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MIKSI IHMEESSÄ ET LIITTYISI

SUKUSEURAAN - EI OLE SALA-

SEURA EIKÄ OMPELUSEURA

Hyvät sukuseuralaiset ja sukulaiset!

Aina on sopiva aika liittyä sukuseuran jäseneksi.
Seurassa on mukawampi kuin yksin. Sitäpaitsi suku-
seuran jäsenille postitetaan kerran, toisinaan kahdesti
vuodessa RAKEITA-lehti, josta on mukava lueskella
suvun tapahtumia. Lehteen olisi tietty hienoa saada
myös uusia juttuja. Vanhoihinhan kyllääntyy. Jäsen-
maksu on vuodessa hassut 15• henkilöltä. 80 vuotta
täyttäneiden ei maksua edes tarvitse maksaa. Nyt
vain kaikki innostamaan sukulaisia liittymään. Seu-
raan voi toki liittyä myös aviopuolisot, siinäpä ratkai-
su aina rasittavaan joululahjapohdintaan! Ilmoittau-
tua voit Tanjalle laittamalla yhteystietosi:
tanja.kunnas@gmail.com, tai soittamalla: 040 550
0820

Nämä sukukokousten välivuodet ovat seurassamme
hiljaiseloa. Hallitus on kokoontunut kolmasti ja
merkittävin päätös oli se, että sukukokous päätettiin
pitää Suomenlinnassa. Jos oikein muistan, niin tämä
onkin vasta toinen kerta, kun kokous pidetään pää-
kaupungissa, vaikka moni mieltää Espoossa pidetyt
kokoukset Helsingissä pidetyiksi.

Eniten keskustelua hallituksessa on ollut seuran jä-
senmäärästä. Vuosittain jäseniä eroaa eri syistä
enemmän kuin uusia tulee. Jollain tavoin toimintaa
tulisi kehittää niin, että saisimme kiinnostuksen seu-
raa kohtaan kasvamaan. Jos kenelläkin vain on hy-
viä ideoita, niin tuokoon vain esille. Kesällä on kol-
me hallituspaikkaa katkolla ja idearikkaille ihmisille
on aina tilaa hallituksessa.

Toistakymmentä seuran jäsentä osallistui kesällä
Petsamon retkeen. Matka oli hyvin mielenkiintoi-
nen, varsinkin kun mukana oli henkilöitä, jotka
itse olivat aikanaan asuneet Petsamossa ja saattoi-
vat kertoa lapsuusmuistoistaan siellä.

            Hyvää Joulua! Antti Ahtola

Puheenjohtajan tervehdys
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Tuokiokuvia Petsamo-seuran järjestämästä matkas-
ta Petsamoon kuluvan vuoden heinäkuun alulta.
Mukana matkalla oli linja-autolastillinen alueen his-
toriasta kiinnostuneita – mukaan lukien runsas jouk-
ko Hagelberg-Raekallio -sukuseuran jäsenistöä.

Allekirjoittaneella oli suuri ilo ja kunnia tavata
serkkuja – sellaisiakin, joita en koskaan ennen ollut
tavannut. Kiitokset kaikille monivaiheisesta ja mo-
nin tavoin muistorikkaasta matkasta. Pieniä ja vä-
hän suurempiakin kommelluksia matkan varrella
mennen tullen sattui, mutta niistä selvittiin. Se on
elämää.

Ehkä mieleenpainuvin tapaus sattui rajanylityspai-
kalla Norjan ja Venäjän rajalla. Me matkalaiset siir-

ryimme onnellisesti ja jouhevasti rajan yli, mutta linja-
auto ei. Se ei halunnut itärajaa ylittää, vaan päätti siinä ei-
kenenkään-maalla pistää totisesti hanttiin.

Siihen se jäi - kunnes se jarrut jumissa myöhemmin hi-
nattiin Norjan puolelle. Seurauksena oli kuuden tunnin
illanvietto matkalaukkujen päällä istuen Venäjän ystäväl-
lisen tullihenkilöstön vieraana.

Osasyyn tapahtuneesta voin niskoilleni ottaa. Soitin raja-
asemalta eräälle venäläiselle hyvälle ystävälleni, josko
tämä voisi meitä raukkoja jotenkin auttaa. Kuultuaan mitä
oli tapahtunut, hänellä oli selvä mielipide, miksi näin oli
käynyt: ”Sinä olet aina ollut probleemamagneetti”.

