes-

tetty tervetuliaisseremonia Ko-
perin kaupunkiin saavuttuam-
me. Oli haitarinsoittoa, viinitar-
joilua ja hauska Vuohipukki
esiintyi. Se oli kait jonkinlainen
kaupungin symboli, ihminen
vuohena. Koperissa aisti myös
voimakkaasti italialaisen ilma-
piirin. Onhan Triesten kaupun-
ki melkein näköetäisyydellä ja
mm. katujen nimet olivat slove-
niaksi ja italiaksi.

Viimeisenä risteilypäivänä 5.4.
saavuimme Venetsiaan. Kau-
punki on meille kaikille varmaan

melko tuttu kaupunki, onhan siitä kir-
joitettu niin paljon ja filmattukin ja
onhan se ollut monen elokuvan ta-
pahtumapaikkana. Voi vain sanoa,
että kyllä se on maineensa veroinen
kauniine, rappeutuvine rakennuksi-
neen ja tuhansine turisteineen. Täy-
tyy mainita että joimme siellä Pyhän
Markuksen torin laidalla Euroopan
kalleimmat kahvit: kaksi kahvia ja ve-
silasit maksoivat 17 euroa!! Otimme
tapahtumasta kuvankin.

Matkan aikana meillä oli mielenkiin-
toisia esitelmiä laivalla. Esitelmöitsi-
jänä toimi Jouni Järvinen. Hän on
koulutusjohtaja Aleksanteri-Instituu-
tissa ja tehnyt tutkimusta itäisen
Keski-Euroopan, Balkanin ja Baltian
kehityksestä. Kuulijoita oli paljon ja
kysymyksiä riitti ajankohtaisista ai-
heista.

Paljon nähtiin ja koettiin matkalla,
paljon tuli myös mukavia muistoja
kotiin tuotaviksi. Ehkä teemme toi-
senkin tutkimusmatkan vielä joskus.
Näissä merkeissä toivotan kaikille
sukulaisille hyvää ja rauhallista jou-
lunaikaa ja tulevana vuonna taas ta-
vataan!

-Vuokko Auvinen

Venetsialaiset sumpit käypi kukkaron päälle
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Vuosi 1946: olin aloittanut kansakou-

lun.  Sota-aika oli ohi.  Oli puutetta kai-
kesta, mutta ei se lapsen elämää hai-
tannut.  Isäni oli palannut sodasta ter-
veenä ja perheemme oli kasvanut kak-
sospojilla.

Koulunkäynti oli jännittävää.  Kou-
luun vietiin joulun alla tähtikuponki,
jotta me lapset saimme pienen pussin
joulujuhlassa. Pussissa oli vehnäpulla,
omena ja jokunen karamelli.

Amerikan paketti oli tullut kouluun ja
sieltä opettaja jakoi jokaiselle jotakin.
Minä sain hammasharjan. Joulujuhla
oli mieleenpainuva; virsi ”enkeli tai-
vaan” kaikui koulun suuressa juhlasa-
lissa.  Oli runonlausuntaa, laulua, mu-
siikkiesityksiä ja joulunäytelmä.  Omis-
ta esiintymisistäni en muista muuta
kuin, että jossakin esityksessä olin
karhu ja että karhupuku oli hyvin läm-
min. Tärkeintä oli kuitenkin se, kun
opettajamme juhlan jälkeen jakoi luo-
kassa ne joulupullapussit ja jouluto-
distukset.

Asuntomme oli tehtaan vuokra-asun-
to: yksi huone ja keittiö.  Asunto oli
neljän perheen puutalossa ja siihen

kuului myös pieni piha, jossa kesällä
kukki suuri sireeni. Asunnon alapuolella
oli asunnon kokoinen liiteritila, jossa oli
kylmäkellari ja suuri varasto puille. Ne
olivat mielestäni lähinnä rimoja. Mutta
niillä lämmitettiin koti ja laitettiin ruoka
puuhellalla.

Joulun alla jännittävin paikka oli suuri
vinttitila, joka oli myös samankokoinen
kuin asunto. Siellä olivat joululahjat.
Kori oli suuri pyykkikori, joka kannettiin
jouluaattona kuusen alle. Minua kiin-
nosti tietenkin vain omat lahjani, joihin
olin kyllä tutustunut vintillä jo ennen
joulua.

Olen aina ollut kova lukemaan ja ahke-
ra kirjaston käyttäjä. Myöhemmin, kun
lukutaitoni oli jo nopeaa, olin usein jou-
lupäivänä lukenut saamani kirjan lop-
puun. Minulla oli hyvät kummit, jotka
ostivat aina minulle jouluksi kirjan. Vie-
läkin on tallella Yrjö Kokon  Pessi ja Illu-
sia. Anni Swanin paksun, Rudolf Koi-
vun kuvittaman satukirjan olen kadotta-
nut, mutta  muistan sen kuvat elävästi
vieläkin.

Joulun alla oli äiti siivonnut kodistam-
me joka kolon.  Sitä perinnettä en itse

ole pystynyt jatkamaan, mutta vie-
läkin tuntuu, että niin pitäisi tehdä,
jotta joulu tulisi.

Äiti ja isä valmistivat yhdessä jou-
luruoat, joihin kuuluivat lanttu ja
porkkana-laatikot, suolasiika, keite-
tyt ja kuoritut perunat, kunnon pa-
tapaisti ja purkkiherneitä sekä puo-
lukkahilloa ja suolakurkkua. Jälki-
ruokana oli rusinasoppaa tai luumu-
kiisseliä.

Joskus 40-luvun loppupuolelle
saatiin kauppoihin tanskalaisia
omenoita ja jos sai omenapussin
joulupukilta, se oli myös elämys.

Joulukirkko ei kuulunut perheeni

traditioihin, mutta myöhemmin kävim-
me ystävättäreni kanssa joulun aamu-
kirkossa eli Tampereen tuomiokirkos-
sa, joka sijaitsi lähellä kotiamme.

Mieleenpainuvia olivat myös joulu-
aaton myöhäisillan kävelyt Kalevan-
kankaan hautausmaalle, jossa sadat
kynttilät loistivat. Lunta oli mielestäni
aina jouluna, eikä myöskään ollut kos-
kaan kylmä eikä liukasta(?). Hautuu-
maalla vietiin kynttilät äidin äidin ja
isän haudoille ja isän veljen haudalle,
joka oli kuollut sodan viimeisinä päivi-
nä ja joka jäi ikuisiksi ajoiksi Karjalan
korpiin. Mutta nimi säilyy sankarihau-
dalla. Nyt on paljon enemmän kyntti-
löitä kassissa, kun käyn Kalevankaal-
la, koska itse alan olla jo melko vanha.

Lapsuuden joulun tuoksut ja tunnel-
mat eivät koskaan katoa eivätkä haa-
listu vaikka jo yli kuusikymmentä
vuotta on kadonnut.

 
Kangasalla 3. joulukuuta  2008  
Tuula Aarnio-Welander

Joulumuisteloita vuosien takaa

Rudolf Koivu: Joulutähden äärellä
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HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURAN SUKUKOKOUSTIEDOTE

Kesä-

perustettu v. 1977

Suku kokoontuu Espoon Hanasaa-
ressa ruotsalais-suomalaisessa kult-
tuurikeskuksessa lauantaina 1.8.

KKKKKesä kaikilla, mutta sukukokous harvoilla.esä kaikilla, mutta sukukokous harvoilla.esä kaikilla, mutta sukukokous harvoilla.esä kaikilla, mutta sukukokous harvoilla.esä kaikilla, mutta sukukokous harvoilla.



Hagelberg-Raekallion Sukuseura
ry:n 17. sukukokous pidetään lauan-
taina 1. elokuuta 2009 Espoon Ha-
nasaaressa  ruotsalais-suomalai-
sessa kulttuurikeskuksessa.

Sukuseuran sääntöjen mukainen virallinen kotipaikka
Espoo on nyt toista kertaa sukutapahtuman pitopaikka.
Edellisen kerran Espoossa kokoonnuttiin 1981. Paikka
oli silloin Hotelli Tapiola Garden.

Ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen valinnalla
kokouspaikaksi halutaan muistaa vuosien 1808 ja 1809
tapahtumia, jotka vaikuttivat sukuumme ja moniin
muihinkin sukuihin dramaattisella tavalla. Sukukokouk-
sen esitelmän pitäjäksi puhumaan aiheesta Suomen sota
ja sukumme olemme saaneet Risto Kärkkäisen, joka on
toiminut useita vuosia Sukuseurojen Keskusliitto ry:n
hallituksen jäsenenä ja on tällä hetkellä liiton vaalivalio-
kunnan jäsen.

Sukuseuran hallituksessa ja monessa muussa yhteydessä
on keskusteltu suvun tarinoiden keräämisestä ja julkaise-
misesta. Yksi tapa saada kirjoituksia on Sukuseurojen
Keskusliitto ry:n käyttämä keino: kirjoituskilpailu.
Sellainen onkin parhaillaan menossa. Sukuviesti-
lehdessä on julkaistu kilpailun säännöt. Lapsille on oma
kilpailu ”Sukuni vuonna 2050”. Kirjoituksia pyydetään

lähettämään  Sukuviesti-lehden toimitukseen 4.9.2009
mennessä. Kirjoita muistosi itsellesi ja jälkipolville!
Tämä Sukuviestin kehotus koskee meitä kaikkia!

Voisimme aivan hyvin olemassa olevaa mallia soveltaen
julistaa kirjoituskilpailun omassa RAKEITA-lehdessäm-
me. Aihe tarvitaan ja tuomari, palkinnot ja ehkä myös
sarjat. Kirjoituskilpailu edistäisi myös sukututkimusta.
Suunnitelmissa oleviin sukuhaarakirjoihin saataisiin
tällä tavalla myös aineistoa matrikkelitietojen lisäksi.
Kilpailun ajoittamisessa on otettava huomioon, ettei
kirjoitus saa olla samanaikaisesti toisessa kilpailussa.

Hyvät sukulaiset, tervetuloa runsain joukoin sukukoko-
ukseen Espoon Hanasaareen! Tervetulotoivotus koskee
kaikkia sukuun kuuluvia ja suvusta kiinnostuneita
ulkomaita myöten.  Sukutapaamiseen on suunniteltu
virallisen osuuden jälkeen aluksi leikkimielinen kilpailu
-toivottavasti sää sallii - ulkona ja myöhemmin illalla
arpajaiset ja muuta ohjelmaa sisällä juhlapäivällistä
nauttien. Erityisen tärkeää on täyttää oheinen ilmoittau-
tumislomake ja maksaa ohjeen mukaisesti sukuseuran
tilille määräaikaan 18.6.2009 mennessä ateriamaksut.
Iltaohjelmaan  tietty kaivataan esiintyjiä. Olkaapa hyvät
ja  ilmoittakaa ohjelmanumeroita seremoniamestari
Merja Almonkarille viimeistään iltatilaisuuden alkaessa!

Tapaamisiin Hanasaaressa lauantaina 1. elokuuta 2009

14.5.2009 Turkka Tuomi

klo 12 - 13
klo 13.15

klo 13.30

klo 15 - 15.30

klo 15.30 - 16

klo 16 - 18

klo 18 – 22

Lappu ilmoitustaululla. Eräs kesäinen tositapaus
tarkemmin määrittelemättömästä suomalaisesta
kylästä. Tiettävästi tämä naapuri ei ollut ainoastaan
naapuri, vaan myös sukulainen, läheinen sellainen.
Puhelinumerot ovat peitetty asian luonteen vuok-
si. Klapitkin ovat tiettävästi kaupattu.

Veri on vettä sakeampaa...

Kokouspäivän ohjelma
Ilmoittautuminen
Sukuviirin nosto ja maakuntakaulu

Sukukokous Aleksis-salissa, lasten
ohjelmaa Solveig-kokoushuoneessa

Kahvi

Risto Kärkkäinen: Suomen sota ja
sukumme

Ohjelmaa ulkosalla
Hallituksen järjestäytymiskokous

Kolmen ruokalajin päivällinen
Iltaohjelmaa
Arpajaiset (palkintoja mukaan!)

KesäRAKEITA 2009
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Siipimies. Siipeilijä. Sukuun naitu jne. Nimityksiä,
mitä eräät Väinö Pensala, Raninin Matti ja Matti it-
sekin ovat käyttäneet statuksestaan sukuseurassa.
Niinpä niin - eihän nimitykset miestä ja niin edelleen.
Kankaanpään Hapuan Räikkälän sukutila ei saanut
esikoispojasta tilan jatkajaa, kun katse mulllan si-
jasta  suuntautuikin betoniin ja asfalttiin. Matti näki
tulevaisuutensa mainonnassa, silloin vielä eksootti-
sella alalla. Hän ei malttanut odottaa lukion käy-
mistäkään kokonaan, kun uusi aika, pääkaupunki
ja markkinointi-instituutti kutsui. Matti kaavaili piirtä-
vän mainostoimittajan uraa, mutta huomasikin
tekstinluomisen olevan enemmän omaa. Hänestä
tulikin oman aikansa copywriter. Ura urkeni markki-
noinnissa (jota termiä ei vielä juuri käytetty), ensin
Keskon pääkonttorissa, sitten kauppahuone Aug.
Lipsasella ja sieltä Rosenlewille, jossa hän vakuutti
mm. erään epäilevän Sylvi Kekkosenkin firman jää-
kaappien erinomaisuudesta. Valkoiset kalusteet
saivat jäädä, kun eräs Anttilan Kalle päätti, että Po-
riinkin piti saada tavaratalo. Matti näki, että häntä
siinä tarvittiin. Muutaman vuoden Anttilan vetämi-
sen jälkeen kuitenkin tarve saada tehdä itsenäises-
ti asioita vahvistui, mikä sitten johti yksityisyrittäjän
uralle.
Kiinnostus inhmillisen toiminnan eri aloihin, ihmi-
siin, heidän nimiinsä ja yhteyksiinsä toisiin ihmisiin
sekä ylipäänsä historiaan ovat leimanneet hänen
toimintaansa, mikä on ilmennyt sitten sukuharras-
tuksessakin. Matilla lienee edelleenkin muistissa
eräitä tuhansia ihmisten nimiä ja tietty myös heidän
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sukulaisuussuhteitaan. Oma suku eri haaroineen lienee hä-
nellä paremmin hallussa kuin kenelläkään muulla. Niinpä
nämä taipumukset olivat Hagelberg-Raekallion sukuseuran
alkuvaiheiden verkostoitumisessa varsin hyödyllisiä.
Tästä voi kiittää sitä, että hänet tuli naineeksi
aikoinaan Maija, Viivi o.s. Raekallion
tytär. Viivin si-
sar oli taas se
Laina Hagel-
berg, jonka to-
pakkuutta joutui
kestämään - tai
siitä sai nauttia,
paitsi siipeilijä
itse, myös useat
muut osalliset tai sivul-
liset. Laina oli veljensä Ur-
hon ohella se, joka pisti Matin
lujille seuran perustamistouhuissa.
Matti vaimoineen on RAKEITA-
lehden alullepanija ja toimitti sitä
yli kahdenkymmenen vuoden
ajan.
Myöhempinä aikoina Matti on
musiikinharrastajana nähnyt,
että maailma ei ole siltäkään
osin ihan vielä valmis, joten hän ryhtyi myös säveltämään.
Sävellyksiä onkin syntynytkin jokseenkin kosolti. Poika Han-
nu niitä on sitten joutunut - tai siis saanut sovittaa - Matti kun
on katsonut parhaaksi pysyä sävellyspuolella, eikä niinkään
performance-puolella. Toistaiseksi.   -YR

Ajo-ohjeet Hanasaareen sekä majoitusmahdollisuuksia

Hanasaaren kulttuurikeskus sijaitsee Espoossa aivan
Helsingin rajalla. Omalla autolla tulijat pääsevät
paikalle Länsiväylältä Hanasaaren liittymästä, joka
sijaitsee Lauttasaaren ja Otaniemen välissä. Bussilla
tulijoille on pysäkki samassa liittymässä Kävelymatka
pysäkiltä on pari sataa metriä. Pysäkillä pysähtyvät
kaikki Länsiväylää ajavat seutuliikenteen bussit, jotka
lähtevät Kampin uudesta linja-autoterminaalista.
Yhden seutulipun hinta on 4 euroa. Yhden vuorokau-
den voimassa oleva lippu on edullinen vaihtoehto,
mikäli aikoo ajella enemmänkin julkisilla välineillä
(vaikkapa mennä Suomenlinnaan kompastelemaan).

Me kaikki aikuisethan osaamme järjestää majoituk-
semme ihan itse. Hanasaaressa on varattavissa 9
kahden hengen huonetta (120 e) ja 11 kahden
hengen huonetta, joihin mahtuu lisävuode (27 e).