Niin, että kiitoksia kaikille kanssakärsineille – ja an-
teeksi.  - JUHA HAGELBERG

TUOKIOKUVIA PETSAMOSTA

Tuokiokuvia Petsamosta I

Entäpä jos?

Jäämereen kaartuva vuono on nousuveden
aikaan kauneimmillaan. Ylempänä tuntunut
tuulenväre ei riko sen tunturien siluettien ku-
vastamaa tyyntä pintaa.

Pientä veden liikettä näkyy sentään entisen
Parkkinan kylän edustalle ankkuroineen ka-
lastusalusaluksen läheisyydestä. Siitä erkanee
vene, joka tuo maihin pari kalamiestä. Heik-
koa näyttää kalanlähtö tällä kertaa olleen.
Turskanjuksaajien esittelemä saalis rajoittuu
lompsan kokoiseen kampelaan.

Aikanaan kalaa nousi vuonoon ajoittain val-
tavia määriä. Kymmenen vuoden välein oli
suuri sillivuosi, jolloin laskuveden aikaan
kalaa saattoi pyytää paljain käsin ja kantaa
maihin säkkitolkulla.

Meren rikkaudet vetivät tänne myös ensim-
mäiset kotiseudultaan nälkää pakoon lähte-
neet suomalaiset uudisasukkaat. Asumuksia
ja kokonaisia kalastajakyliä nousi vuonon
rannoille. Turskaa kuivattiin myytäväksi ja
talven varalle puisissa kuivaustelineissä, jäl-
leissä.

Myöhemmin suojaista ja jäätöntä satamaa
käyttivät hyväkseen suuremmat suomalaiset
kalastuslaivastot, jotka purkivat maailman
meriltä pyytämänsä saaliin rannoilla sijain-
neisiin kalatehtaisiin.

Vuonon mutkasta entisen ortodoksisen kir-
kon sijoilta katsottuna Jäämerentie vetää län-
sirantaa kohti Liinahamaria. Se oli maailman-
sotien ai-kaan Suomen ainoa henkireikä ja
kauppatie maailmalle.Sinne ei kuitenkaan ole

nyt mahdollista päästä. Puomein suljettua sotilasaluetta. Pohjoi-
sessa sodassa tuhoutuneen Trifonan kylän paikalla näkyvät vain
myöhemmin rakennetut tiilikolossit, joka ovat arvattavasti Venä-
jän armeijan käytössä.

Kaukana koillisen suunnalla siintävät Kalastajasaarennon kor-
keimmat huiput. Aikanaan harvakseen asutettu vuonon itäranta
näyttää nyt täysin autiolta. Kaakon suunnalla olleesta Kaakkurin
kylästä ei silmä pysty havaitsemaan menneen elämän merkkejä.

Vuonon takaisilla itäisillä tuntureilla aikanaan laidunsivat po-
rotokkiaan koltat. Niin paimenet kuin porotkin ovat alueelta hä-
vinneet. Koltat asutettiin Inarin Sevettijärvelle ja porotalous siir-
rettiin uusien isäntien toimesta kauemmas Kuolan porokolhoo-
seihin.

Maisemassa porojen puuttuminen näkyy vuonon rantojen pusi-
koitumisena.

Siinä se vihdoin on. Petsamo. Jostain kumman syystä tunnen
yhteenkuuluvuutta tähän karuun ja kylmään, mutta kauniiseen
paikkaan.

Ehkäpä isoisäni Karl Herman Hagelberg tunsi aikanaan samoin,
kun hän saapui tälle samalle paikalle nuorna miesnä tienraken-

Serkukset sekä sisko ja sen veli Petsamovuonon rannalla.
Vasemmalta: allekirjoittanut, Helena Kalliomäki ja Pentti
Raekallio sekä Mirjam Pettinen (Urho Raekallion tytär).
Kuva: Vuokko Raekallio.
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nusporukan mukana vuonna 1916. Tämän saman tien
varteen hän asettui ja toi myös perheensä. Täällä hän
teki elämäntyönsä. Pois oli tosin lähdettävä muutaman
kerran pakon edessä. Viimeisen kerran lopullisesti.