Isommissa huoneissa on sohva, johon mahtuu 2
pienikokoista lasta (alle 10 v.) veloituksetta. Varausta
tehdessä on syytä mainita sukumme kokous. Yhteys-
tiedot Hanasaareen: p.( 09) 4350 2411
                            www.hanaholmen.fi

Ainakin seuraavat hotellit sijaitsevat
10 min. taksi- tai bussimatkan päässä:
- Radisson Sas Hotel, Otaranta
  puh: 020 123 4705
- Hotelli Holiday Inn, Helsinki City West
  puh: 0200 55055
- Sokos Hotel Tapiola Garden
  puh: 020 123 4616

Hanasaarenrant a 5,  02100 Espoo                              Hanasaarenrant a 5, Espoo

Ajo-ohjeet Hanasaareen sekä majoitus
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Sukuseuran toiminta on jatkunut sääntöjen edellyttämällä
tavalla Porin Yyterissä 11.8.2007 pidetyn sukukokouksen
hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaises-
ti. Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Turkka Tuomi,
varapuheenjohtaja on ollut Matti Raekallio ja ja sihteeri
Leena Lehtiniemi. Hallituksen muut jäsenet ovat olleet Antti
Ahtola, Merja Almonkari, Seija Hautoniemi, Pentti Raekallio,
Yrjö Räikkälä ja Jutta Telivuo. Matti Raekallio on ollut arkis-
tonhoitaja, Antti Ahtola rahastonhoitaja ja Yrjö Räikkälä tie-
dottaja. Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana kuusi
kertaa. Tilintarkastajina ovat toimineet Aila Kekkonen ja Mauri
Lietkari. Sukukokouksen valitsemat varatilintarkastajat olivat
Lauri Leino ja Lily Lilja. Mauri Lietkari on sukuseuran kunnia-
puheenjohtaja.
   Varsinainen sääntöjen määräämä sukukokous pidettiin
Kylpylähotelli Yyterissä  Porissa lauantaina 11. elokuuta
2007. Kokous oli 30-vuotisjuhlakokous, ja kokouspaikka oli
sama kuin seuran ensimmäisen kokouksen pitopaikka 1977.
Osanottajia oli 74 henkilöä. Juhlaesitelmän Sukuseuran 30
vuotta piti Matti Räikkälä. Iltaohjelmassa oli historiallinen
kavalkadi Aikamatka sukupuuhun, jonka oli kirjoittanut ja
jonka ohjasi Merja Almonkari. Esityksen video-osuuden
toteutti Risto Korhonen. Juhlavuoden kunniaksi julkistettiin
sukuseuran oma postimerkki, jonka on suunnitellut Yrjö
Räikkälä. Kokouksesta on kerrottu sekä RAKEITA-lehdessä
että Sukuviesti-lehdessä.
    Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n tiedotuslehti RAKEI-
TA on ilmestynyt vakiintuneen tavan mukaan jouluksi 2007 ja

Kuten kaikki tietävät, on sukuseuralla on oma postimerkki.
Merkillä voi vaikkapa varustaa kirjeen, mikä on nykyisin

epäilemättä merkkitapaus. Ellei nyt sitten
laskuja lueta kirjeiksi. Merkkejä voi tilata
Itellasta (ent. Posti) itse tai kääntyä tiedot-
tajan puoleen asiassa. Sitä toimitetaan 20
merkin arkissa tai vihkosetissä, jossa 24
merkkiä kolmessa 8 merkin vihkossa. Ar-
kin hinta 25,- + postitus. Vihkosetin hinta
33,70 + postitus. Mikäli haluaa tehdä tila-
uksen itse, on ohjeet sekä kuvatiedostot
seuran nettisivulla.

jouluksi 2008 sekä ilmestyy 2009 ennen Espoossa 2009
pidettävää sukukokousta. Lehteä on toimittanut Yrjö Räik-
kälä.
    Seuramme on ollut Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäsen.
Puheenjohtaja Turkka Tuomi on osallistunut keskusliiton
kevät- ja syyskokouksiin ja toiminut liiton vaalivaliokunnan
jäsenenä.  Sukuseurojen Keskusliitto ry:n julkaisema kuusi
kertaa vuodessa ilmestyvä Sukuviesti-lehti on tullut jäsen-
etuna kuudelle sukuseuramme hallituksen jäsenelle. Lehdes-
sä on tiedotettu sukukokouksestamme.
    Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n jäsenmäärä on noin
150. Jäsenmaksu on 2007 ollut 10 euroa ja 2008 12 euroa.
Tilinpäätös vuodelta 2007 osoittaa ylijäämää 246,38 euroa.
Vuonna 2008 ylijäämää on kertynyt 210,75 euroa. Hallituk-
sen esitys sukukokoukselle 2009 on, että vuotuinen jäsen-
maksu olisi 12 euroa. Ennen toimintavuoden alkua 80 vuotta
täyttäneet ovat kunniajäseniä, joilta ei peritä jäsenmaksua.
Sukukirjaan Hagelberg-Raekallion suku 1600-2000 ilmestyi
täydennysosa 30-vuotisjuhla-kokouksessa 2007. Matti Rae-
kallion toimittama kymmenen sivua käsittävä moniste sisäl-
tää muutoksia, korjauksia ja lisäyksiä esipolvitaulun II ja III
sukupolvesta aina XII sukupolveen saakka. Tämän lisäksi
Yhdysvalloista on saatu laajahko aineisto sata vuotta sitten
Amerikkaan muuttaneiden sukulaistemme jälkeläisistä.
Sukututkimusta on suunniteltu jatkettavaksi yhtenä tavoittee-
na laatia sukuhaarakirjoja.
    Hallituksen nimeämä ohjelmatoimikunta Antti Ahtola, Matti
Raekallio, Jutta Telivuo ja Turkka Tuomi on valmistellut seu-
raavaa pääkaupunkiseudulla pidettävää vuoden 2009 suku-
kokousta, jonka ohjelmassa pyrittään tuomaan esille Suo-
men sodan 1808-1809 tapahtumia.
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SUKUSEURAN
TOIMINT AKERTOMUS
VUOSILTA 2007 – 2009

SUKUSEURAN POSTIMERKKI

Hagelberg-Raekallion Sukuseura ry:n tarkoituksena on sääntö-
jen mukaisesti edistää sukututkimusta ja suvun historian tunte-
musta, vaalia suvun perinteitä sekä edistää jäsenten yhteen-
kuuluvaisuuden tunnetta. Tietojen hankkimista suvusta jatketaan
talkoovoimin. Sukukirjan Hagelberg-Raekallion suku 1600-2000
täydentämistä jatketaan ja tutkitaan mahdollisuutta laatia suku-
haarakirjoja. Sukukokouksia pidetään joka toinen vuosi.
Sukuseuran hallitus kokoontuu kaksi kolme kertaa vuodessa
päättämään sekä sukukokouksessa käsiteltävistä asioista että
muusta seuran toiminnasta sääntöjen edellyttämällä tavalla.
RAKEITA-lehti ilmestyy kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Tieto-
verkkosivuja pidetään yllä ja kehitetään jäsenistön tarpeita vas-
taavasti.

TOIMINT ASUUNNITELMA
VUOSIKSI 2009 – 2011

Joulun RAKEITA-lehdessä oli Seija Hautoniemen juttu
Viitasia Amerikassa. Taimo Tuomi on löytänyt isänsä jäämis-
töstä valokuvan, jossa on myös kyseisen suvun haaran jäse-
niä. Hän on tutkinut asiaa ja kirjoittanut artikkelin, joka on
nettisivulla luettavissa. Juttu tulee myös ensi Joulun lehteen.
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Hanasaari -  ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Espoossa  oli tämän vuoden 2009 sukukokouksemme
pitopaikka. Kokous oli järjestyksessä 17. Teemana oli
Suomen sota ja oman sukumme tapahtumat vuosina
1808 ja 1809. Aikaisemmin ihmettelin tällä palstalla,
mikä osuus sodan tapahtumilla oli sukumme kantaisän
Karl Herman Hagelbergin vanhempien kuolemaan var-
sin nuorena. Nyt sekin selvisi. Molemmat kuolivat
1809 pilkkukuumeeseen (rötfeber, “mätäkuume”). Tie-
dot löysin internetistä (hiski.genealogia.fi) Tampereen
tuomiokirkkoseurakunnan haudatut-luettelosta. Äidin
kohdalla lukee: Kuollut 29.10.1809, Haudattu
2.11.1809, Talo N:r 21, Henkilö Klock. h-u Helena Ha-
gelberg, Kuolinsyy rötfeber, Ikä vv 35, Omainen Sme-
den Hagelberg. Isästä on kirjoitettu: Kuollut
30.12.1809, Haudattu 2.1.1810, Talo N:r 16, Henkilö
Klock: And: Joh: Hagerberg, Kuolinsyy rötfeber, Ikä
vv 38.
Risto Kärkkäinen piti kesän kokouksessa mainion esi-
telmän Hagelbergien sekä Kärkkäisten sukujen vaiheis-
ta Suomen sodan aikana. Parhaat kiitokset hänelle
myös siitä, että esitelmä saatiin julkaistavaksi tähän
lehteemme. Kiitokset esitän myös Matti ja Ulla Raekal-
liolle leikkimielisen kilpailun järjestämisestä Hanasaa-
ren maastossa. Laura Tuomi oli tehnyt ohjelmaa lapsil-
le. Lapset valmistivat hänen opastuksellaan taideteok-
sia oksista, varvuista, havuista, kaisloista ja sammalis-
ta. Kiitos Lauralle arvokkaasta työstä. Teokset olivat

näytteillä iltaohjelmassa, jossa tai-
teilijat ne esittelivät. Parhaat kii-
tokset Matti Raninille iltaohjel-
massa  esittämästään runosta, joka
lunasti innokkaat odotukset.  Su-
kukokousta valmistelivat jälleen
kerran ansiokkaasti Leena Lehti-
niemi 16 vuoden kokemuksella
sihteerin tehtävissä  ja rahaston-
hoitaja Antti Ahtola. Haluan tässä
kiittää sukuseuran hallituskauten-
sa päättäneitä Leena Lehtiniemeä ja Merja Almonkaria erittäin
ansiokkaasta työstä sukuseuran hyväksi. Kiitän myös kaikkia mui-
takin sukukokoukseen osallistuneita.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tekla Raekallio ja Tanja
Kunnas, jotka toivotan tervetulleiksi Hagelberg-Raekallion suku-
seura ry:n hallitukseen. Tiettäväksi tehtäköön että hallitus on teh-
nyt päätöksen omasta kirjoituskilpailusta, joka julistetaan vuoden
2010 RAKEITA-lehdessä. Tulokset tullaan julkistamaan seuraa-
vassa  sukukokouksessa. Tämä kokoontuminen on päätetty pitää
lauantaina 30. heinäkuuta 2011 Ähtärissä.

Toivotan kaikille sukulaisille Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta
Vuotta!  Turkka Tuomi 1.12.2009

 C C C C Chairmanhairmanhairmanhairmanhairman

Hannu Räikkälä
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SSSSSe oli rakkautta ensi silmäyksellä.

Vaikka olin vasta muutaman vuoden
ikäinen, niin Kankaanpään mammalan
ulkorakennuksen perään rakennetussa
vajassa oleva iso moottoripyörä oli mie-
lestäni vastustamaton. Hämyisässä tilas-
sa oleva vihertävä hahmo sai mielessäni
valtavat mittasuhteet. Se oli vaarini met-
säteknikko Erkki Valanteen toinen moot-
toripyörä. Hän oli käyttänyt sitä luke-
mattomilla matkoillaan eri puolilla Sata-
kuntaa metsänarvioinnissa. Varsinainen
elämys oli, kun hän vaimonsa Viivin ja
pikkusiskoni Tiinan kanssa saapuivat
vierailulle Hapualle, missä minä vietin
kesääni mummalassa. Jo kaukaa kuului
matala murina, kun he saapuivat kolmi-
sin Tiina kuin nukkena välissään. Olin
kateellinen hänelle kun pääsi sellaiseen
kyytiin.

Sain sitten itsekin kerran kokea vauh-
din hurmaa, kun menimme vaarin kanssa
ostamaan halkoja Ruokojärven takaa. En
saanut istua takasatulassa, koska olin lii-
an nuori, vaan vaa-
rin edessä bensa-
tankin päällä. Pyö-
rässä oli nimittäin
istuimina kaksi
”elefantinkorvaa”,
joista takimmainen
oli huomattavasti
korkeammalla, jo-
ten sieltä saattoi
napero helposti ti-
pahtaa.

Myöhemmin halusin huoltaa vaarin
”issikkaa” muun muassa voitelemalla
ketjut löytämälläni nokkakannulla. Vaari
ihmetteli sittemmin, että mistähän valuu
bensiiniä ketjuille, kun niistä on kaikki
rasva kadonnut. Nokkakannu osoittautui
ryyppykannuksi.

Kun kasvoin vanhemmaksi, uskalsin
jo koittaa käynnistämistäkin. Oman mo-
poilutaitoni rohkaisemana ajelin mam-
malan puutarhassa useita lenkkejä. Kum-
ma kyllä Viivi-mamma antoi siihen lu-
van, vaikken ollut vielä motskari-iässä-
kään. Vaari sairasti pitkään ja kun hän
vuonna 1969 kuoli, sain moottoripyörän
perintönä.

Kokonaisen kesän purin, puhdistin ja
maalasin pyörää. Sen moottori peruskor-
jattiin ja pakoputket saivat kromia. Easy
rider -elokuvan mukaisesti pyörään asen-

nettiin jalkatuet moottorin etupuolelle ja
korkea kaari takasatulan jatkeelle. Keltainen
”iisee” oli valmis. Seuraavaksi hain harjoit-
teluluvan eli keltaiset kolmiot, jotka silloin
sai jo kuusitoistavuotiaana. Kerran löysin
eräässä risteyksessä myös ojanpohjan, kun
en pystynyt kääntymään riittävän jyrkästi.

Inssiajo oli luku sinänsä. Autoinsinööri
Porin katsastusasemalla kertoi minulle reitin,
joka minun oli ajettava kello neljän ruuhkas-
sa. Itse hän sanoi tulevansa autolla perässä.
Ajoin reitin hänen ohjeittensa mukaan ja
saavuin katsastusasemalle. Insinööri tuli
kymmenen minuuttia myöhemmin ruuhkaan
juuttuneena ja kehui, että kyllä se ajo hyvin
meni.

Noormarkun tienoilla nähtiin seuraavina
kolmena vuotena niin useasti keltainen aave,
että se herätti myös poliisien huomion. En
ole koko autoiluaikanani tullut pysäytetyksi
niin usein, kuin noina 70-luvun ensi vuosi-
na. Autokoulun käytyäni moottoripyörähar-
rastus muuttui autoharrastukseksi ja issikka
jäi tallin nurkalle lohduttomana könöttä-

mään. Siitä sen sitten
muutamat kiinnostuneet
nuoret kävivät noutamas-
sa.

Jotain jäi kuitenkin
mieleeni elämään tuosta
ajasta. Nimittäin jokake-
väinen kaukokaipuu ottaa
moottoripyörä alle ja ka-
rauttaa muristen kohti tai-
vaanrantaa…

(Viivi os. Raekallio T??)
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Toukokuussa 1954 oli Tyyne ja Albert Wirmanin per-
he Minnesotasta kyläilemässä Hilja ja Victor Niemen luo-
na Michiganissa. Tyynen äiti, Helmi Ingeborg Johanna
Ahlbom ja Hiljan isä, T(oivo) Emil Tuomi olivat sisaruksia
(T. 20). Tyyne Hilma Wirman os. Viitanen (T. 127) ja Hilja
Maria Niemi os. Tuomi (T. 136) olivat siis serkuksia.

Niemen perheen takapihalla Rapid River-nimisellä paik-
kakunnalla Deltan piirikunnassa (county) Michiganissa
otetussa kuvassa ovat aikuiset henkilöt vasemmalta lukien
Tyynen mies Albert Wirman, Tyyne, Hiljan tytär Ruth, Hil-
ja, Hiljan mies Victor Niemi, Tyynen tytär Edith sekä Rut-
hin mies Leonard Kaukola. Lapset edessä vasemmalta ovat
Edithin kaksostyttäret Alberta ja Eleanor sekä Ruthin tyttä-
ret Beverly ja Gretchen. Kuvan on ottanut Edithin mies
Waldemar Petrell.

Aivan kuriositeetin vuoksi lähdin etsimään, mitä tietoja
internetin välityksellä USA:n päästä ja nimenomaan ilmai-
seksi näistä sukulaisista voisi löytyä. Valtaosa amerikkalai-
sista sukututkimusta palvelevista sivuista on maksullisia ja
löytyvät ilmaiset tiedot ovat ”vähän sinne päin”. Mm. syn-
tymäajat on ilmoitettu ”about”, mutta vertailemalla ja yh-
distelemällä eri rekistereissä olevia tietoja saa kuitenkin jo-
takin irti.

Tyyne oli syntynyt Ähtärissä 3.3.1886. Aivan tarkka
kuolinpäivä ei selvinnyt ilmaisilta sivustoilta, mutta sano-
malehti Duluth News Tribune on julkaissut muistokirjoi-
tuksen 29.9.1980. Kuolinpäivä lienee siis ollut päivää paria
aiemmin, veikkaanpa ”about” 27.9.1980. Kuolinpaikka on
Cloquetin kaupunki Carltonin piirikunnassa Minnesotassa.
Sanomalehdistössä olevat vanhemmat nekrologit (obitu-
aries = obts) eivät valitettavasti ole ilmaiseksi luettavissa,
joten Tyynen elämäntaivalta ei ole mahdollista tässä enem-
mälti valottaa.

Tyynen miehestä, Albert Oscar Wirmanista (etunimet
esiintyvät usein päinvastaisessa järjestyksessä) ilmainen
tietoanti on samaten varsin niukkaa. Syntymäaika on
26.4.1885.  Kansalaisuuden saanti (naturalization) on ta-
pahtunut Duluthissa St. Louisin piirikunnassa Minnesotas-
sa. Asevelvollisten kutsuntaluetteloiden mukaan Oscar Al-
bert Wirman St. Louisin piirikunnasta on ollut vuosina
1917 – 1918 toimeenpannuissa kutsunnoissa. Kuolinpäivä
on 29.6.1975. Nekrologi on julkaistu 1.7.1975. Wirman-
nimisten henkilöiden juuret saattavat muuten olla Padasjo-
en Virmailansaaressa.