Tämä paikka tuntuu yllättävän tutulta. Se on juuri
sellainen, kuin olin mielessäni kuvitellut. Se tosin joh-
tuu ehkä siitä, että kaiken kirjoitetun olen tästä seu-
dusta lukenut ja jotain myös itse kirjoitellut.

Tunnen olevani isieni mailla. Ehkä tämä on sitä, että
juureton ihminen etsii ja kaipaa juuriaan. Olen varma,
että jos tämä paikka joskus palautettaisiin Suomelle,
olisin ensimmäisten paluumuuttajien joukossa. Lupa-
us on helppo antaa, sillä tuskin pääsen sitä päivää nä-
kemään.

Millaiselta Suomi näyttäisi nykyään, jos Petsamo
olisi yhä meidän? Varmaa olisi ainakin se, ettei se olisi
yhtä eteläkeskeinen kuin tänä päivänä.

Asutuksen painopiste olisi pohjoisen suunnalla. Ro-
vaniemi olisi puolen Suomen hallinnollinen keskus ja
olisi ehkä jättänyt varjoonsa jopa pohjoisen ainoan
nykyisen kasvukeskuksen Oulun.

Nykyisen siirtomaa-Suomen luonnonvarat kulkisivat
nyt loppuun saakka jalostettuina maailmalle rautatietä
pitkin. Tuossa se rantaa pitkin kulkisi aivan samassa
paikassa kuin venäläiset sen ovat myöhemmin raken-
taneet. Jäämerenrata kohti Liinahamaria, Suomen ai-
noaa ympäri vuoden jäistä vapaana olevaa satamaa.

Ilmaston lämpenemisen seurauksena avautuva Koil-
lisväylän merireitti ja ympäri Pohjois-Suomea käyn-

nistetty kaivosteollisuus lisäisivät liikennettä pohjoiseen. Pet-
samo olisi vilkas nykyaikainen satamakaupunki.

Tuolla etelämpänä sijaitsevan entisen Moskovan-kolttaky-
län, nykyisen venäläisen Zapoljarnyin kaupungin liepeillä
kaivos- ja metsäyhtiöiden pääkonttorit kilpailisivat korkeu-
dessa tunturien kanssa.

Kolosjoen kansainvälinen lentokenttä toisi paikalle rikkaita
kiinalaisturisteja revontulia katselemaan - ja veisi paikalli-
sia asukkaita lomille entisille kotikonnuilleen etelän eksoot-
tisiin kylpylähotelleihin. Turisteja lentäisi myös katselemaan
taantuvan vanhan Suomen rapistuvia kulttuurinähtävyyksiä
– joita ylläpidettäisiin EU:n kehitysaluetukivaroin.

Karjalan palautuksesta on turha haaveilla. Sitä ei kannat-
taisi ottaa taakaksi edes pienestä maksusta. Mutta entäpä
Petsamo? Neuvostoliiton romahdettua 1990-luvun alussa sitä
puolitosissaan Suomelle tarjottiin. Mutta mitäpä tekivät Esko
ja Manu? Levittelivät suuria karvaisia käsiään.

Tuokiokuvia Petsamosta II
Isieni mailla

Parkkinasta Liinahamariin johtavan Jäämerentien luval-
lisen osuuden varrella on vielä bongattavissa pari Suomen
vallan aikaista rakennusta: sairaala, joka toi-mii yhä alku-
peräisissä tehtävissään sekä erään suoma-laiskalastajan
talo, joka on nähtävästi heinävarastona.

Jonkinmoinen ihme, että ne maailmansodan loppu-vai-
heen yhteenotoissa jäivät polttamatta. Sairaalan takana si-
jainneesta kummisetäni ja -tätini, Kalle ja Greta Raekalli-
on talosta ei sen sijaan ole edes raunioita jäljellä. Suurin
piirtein samalla paikalla on nyt kivinen varastorakennus.
Saman kohtalon on kokenut hieman etelämpänä sijainnut
setäni Sulo Raekallion talo aivan tuossa tunturin juurella.