19.3.1911 Tyyne ja Albert Wirmanille syntyi Duluthissa
tytär, Edith Eleanor. Edithistä on 28.10.2008 Duluth News
Tribunessa onneksi luettavissa mainio muistokirjoitus. Sen
mukaan Edithin ollessa kuusivuotias perhe muutti Esko-
nimiselle paikkakunnalle Carltonin piirikuntaan. Vuonna
1923 perhe muutti edelleen Chicagoon Illinoisiin. Täällä
Edith sai päästötodistukset kahdestakin oppilaitoksesta,
Lake View High School ja Pierson School of Business. Sa-
malla hän opiskeli myös Bushin konservatoriossa. Hän

työskenteli sihteerinä 15 vuotta ja avioitui vuonna 1931 Wal-
demar ”Wally” Petrellin kanssa Waukeganissa Laken piirikun-
nassa Illinoisissa. He asustelivat täällä, kunnes Wally kutsut-
tiin armeijaan (ilmeisesti niihin aikoihin, kun USA liittyi toi-
seen maailmansotaan). Näihin aikoihin he palasivat Eskoon.
Edit oli myös taitava pianisti, Wally puolestaan vokalisti. Pa-
riskunta tuli tunnetuksi esiintymisistään eri yhteisöissä ja eri-
tyisesti amerikansuomalaisissa kulttuuritapahtumissa. Eskossa
Edith toimi vuosikausia myös pianonsoiton opettajana sekä
osallistui kunnallisiin ja koulutoimen tehtäviin.

Edith Eleanor Petrell kuoli 97-vuotiaana 26.10.2008 hoito-
kodissa Carltonissa. Muistokirjoituksessa mainitaan ennen
Edithiä edesmenneiksi aviomies Wally ja läheinen serkku
(special cousin) Pearl (V.) Keinonen. Pearl Keinoseen pa-
laamme tuonnempana. Suremaan jääneiden sukulaisten ja ys-
tävien joukossa mainitaan ensimmäiseksi Edithin kaksostyttä-
ret Alberta Ann (aviomies Gary T. Whitenack) Lake Vermil-
lionissa Cookin piirikunnassa ja Eleanor Edith (aviomies
Richard Larmouth) Bellevillessä Michiganissa. Huomio kiin-
tyy “erikoissisarentyttärien” (special nieces) luettelossa ole-
vaan Maijaan (aviomies Harold Paulseth) Isabellasta Laken
piirikunnasta. Tästäkin jäljempänä.

Kaksosten syntymävuosi on ”about” 1947. Eleanor Edithil-
lä on mahdollisesti ollut myös aviomies numero 1, Clyde W.
Saari.

Edithin aviomies Wally eli Waldemar August Petrell oli sa-
maten suomalaista sukua, hänen äitinsä oli tyttönimeltään
Bergström. Wally oli syntynyt 3.3.1909 Minnesotassa. Toisen
maailmansodan aikana hän palveli USA:n asevoimissa aliker-
santtina (corporal). Hän kuoli 5.12.1996 Cloquetissa Carlto-
nin piirikunnassa ja on haudattuna sukuhautaan. Muistokirjoi-
tus, joka ei myöskään ole ilmaiseksi luettavissa, on julkaistu
7.12.1996.

Wally Petrellin vanhemmista löytyi mahdollinen selvitys
yllättäen Pertti Virtarannan kirjasta ”Hauska tutustua. Ameri-
kansukulaisia tapaamassa.” (SKS 1996). Tässä esitellään mm.
nimekäs suomalaissyntyinen professori John Kolehmainen
vaimoineen. Vaimon, Astrid Irene Kolehmaisen äiti oli Poh-
janmaan ruotsinkielisiä, Sidebystä kotoisin oleva Olga Kristi-
na Bergström ja isä Tyrväältä (vai -stä ?) lähtenyt muurari Ed-
win August Petrell.  Wally ja Astrid olivat ilmeisesti siis sisa-
ruksia. Olga ja Edwin Petrell lienevät muuttaneet ”rapakon
taakse” vuosien 1902 – 1903 tienoilla. Eräästä kuolleiden re-
kisteristä löytyy heihin sopiva pariskunta, Palm Beachissa
Floridassa kuolleet Edwin August (syntynyt 18.9.1879 ja
kuollut tammikuussa 1966) sekä Olga (syntynyt 1884 ja kuol-
lut 1959) Petrell.

Aimo Tuomi
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Olettaen, että Pearl V. Keinonen oli aito serkku, oli aihet-
ta etsiä tietoa, oliko hän äitinsä puolelta Viitasia eli mahdol-
lisesti Tyynen sisarentytär. Ilmeni, että V-kirjain ei ollutkaan
toisen etunimen alkukirjain, vaan tarkoitti nimeä Vanhala.
Tämänhän täytyi siis olla Pearlin isän nimi. Vähitellen sel-
visi, että eräs Armas Vanhala (syntynyt 22.9.1890) oli avioi-
tunut Tyynen sisaren Rauha M(aria) Viitasen kanssa. Rauha
Maria kuoli 15.11.1972, aviomiehensä Armas jo 15.7.1966.
Armaksen toinen etunimi lienee ollut Konstantin ja kuolin-
paikka Saint Louisin piirikunta Minnesotassa. Rauhan syn-
tymävuodeksi on jossakin rekisterissä merkitty 1891,
”about”-varauksella tietenkin!

Duluth News Tribunesta 21.4.2005 löytyi Pearl Kei-
nosen muistokirjoitus, joka on ilmaiseksi luettavissa ai-
nakin toistaiseksi. Sen mukaan Armas ja Rauha Vanha-
lan tytär Pearl Vanhala Keinonen oli syntynyt 9.5.1914
Duluthissa ja kuoli samassa kaupungissa 19.4.2005 St.
Luken sairaskodissa. Vanhalan perhe oleskeli paljon su-
kulaisten luona Eskossa. Pearl oli serkkunsa Edithin ta-
voin hyvin musikaalinen ja taitava pianisti. Hän esiintyi
kirkoissa, kouluissa ja radiossa. Pearl valmistui Denfeld
High Schoolista 1931 ja Duluth Junior Collegesta 1933.
Vuosina 1934 – 1935 hän opiskeli Minnesotan yliopis-
tossa Minneapolisissa. Syksyllä 1935 hän muutti Wau-
keganiin Illinoisiin, jossa hän työskenteli Abbotin labo-
ratorioissa sekä opiskeli iltaisin Luoteisessa yliopistossa.
14.3.1936 hän avioitui Ray John Keinosen kanssa. Pearl
muutti Duluthiin vuonna 1944, jolloin aviomies oli Yhdys-
valtojen asevoimien palveluksessa Euroopan sotanäyttämöl-
lä ja veli Eugene sotavankina Saksassa. Sodan jälkeen Pearl
miehineen perusti juustotalon Larsmontiin Minnesotaan.
Pearl osallistui Eastern Star- ja White Shrine-nimisten us-
konnollispohjaisten ritarikuntien (order) toimintaan, oli
näissä mm. luottamustehtävissä sekä toimi aktiivisesti
useissa koulutoimeen liittyvissä organisaatioissa Two Har-
bors-nimisellä paikkakunnalla. Pearl muutti aviomiehineen
takaisin Duluthiin syyskuussa 1964. Täällä hän työskenteli
Minnesotan yliopiston Duluthin yksikössä (UMD) eläkkeel-
le siirtymiseensä, vuoteen 1984 saakka. Eläkepäivinään
Keinoset matkustelivat laajalti.

Ennen Pearlia edesmenneinä sukulaisina mainitaan
muistokirjoituksessa mm. hänen vanhempansa sekä avio-
mies Ray ja veli vaimoineen (Eugene ja Mia Vanhala).
Aviomies Ray J(ohn) Keinonen oli syntynyt 5.3.1911 ja
kuoli 25.2.1997. Veli Eugene H(arold) Vanhala oli syntynyt
3.4.1919 ja kuoli 14.3.1998.

Suremaan jäivät ennen kaikkea tytär Marie ”Maija” Ann
Paulseth ja hänen miehensä Harold R. Paulseth. Edith Elea-
norin ”special niece” olikin näin ollen serkun tytär. Sanakir-
jojen selityksiin (veljen- tai sisarentytär) ei siis kannata so-
keasti luottaa. Pearlin omista sukulaisista mainitaan ”spe-
cial cousin” Edith Petrell tyttärineen sekä lukuisa joukko
sukulaisia ”in Finland, Europe”.

”Puuveitsellä kultaa vuolemaan” lähteneistä Viitasen si-
saruksista on tässä kahden Minnesotaan asettuneen sisaren
taivalta voitu hivenen valottaa. 55 vuoden takaisen touko-
kuisen tapaamisen toisen osapuolen eli Michiganin sukulai-
set jätämme käsittelemättä. Käytettävissä tältä osin on Su-
anne Carol Tuomen toimittama kooste T. Emil Tuomen ja
hänen jälkeläistensä maallisesta vaelluksesta ”Suuressa
Lännessä”.

On hiukan kiusallista, mutta jotenkin ymmärrettävää,
kun julkiset eksaktit tiedot ovat kaupallistettuja ja pääosin

maksun takana. Tutkijaa kohdellaan vähän kuin peliriippuvais-
ta. Tietoa annetaan tipoittain toivossa, että tutkijalle syntyisi
himo ostaa lisää. Edellä luotu kuva varmaan selkenee oleelli-
sesti heti, kun joku viitsii satsata vähän taaloja tietojen lunasta-
miseen. Suomen pään juuristakin päässee aika hyvin jyvälle,
kun maksaa Siirtolaisinstituutin käyttömaksun. Rahalla on ih-
meellinen voima, mutta rahan lisäksi edesauttaa huomattavasti,
kun omaa hivenen seikkailumieltä ja salapoliisihenkeä! Viral-
listen rekisterien lisäksi paikallisten sanomalehtien muistokir-
joitukset näyttävät muuten olevan erinomainen tiedon lähde.

Ryhdyin kalastelemaan myös Arvo Akseli Viitasen elämän-
vaiheita. Saalis osoittautui hyvin niukaksi. Tässä esimerkki sii-
tä, minkälaisista ”ilmaisjakelun” kautta poimittavista tiedon sir-
paleista siirtolaisen kuva joudutaan kokoamaan. Liittovaltion
vuoden 1920 väestönlaskennassa (1920 United States Federal
Census) on Beltramin piirikunnassa Minnesotassa rekisteröity
muuan ”about” 1884 syntynyt Aver Nilson. Eräässä rekisterissä
tätä herraa epäillään Axel Wilsoniksi. Aver tarkoittanee Arvoa
ja sukulaisemme on mahdollisesti rekisteriviranomaiselle il-
maissut halunsa tulla kirjatuksi Wilsonina. Viranomainen puo-
lestaan on ehkä kuullut tai lukenut väärin tahi ollut rajoitetusti
kirjoitustaitoinen ja kirjannut uuden kansalaisen Nilsoniksi,
kun alueella oli muutenkin norjalaisia ja ruotsalaisia Nilsoneja.
Vuoden 1930 väestönlaskennassa on Cookin piirikunnassa Il-
linoisissa rekisteröity Axel Wilson (syntynyt ”about” 1884,
puoliso Selma) ja Selma Wilson (syntynyt ”about” 1889, puoli-
so Axel). Cookin piirikunnan pääkaupunki on muuten Chicago.
Maaliskuussa 1969 on Waukeganin kaupungissa Laken piiri-
kunnassa Illinoisissa kuollut 15.3.1884 syntynyt Arvo Wilson.
Syyskuussa 1979 on puolestaan East Providence-nimisellä
paikkakunnalla Providencen piirikunnassa Rhode Islandin osa-
valtiossa kuollut 30.11.1889 syntynyt Selma Wilson. Tässä
toistaiseksi kaikki. Nyt tarvittaisiin taaloja likoon! Näyttää sil-
le, että sukulaistemme jalanjäljet ovat täällä ”uudessa maail-
massa” kuitenkin kohtuullisesti seurattavissa.

Michigan, Minnesota ja Illinois ovat niitä osavaltioita, joi-
hin sukulaisemme mieluusti asettuivat. Jos vähällä vaivalla ha-
luaa saada laajemman kuvan vaikkapa Minnesotan suomalai-
sista ja taustaa siirtolaisuuteen, kannattaa lähteä nettiin surfai-
lemaan. Esimerkiksi sivulta www.genealogia.fi/emi/art/
410index.htm löytyy kirja: ”History of the Finns in Min-
nesota.” (Duluth 1957). Sivulla www.genealogia.fi/emi/art/
article85e.htm on taas Minnesotan historiateokseen sisältyvä
John Kolehmaisen artikkeli ”The Finnish Pioneers of Min-
nesota” (1944).
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HHHHHelena ja Anders Hagelberg joutui-
vat Suomen  sodan tapahtuminen kes-
kelle Tampereella ja Teiskossa. Heidän
nuorin lapsensa, Karl Herman, syntyi
keskellä sotaa 11.9.1808. Äiti Helena
Antintytär Villström oli muuttanut
1794 Kurusta Tampereelle. Siellä hän
oli tavannut tamperelaisen Messuky-
lässä syntyneen Anders Johan Hagel-
bergin. Pohjois-Savosta Iisalmen Kol-
jonvirran taistelupaikan läheltä löytyy
tässä käsiteltävä Kärkkäisten sukuhaa-
ran erään isoisoäidin kotitalo.

    Sodan taustana oli Ruotsin ja Ve-
näjän 1700-luvulla kiihtynyt taistelu
Itämeren herruudesta. Suomi ollessaan
Ruotsin itäisenä maakuntana oli silloin
joutunut useamman kerran sodan jal-
koihin. Venäjä oli solminut liittosuh-
teen Ranskan kanssa 1807 ja oli näin
liittynyt Englannin saartoon. Ruotsi oli
päätynyt 1804 liittymään Ranskan vas-
taiseen koalitioon ja julistanut 1805
sodan Ranskalle. Kun Ranska ja Venä-
jä olivat tulleet 1807 liittolaisiksi Eng-
lantia vastaan, oli Englannin liittolai-
sen Ruotsin kohtalo jo käytännössä
sinetöity.

SODAN AJAT HAGEL-SODAN AJAT HAGEL-SODAN AJAT HAGEL-SODAN AJAT HAGEL-SODAN AJAT HAGEL-
BERGIEN SUVUSSABERGIEN SUVUSSABERGIEN SUVUSSABERGIEN SUVUSSABERGIEN SUVUSSA

Suomen sota alkoi 21. helmikuuta
1808 venäläisten ylitettyä rajan Kymi-
joella. Ruotsin pääarmeija oli saatu
kokoon 1. maaliskuuta Hämeenlin-
naan. Ruotsin sodanjohto päätti nou-
dattaa laadittua puolustusstrategiaansa.
Näin vetäytyminen kohti Pohjanmaata
ja Oulua alkoi. Kun venäläiset olivat
hyökänneet myös Savoon, syntyi kil-
pajuoksu kohti Oulua.  Maaliskuun
alkupäivinä Ruotsin armeija marssi
Tampereelle. Tampereella taisteluja tai
kahakoita tiedetään olleen Pyhäjärven
jäällä ja Tammerkoskella. Ruotsin ar-
meija jätti Tampereen 11. maaliskuuta.
Perässä seurasivat venäläisten kasakat
ja muu armeija. Armeijat joutuivat
tuolloin hankkimaan suurimman osan
muonituksestaan sotatoimialueelta ja
majoitustakin vaadittiin paikallisilta
asukkailta. Tampereella kerrotaan ve-
näläisten ryöstöretkistä koteihin ja
kestitysvaatimuksista majataloissa.
Yleisimmin mainitaan ryöstetyn viinaa
ja rahaa. Uskollisuuden valaa vaadit-

tiin kaupunkilaisilta. Noin 700 asuk-
kaan Tampere jäi maaliskuussa 1808
koko sodan ajaksi venäläisten haltuun.

Helena Hagelberg oli paennut ve-
näläisiä pakoon Teiskoon, missä Karl
Herman syksyllä syntyi. Mutta miksi
Teiskoon ja mitä keväällä 1808 var-
maan Tampereellakin on ajateltu.
Viestejä uudesta sodanuhkasta oli tul-
lut ainakin Pirkkalaan kartanonomista-
ja Brakelille ja sieltä tiedot olivat to-
dennäköisesti levinneet Tampereelle.
Suomessa kansalla oli varmasti ollut
muistoissa aikaisemmat 1700-luvun
sotien tuomat ankeat ajat. Suomi oli
tuolloin joutunut jo kahdesti Ruotsin
ja Venäjän sodan jalkoihin. Ns. isovi-
han ja pikkuvihan miehitysajat olivat
jättäneet kansan muistiin pelkoja, mit-
kä tietenkin vaikuttivat kansan reakti-
oihin sodan jälleen alettua.