Tien takana olivat aikanaan sairaalan lisäksi alueen hal-
linnollinen keskus, posti, kansakoulu, osuuskauppa ja iso-
isäni perheen ylläpitämä matkustajakoti. Tuhoutuneen suo-
malaisasutuksen tilalla on nyt armeijan vartioasemia ja tu-
kikohtia sekä uusimpana rakennuksena jonkinmoinen
koulu.

Entisen kirkon paikalta on hyvä näkyvyys tuntureille ja
peilityynelle Petsamovuonolle. Olosuhteet ja nykyiset val-
lanpitäjät huomioon ottaen maisema on yllättävän siisti.

Kirkosta ei ole enää muistona kuin puinen rapistuva ris-
ti. Saksalaisten miehitettyä alueen, kirkon vieressä oli so-
tavankileiri. Neuvostoaikaan, 1990-luvulle saakka, venä-
läiset käyttivät rakennusta paloasemana. Yksi seinä oli sa-
hattu auki, jotta paloautot mahtuivat sisään. Nyt tuossa vie-
ressä seisoo uusi paloasema.

Vuononmutkassa, aivan rannassa, sijaitsi aikanaan kolt-
tasaamelaisten kalastajakylä, josta ei ole enää riukuakaan
jäljellä. Vuonon pohjukan toisella puolella oli Kaakkurin
kylä. Siellä asui venäläissyntyisiä kalastajia. Asutuksesta
ei näy enää merkkejä, vaan alue on täysin pusikoitunut.

Kolmen tapauksen kukkulalla Sotka T-34 panssarivaunun
piippu osoittaa länteen. Venäläinen sotatyökone on asetettu
juuri sille paikalle, jolle vuonna 1939 pystytettiin 15 tonnia
painava graniittilohkare Petsamon Suomeen liittamisen muis-
toksi. Hankkeen eräänä puuhamiehenä toimi taloustirehtööri
Karl Herman Hagelberg. Alkuperäisen patsaan jalustaa nä-
kösällä kokonaisuuden alaosassa.
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Nykyään monikulttuurisuus on muotia. Petsamo oli
tässä suhteessa aikaansa edellä. Aikojen alusta aina
1940-luvulle saakka vuonon rannoilla asustelivat kes-
kenään sulassa sovussa suomalaiset, venäläiset, norja-
laiset, ruotsalaiset ja karjalaiset sekä useampaan hei-
moon kuuluneet saamelaiset.

Kovin pitkiä aikoja petsamolaiset eivät koskaan saa-
neet rauhaisaa yhteiseloaan rakentaa.

Aikojen saatossa luonnonvaroiltaan rikkaan Jääme-
renrannan hallinnasta ovat käyneet taistelua monet
kauppamiehet ja valloittajat: hollantilaiset, venäläiset,
ruotsalaiset, norjalaiset, suomalaiset ja englantilaiset –
sekä saksalaiset.

Hieman kauempana paloaseman takana näkyy alp-
pijääkärien muistomerkki. Taulu kertoo, että paikalta
sai jatkosodan aikana viimeisen leposijansa 12 000
nuorta miestä. Varsinainen saksalaisten sotilashautaus-
maa sijaitsi kuitenkin lähempänä rantaa.

Sekin tuhoutui täysin maailmansodan loppuvaihees-
sa ja mitä jäljelle jäi, jyrättiin pillareilla sileäksi. Ker-

rotaan, että luita kaiveltiin rannasta esiin kymmeniä vuo-
sia jälkeenpäin kultahampaiden löytymisen toivossa.

Petsamon kuntakeskuksen, Parkkinan etelälaidalla vuo-
noon laskee Näsykkäjoki. Sen varrella sijaitsi Matti-isä-
ni syntymäkoti.

Sen verran syrjässä päätiestä se oli, ettei yllättäen syt-
tyneen talvisodan evakuointiviesti taloon ennättänyt.
Koko perhe jäi noin 400 muun petsamolaisen tavoin neu-
vostojoukkojen vangiksi. Vaikka lähes koko Petsamo tu-
hottiin, suurin osa Parkkinasta säästyi – mukaan lukien
taloustirehtööri Hagelbergin talo, joka sittemmin tuhou-
tui jatkosodan viime vaiheissa.

Edes sen raunioita ei ole mahdollista päästä katsomaan.
Sinne vievän tien sulkee panssarivaunuyksikön tukikoh-
ta. Lähestymisyritykset torjuu päättäväisennäköinen var-
tiomies, joka antaa käsimerkein ymmärtää, että parempi
olisi jatkaa matkaa.

Tien takaa vastapäiseltä kukkulalta nappaan sentään
salaa kuvan. Tuolla jossain se on. Niin lähellä – mutta
silti niin kaukana. Saavuttamattomissa.

Kahvihetki Petsamovuonon pohjukassa entisen Petsamon
ortodoksisen kirkon sijoilla. Ystävällinen Alaluostarin munkki

tuli paikalle matkalaisia tervehtimään. Taustalla näkyvän
tunturin juurella sijaitsivat aikanaan mm. Kalle ja Greta Rae-
kallion sekä Sulo Raekallion talot. Kuvassa keskellä joukko

retkellä mukana olleita sukuseuran jäseniä.

Tuokiokuvia Petsamosta III
Paikka vailla siunausta

Parkkinasta muutama kilometri sisämaahan päin si-
jaitsee kylä nimeltä Alaluostari. Nimi juontaa juurensa
Petsamojoen mutkassa sijaitsevasta ortodoksisesta kir-
kosta, jonka Petsamon luostarin munkit rakensivat
1900-luvun alussa.

Siinä se on tänäkin päivänä – vaikkakin mitoiltaan
hieman entisaikojen loistoaan vaatimattomampi. Mut-
ta sisätiloiltaan entistä ehompi. Neuvostovallan kaatu-
misen jälkeen uusi munkkisukupolvi on sen komeaksi
korjannut.

Kappelin sisällä toimivasta matkamuistomyymälästä
ostan Petsamon luostarin perustajaa, Trifon Petsamo-

laista esittävän ikonin – vaikka kallis on. Arvelen, että kolt-
tien suojeluspyhimyksellä saattaisi olla käyttöä minullekin.
Mene ja tiedä.

Toivotan kaikkea hyvää ja saan parrakkaalta mustakaa-
vulta vastatoivotuksena Jumalan siunausta – jota tällä pai-
kalla ei koskaan ole liiemmin ollut. Kovin tuulista oli ollut.
Jo ensimmäisestä maailmansodasta ja Venäjän vallankumo-
uksesta lähtien se joutui monen valloittajan raiskaamaksi.

 Kun Petsamo liitettiin Suomeen vuonna 1920, huonossa
kunnossa ollut kirkko muutettiin luterilaiseksi, koska orto-
doksisia pyhättöjä oli alueella useita.

Talvisodan aikaan Petsamoon hyökännyt puna-armeija
ryösti ja hävitti kirkon sisätilat ja lähtiessään vei sotasaa-
liikseen kellotornin kahdeksasta kellosta puolet. Kirkolli-
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lisia valajaisjuhlia. Kivipatsaan jalustaan muurattiin ta-
van mukaan kuparilieriö, jonka sisään laitettiin mm. tuo-
reita sanomalehtiä ja rahoja sekä Ukko-Hagelbergin kir-
joittama Petsamon historiikki.

Tölkin tinasi umpeen rajakomppanian vääpeli Martti
Siltala, joka aikalaisten kertoman mukaan oli työn aika-
na itsekin aikalailla ”tinoissa”.

Varsinainen kivipaasi nostettiin pystyyn vasta seuraa-
vana talvena. Muistomerkin paljastustilaisuutta päätettiin
siirtää kesään 1940, jolloin tulisi kuluneeksi 20 vuotta
Walleniuksen lipunpystytyksestä.

Juhla jäi sattuneesta syystä kokonaan pitämättä, sillä
tuohon aikaan Petsamossa oli tärkeämpääkin tekemistä.
Hankkeen puuhamiesten rivitkin olivat harvenneet. Eipä
ollut elämässään riittävästi siunausta heilläkään:

Konsuli Rauanheimo menehtyi patsaan jalustan muu-
rausjuhlan aikaan eräässä etelän terveyskylpylässä sydän-
kohtaukseen. Vakoilusta epäillyt jääkärikapteeni Pajak-
ka ja talousvääpeli Siltala kuolivat epämääräisissä olo-
suhteissa Kemin Valtiollisen poliisin kuulusteluissa.