Keväällä 1808 oli Ruotsin päälin-
noitus Viapori antautunut. Ruotsin ar-
meija oli vetäytynyt Oulun lähistölle.
Mutta kesällä sodan suhdanteet kään-
tyivät. Ruotsi saavutti Pohjanmaalla
sarjan voittoja, joista viimeinen tuli
Lapualla 17. elokuuta. Teiskon suun-
nalla tiedetään kesällä Ruotsin armei-
jan etenemisen aikaan suomalaisten
Carl Spoofin ja Jacob Rothin johtami-
en sissipartioiden liikkuneen. Partiot
pyrkivät rekrytoimaan väkeä jouk-
koihinsa ja tavoitteena oli kukistaa
Tampereen venäläinen varusväki.

Helena Hagelberg oli pysynyt Teis-
kossa sotaa paossa, koska olot Tampe-
reella luultavasti koettiin epävarmoik-
si. Puoliso Anders Johan on saattanut
jäädä Tampereelle. Hän kun oli lukko-
seppä sekä lukkari ja hänen taidoillaan
oli varmasti Tampereella kysyntää.
Syyskuun 11. päivä 1808 oli Hagelber-
gien suvussa merkittävä, silloin syntyi
Teiskossa Karl Herman. Perhe oli il-
meisesi koossa pian pojan syntymän
jälkeen Tampereella. Ilo pojan synty-
mästä jäi kuitenkin perheelle ja suvul-
le lyhyeksi, sillä äiti Helena kuoli jo
runsaan vuoden kuluttua 29.10.1809.
Eikä isä Anderskaan elänyt kuin joulu-
kuun 30. päivään saakka. Mitä heille
oikein tapahtui, sitä voidaan vain ar-
vailla.

Herman oli 35-vuotiaan Helena
seitsemäs lapsi. Elintarviketilanne oli
Tampereella sodan jaloissa huono eikä
synnytyksestä toipuminen ehkä ollut

helppoa. Sairaudet vaivasivat sotivia
armeijoita pahasti. Ruotsinkin armei-
jasta oli 1808-09 talvella kolmannes
sairaana. Sotaväen kuljettamat taudit
levisivät myös siviiliväestöön ja tauti-
kuolleisuus oli suurta. Eräs pahimmis-
ta taudeista oli pilkkukuume, joka on
vaatetäin levittämä kuumesairaus. Sii-
hen Helena ja Anders molemmat me-
nehtyivät. Näin Hagelbergien lapset
jäivät ilman läheisiä huoltajiaan. Tuon
ajan orpojen hoito perustui Tampereel-
la ruotujärjestelmään, missä orpolap-
set arvottiin kiertoon eri perheisiin.
Hagelbergien vanhin poika 12-vuotias
Anders Johan elätti jo itsensä ja Karl
Hermanin tiedetään päätyneen vii-
meistään 1812 kaupunginlääkäri
Lönn-roth´in kasvatiksi. Muutkin kol-
me sisarusta (Johanna Katarina, Gus-
taf ja Axel Reinhold) selvisivät hen-
gissä sodan myllerryksestä.

SODAN AJAT KÄRK-SODAN AJAT KÄRK-SODAN AJAT KÄRK-SODAN AJAT KÄRK-SODAN AJAT KÄRK-
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1800-luvun isoisoäitimme kotitalo
Mehtola sijaitsee aivan Iisalmi-Oulu
tien varrella.  Sinne oli varmasti levin-
nyt Iisalmen pappilasta tietoja sodasta
ja voidaan kuvitella, että karjan rehuja
ehkäpä muutakin oli siirretty piiloon
maatilan takametsien latoihin. 1800-
luvun isoisoisämme pieni maatila taas
oli syrjäisellä Kiuruvedellä 30 kilo-
metrin päässä Iisalmelta.

Ruotsin strategian mukaisesti piti
Savon prikaatin estää venäläisten ete-
neminen Ouluun, minne taas Venäjän
koukkausliike oli suunniteltu. Savon
prikaati oli koottu sodan alussa Mik-
kelin lähelle, mistä se perääntyi maa-
liskuun aikana Iisalmen kautta Ou-
luun. Sekä Ruotsin että Venäjän ar-
meijat vyöryivät vauhdilla Iisalmen
ohi ja Kiuruvedelle tuskin kukaan pis-
täytyi. Sen sijaan Mehtolan talossa ha-
vaittiin varmasti riihen sivuitse mene-
vät joukot ja luultavasti kummankin
puolen sotilaita on käynyt talossakin.
Suvun tarinoissa ei kylläkään mistään
ryöstöistä kerrota. Voidaan kylläkin
olettaa, että ainakin venäläiset ovat ky-
selleet tai takavarikoineet elintarpeita
ja rehuja.

Ruotsin armeija oli kevättalvella
1808 vetäytynyt Oulun lähistölle. Tou-
kokuussa Sandelsin savolaisprikaati

Risto Kärkkäinen, Kärkkäisten Sukuseuran sukuvanhin
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sai tehtäväkseen edetä takaisin Kuopi-
oon ja sinne se pääsikin. Syyskuussa
sotaonni oli jälleen kääntynyt venä-
läisten eduksi. Syksyllä Sandelsin pri-
kaati oli sijoitettu Iisalmeen torjumaan
venäläisten hyökkäys Koljonvirran yli.
Syntyneessä taistelussa ruotsalaisilla
oli n. 1800 miestä ja venäläisillä n.
6000 miestä. Sandelsin taktiikka osoit-
tautui menestykseksi ja venäläiset lyö-
tiin 27.10.1808. Voitto oli kuitenkin
Ruotsille vain tilapäinen, koska jo
kahden päivän kuluttua Sandels jätti
asemansa ja vetäytyi nopeasti Ouluun.

Mehtolaan oli koottu Sandelsin
joukkoja ja pelloista on löytynyt tykin
kuulia. Hävityksistä, tuhoista tai tau-
deista ei oma sukuhistoriamme ole
kertonut. Tiedetään erään läheisen
naapurin kärsineen hävityksistä, mutta
perhe itse oli ollut pakosalla muuta-
man kilometrin päässä metsissä, missä
Mehtolankin väki on saattanut piilotel-
la. Muutoin tiedetään itä-Suomessa
Iisalmen kärsineen eniten sodasta. Ii-
salmessa oli tuolloin n. 1500 taloutta,
joista n. 700 oli tehnyt sodan jälkeen
korvausanomuksen venäläisten aiheut-
tamista vahingoista. Tauteja oli Iisal-
mellakin liikkunut. Runsas kymme-
nesosa väestöstä oli niihin kuollut.
Isoisoisän Kiuruvesi sen sijaan on säi-
lynyt syrjässä, eikä suvussamme ole
tietoja sodan tuhoista. Tosin sielläkin
kai vuosien 1807-08 katovuodet var-
masti tekivät elämästä kovan.

KAUPUNKILAISSUVUN
JA MAALAISSUVUN
SELVIYTYMINEN

Kummankin suvun esivanhemmat
joutuivat konkreettisesti kokemaan
Suomen sodan melskeet. Kaupunkilai-
set Hagelbergit Tampereella ja maalai-
set Kärkkäiset Iisalmella, kun sota-
joukkojen pääkulku-urat ylittivät nuo
alueet. Yleisesti ottaen sodan harmit
olivat suvuillemme samoja. Kuitenkin
Kärkkäisillä oli kaiken kaikkiaan pa-
rempi onni kuin Hagelbergeillä. Ma-
joitusvaatimukset ja kuljetuspakko
sattuivat kovemmin maatalon Kärkkäi-
siin. Elintarvikkeiden saanti taas kau-
pungissa oli Hagelbergeille vaikeam-
paa. Ryöstöistä ei kummankaan su-
vuissa ole säilynyt tarinoita. Sairauk-
silta Kärkkäiset näyttävät välttyneen.
Hagelbergeille sairaudet taas olivat
kohtalokkaita, mutta lasten säilyminen
hengissä on lähes uskomaton selviyty-
mistarina.

MERKKIPÄIVIÄ YM.

OUTO  ITSEMURHAUUTINEN !OUTO  ITSEMURHAUUTINEN !OUTO  ITSEMURHAUUTINEN !OUTO  ITSEMURHAUUTINEN !OUTO  ITSEMURHAUUTINEN !

Kansan Lehti 12.10.1920:

—”Itsemurha”. T. k. 6 p:nä julkai-
simme uutisen, jossa kerrottiin, että
Inhan aseman asemapäällikkö Iiwari
R a e k a l l i o  olisi riistänyt itseltään
hengen leikkaamalla partaveitsellä
kurkkunsa poikki. Nyttemmin on meille
esitetty asianomaisen lääkärin
walaehtoinen todistus, josta käy selwil-
le, että kuolema on johtunut sydämen-
halwauksesta eikä mistään itsemurhas-
ta.
Kun saimme uutisen henkilöltä, johon
olemme tähän asti täydellisesti luotta-
neet, emme uskoneet, että se olisi ollut
walheellinen,waan julkaisimme sen
ilman muuta. Walitamme sywästi, että
olemme tulleet sen julkaisseeksi. Toimi-
tuksen on mahdotonta aina tarkistaa
kaikkia uutisia, koska olemme,  wal-
lankin wanhoihin kirjeenwaihtajiin
nähden, uskoneet, että he ottawat
tarkan selwän tapahtumista, ennen
kuin lähettäwät niistätietoja lehdille.