Jäljellä oli enää taloustirehtööri Hagelberg – jonka Val-
po sittemmin pidätti kesällä 1941 epämääräisten ilmian-
tojen perusteella ja pisti pariksi vuodeksi turvasäilöön.

Jatkosodan jälkeen alueen siirryttyä Neuvostoliitolle
monen vaivan kautta pystyyn saatu patsas kaadettiin. Il-
miselvästi fasistinen obeliski siirrettiin uusiokäyttöön
Petsamon nykyisen hallintokeskuksen Nikkelin keskus-
aukiolle.

Siellä se on tänäkin päivänä – muistona lokakuussa 1944
tapahtuneelle saksalaisjoukkojen ajamiselle pois Petsa-
mon alueelta.

seen käyttöön sitä ei enää korjattu. Jatkosodan aikana
kirkko palveli saksalaisten sotilaiden majoituspaikka-
na.

Sotka T34 komeilee kirkon edessä olevan ”kolmen
tapauksen kukkulan” huipulla. Valkoiseksi maalatun
sota-aikaisen panssarivaunun tykki osoittaa länteen.

Tarina kertoo, että tällä paikalla Utajärven Juorku-
nasta syntyisin ollut, sittemmin ylikiiminkiläisenä sis-
sipäällikkönä mainetta niittänyt Pekka Vesainen piti
miehilleen käskynjakoa jouluaamuna 1589. Sen jälkeen
lähdettiin ja poltettiin Petsamon luostari.

Toinen merkittävä tapaus sattui 330 vuotta myöhem-
min, kun jääkärimajuri K.M. Wallenius tuli retkikunti-
neen Petsamoa Suomelle valtaamaan. Vaikka takkiin
tuli ja verissä päin jouduttiin vetäytymään, alue ennä-
tettiin julistaa Suomelle kuuluvaksi ja sen merkiksi
pystytettiin kukkulalle Petsamon ensimmäinen Suomen
lippu. Se kolmas tapaus ei täysin ennättänyt edes toteu-
tua.

Rajakomppanian päällikkö kapteeni Jalmari Pajakka
sai vuonna 1936 idean pystyttää kukkulalle edellisten
tapausten ja Petsamon Suomeen liittämisen kunniaksi
muistomerkin. Varoja kerättiin, talkoita tehtiin ja toi-
mikuntia perustettiin. Petsamon kunnan edustajina han-
ketta ajoivat eteenpäin myös konsuli Mauri Rauanhei-
mo ja taloustirehtööri Karl Hagelberg.

 Lopulta Liinahamarin tunturin kyljestä louhittiin 7,3
metriä pitkä, metrin paksu ja 15 tonnia painava graniit-
tilohkare. Möhkäleen kuljettaminen paikanpäälle pa-
rinkymmenen kilometrin päästä kesti kolmisen viikkoa.

Pari vuotta siinä meni ja viimein juhannuksena 1938
kokoonnuttiin viettämään monoliitin jalustan isänmaal-

Sotasaalista. Venäläiset siirsivät
sotien jälkeen Petsamon Suo-

meen liittämiseksi pystytetyn
monoliitin Nikkelin kaupungin

keskusaukiolle muistuttamaan
alueen vapauttamisesta “fasis-

tien” vallasta. Kuvassa veljenpoi-
ka ja setä, Pentti Raekallio ja

Matti Hagelberg.

Yläluostarin kirkko. Matkalaiset kävivät
tutustumassa myös uudelleen rakennet-
tavaan upeaan Petsamon Yläluostariin.
Moneen kertaan historiansa aikana pol-
tettu luostari paloi maan tasalle viimeksi
vuonna 2007. Ensimmäisen kerran sen
hävitti sissipäällikkö Pekka Vesainen
jouluaamuna vuonna 1589.
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Hallitus on suuressa wiisaudessaan päättänyt
käskeä seuraava sukukokouksen koolle Helsinkiin,
tarkemmin sanottuna Suomenlinnaan. Ja sillä sel-
vä. Tilat on varattu Suomenlinnan upseerikerholta,
jossa nyt luulisi olevan arvoomme ja tarkoituk-
siimme sopivat tilat. Sukukokoukset on perintei-
sesti järjestetty elokuussa mutta tällä kertaa suuri
spektaakkeli järjestetään jo heinäkuun 27. päivä.
Ja se on lauantaipäivä, joten harvapa voi vedota
työesteisiin. Tilaisuus alkaa kunniakomppanian
tarkastuksella eli ilmoittautumisella klo 13.
Tarkemmat käskyt alkukesän RAKEITA -lehdessä.