Kyseessä on klaani-esi-isän, rovasti
Karl Edvard Hagelbergin yhdeksäs lapsi
Iivari Santeri Raekallio, joka kuoli 49-
vuotiaana Inhan asemalla sydänhalvauk-
seen 5.10 1920 työnsä ääreen. Iivari oli
naimisissa viitasaarelaisen Eevan (o.s.
Sarlin) kanssa, ja hänellä oli lapset Lyyli
(Tommila) ja Vuokko (Raekallio-Tep-
po). Isoisänsä kuolemaan liittyvän yllät-
tävän anteeksipyynnön lähettävät Rakei-
siin Vuokon lapset Lyly Teppo, Pälvi
Teppo ja Viri Teppo-Pärnä
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tehtävänsä jaettiin kuudelle henkilölle uudessa hallituksessa.
Sihteeri on huolehtinut kokouksiin liittyvät rutiinit, hallituk-

sen pöytäkirjat, sukukokousten ilmoittautumiset ym. sekä
päivittänyt sukuseuran jäsenrekisteriä. Leena on myös
hoitanut Rakeita-lehden postituksen. Ilman Karia en olisi
siitä selvinnyt, kiittelee Leena puolisoaan. Aikataulu
on yleensä ollut äärimmäisen tiukka, koska lehdet on
pyritty postittamaan ajoissa myös ulkomailla asuville
sukulaisille Ruotsiin, Norjaan, Belgiaan ja Englantiin.
Merkittävin saavutukseni on kuitenkin sukukirjan val-
mistaminen yhteistyössä Mauri Lietkarin kanssa, ker-
too Leena ja luettelee kirjan teon monia vaiheita
tiedustelukirjeistä taittoon ja painotöistä kirjojen lähet-
tämiseen sukulaisille.
Leena on ollut myös se, joka on seurannut sukuseuran
jäsenten merkkipäiviä ja tekstannut ja lähettänyt
onnitteluadressit päivänsankareille. Eräs raskas vel-
vollisuus on ollut surunvalittelujen lähettäminen.
Sukuseuratoiminnassa tulee hyvin esille elämän koko
kirjo.
On ikävää, jos seurasta poistuu jäseniä eikä uusia saa-
da tilalle. Onneksi on kuitenkin havaittavissa merk-

kejä sukututkimuksen ja sukuseuratoiminnan nouse-
misesta, pohtii Leena. Olisi hienoa, jos omankin

seuramme sukututkimus saisi uutta puhtia, olisi niin pal-
jon vielä selvitettävää suvun vaiheissa.
Mikä sukuseuran toiminnassa on ollut kaikkein antoisinta? Ih-
misten kanssa keskusteleminen, vastaa Leena epäröimättä. Eri-
tyisen kaihoisasti hän muistelee sihteeriuransa alkuaikoja ja haus-
koja kokouksia Eskon, Maurin, Pälvin ja Vuokon kanssa. Leena
saa vieläkin paljon puheluita ja sähköpostiviestejä sekä vanhoil-
ta tutuilta että uusilta tuntemattomilta sukulaisilta, sillä häneen
on totuttu turvautumaan monissa asioissa. Toivon, että minuun
edelleenkin pidetään yhteyttä, on niin mukavaa vaihtaa kuulu-
misia ja tutustua uusiin ihmisiin.
Katselemme vielä valokuvia kesän sukukokouksesta ja sitten
Leenan on aika palata huolehtimaan viiriäisistään, kanoistaan ja
koiristaan, unohtamatta luonnon lintujen talviruokintaa. Yhdes-
sä päätämme lähettää lämpimät jouluterveiset kaikille sukulai-
sille. -Merja Almonkari

VVVVViime sukukokouksessa koimme merkittävän mene-
tyksen, kun sukuseuran kantava voima, pitkäaikai-
nen sihteeri Leena Lehtiniemi kieltäytyi jatko-
kaudesta kaikesta suostuttelusta huolimatta. Leena
toimi sihteerinä puolet seuran toimintavuosista eli
16 vuotta. Eräänä harmaana alkutalven iltana is-
tuimme Leenan kanssa saman pöydän ääreen ja
juttelimme sukuseuran toiminnasta ja vähän
muustakin.
Kuulumme molemmat Anders Herman -
klaaniin ja Kantojen sukuhaaraan. Leena liit-
tyy sukuun äitinsä Irja Saarikorven (os. Kan-
to) puolelta. Äidin isoisä Johan Edvart
Hagelberg muutti nimensä Hagelbergistä
Kannoksi vuonna 1906.
Historia ja sukututkimus ovat aina kiinnosta-
neet Leenaa. Tampereen historian osassa
”Vanhoja tamperelaisia sukuja” esitellään
myös Hagelberg/Kanto -suku ja sieltä mei-
dät ”löydettiin” mukaan sukuseuraan. Lee-
nan äidin sisaruksia oli paikalla jo Kotkan
sukukokouksessa vuonna 1985. Leena itse oli
mukana ensimmäistä kertaa 10-vuotisjuhlakoko-
uksessa Tampereella. Ilmapiiri hotelli Rosendahlissa oli erin-
omaisen lupsakka, muistelee Leena hymyssä suin. Tuskin vi-
rallinen osa oli saatu loppuun, kun kaikki alkoivat puhua
pulputtaa yhtä aikaa ja nauru raikui. ”Asiaa” riitti aamutun-
neille asti. –Siitä asti olen ollut mukana joka sukukokouksessa,
Leena kertoo.
Sihteeriys alkoi Virroilla vuonna 1993, kun Leenan äidin serk-
ku sai hänet houkuteltua tilalleen sihteerin virkaan. Sihteerin
tehtävät jäivät Hanasaaressa vuonna 2009. Ehdin itse toimia
hallituksessa Leenan kanssa joitakin vuosia ja huomasin, kuin-
ka Leena hoiti lukuisat tehtävät erinomaisesti, huolellisella, vas-
tuuntuntoisella ja ystävällisellä tavallaan, tekemättä itsestään
sen suurempaa numeroa. Sihteerin työsarka on seurassamme
ollut varsin laaja – kuvaavaa on, että Leenan lopetettua hänen

LEENAN  JUTTUSILLALEENAN  JUTTUSILLALEENAN  JUTTUSILLALEENAN  JUTTUSILLALEENAN  JUTTUSILLA

Kari toimii taideopettajana yksityisessä Soilikin lastentarhassa (omistaja Soili Au-
vinen) Tampereella. Tarhan lapset menestyivat erittäin hyvin tänä syksynä Tampereen
kaupungin lasten oikeuksien 20-vuotisjuhlan kunniaksi järjestämässä kuvataidekilpai-
lussa. Melkein kaikki loppukilpailuun päässeet työt olivat Soilikin lastentarhalaisten
tekemiä. Palkintoja tuli . Lisäksi lastentarha sai erikoisstipendin hyvästä ja menestyk-
sekkäästä taideopetuksesta.
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KARI AUVINEN, “LÄPI HARMAAN”KARI AUVINEN, “LÄPI HARMAAN”KARI AUVINEN, “LÄPI HARMAAN”KARI AUVINEN, “LÄPI HARMAAN”KARI AUVINEN, “LÄPI HARMAAN”

Kari Auvinen, Läpi harmaan 10
2009, akryyli, 61x34 cm 

KKKKKari kuvaa maalausprosessiaan
näin: “Maalaus on minulle hiljenty-
mistä, meditaatiota. Kuvat ovat. Ne
tapahtuvat. Niillä on maailma, joka
avautuu niissä. Peruselementit väri,
pinta, jälki, kosketuksen laatu, ovat
oleellisia. Vertikaalisuus viittaa
henkisyyteen. Maalaus ei ole vain
media medioiden joukossa. Sisäl-
lön tuottaa maalaamisen prosessi
aiheesta riippumatta (jo se on ai-
nutlaatuista). Maalauksella on
myös oma kerroksellinen aikansa.

Tätä voisi kuvata käänteiseksi rapautumis-
prosessiksi  (kaiken vähittäinen häviämi-
nen).
Harmaa on hiljaisuuden väri - vaikenemi-
senkin väri. Harmaa voi viitata myös su-
ruun, masennukseen, kuolemaan... Avates-
sani rullalta 80-luvun lopun töitäni niiden
äärimmilleen viritetyt puhtaat, terävät
kontrastit olivat minulle liikaa. Voin pa-
hoin. Harmaa resonoi herkästi ympäristön-
sä kanssa. minun on löydettävä värit uudel-
leen ja se tapahtuu harmaan kautta, voisi
sanoa läpi harmaan.”
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