Upseerikerho sijaitsee noin 500 metrin päässä
lauttarannasta ja tilat ovat hissittömän talon kol-
mannessa kerroksessa. Tämä valitettavasti hanka-
loittaa liikuntarajoitteisten henkilöiden osallistu-
mista tilaisuuteen, mutta ei ole este, vain pikku-
hankaluus. Toisaalta erityisesti lapset ja nuoret
saadaan helposti pois jaloista Suomenlinnan vi-
rikkeelliseen ympäristöön ihmettelemään.

Suomenlinnassassa on vain hissittömiä taloja
eikä edes hotellia, mutta pieni hostelli nyt sentään
on. Jos sinne uskaltautuu, niin kannattanee tilata
residenssin jo nyt.

Lisätietoja ja varaukset: www. hostelhelsinki.fi
puhelin: (09) 6847471.

Käsky:
Vuoden 2013
sukukokous on
Suomenlinnassa

www.hagelberg-raekallionsukuseura.fi
Sukuseuran verkkosivuja säädellään

hieman lähiaikoina ja tarkoitus on tehdä
salasanalla suojattu osio. Sinne voisi sitten
toimittaa valokuvia/videoita/ääniraitoja su-
kulaisista ja sukuun liittyvistä tapahtumista.
Lisäksi tarkoituksena on kehittää keskustelu-
ryhmää toimivammaksi turinatuvaksi. Sala-
sana tälle muilta näkymättömäksi jäävälle
osiolle julkaistaan salasana seuraavassa
lehdessä sikäli kuin saadaan sivut toimimaan
talven ja kevään aikana. (nyt siis siellä on
vielä vanha sivusto)

Juuso Raekallio

Juusolle voi myös toimittaa aineistoa sivuille
laitettavaksi

7.
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Galleria Raekallio, Kittilän Pöntsössä täyttää

15.12. 24 vuotta. Pöntsö asettuu Suomiäidin kai-
naloon, Muonion korkeudelle, Leviltä 18 km poh-
joiseen. Kuinka luonto onkaan muovannut
Suomiäidin rintojen kohdalle pyöreät Pallas-
tunturit, jotka kohoavat aina 800 metriin. Siinä
jyhkeitten rintojen alapuolella sijaitsee Pöntsö.
Tunturien piirittämänä, ylätasankona, oikeana
lumikaukalona on Pöntsön alue, Lapin
lumisimpia paikkoja. Näin kaamosajan Pöntsössä
on taivas niin matalalla, ettei voi muuta kuin maa-
ta seljällään ja syödä lättyjä.

  HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA                                       RAKEITA Joulu 2012

Galleria Raekallio on taidenäyttelypaikka, mutta myös
kievari. Mehän elämme matkailusta. Vieraita käy vuo-
sittain noin 4000. Kaamos alkoi. Aurinko tulee seuraa-
van kerran joskus kai 20.1.2013. Alkoivat myös keski-
eurooppalaiset koiravaljakkoryhmät, jotka majoittuvat
meille. Maria valmistaa täysihoidon näille noin seitse-
män hengen porukoille ja kielitaitoisena vastaa mitä
kummallisimpiin kysymyksiin lappilaisesta elämänme-
nosta tai vaikka kylmässä selviytymisestä. Nyt on
sinisin vuodenaika kahdeksasta vuodenajastamme.
Poltetaan takkatulia ja kynttilöitä. Reijo maalaa
kirkkaitten loistelamppujen avulla - ulkona on pieni
päivän kajo, mutta varjoja ei näy. Antaa Joulun tulla
kun on luonto tunnelman jo tehnyt.

Selatessani Jorma Pohjanpalon toi-
mittamaa teosta Eilispäivän Petsa-
mo sattui silmääni sivulla 39 ole-
vasta kartasta, että Liina-hamarin
sataman pohjoispuolelle oli merkit-
ty Hagelbergin laituri. Onkohan
kenelläkään mitään lisätietoa tuos-
ta laiturista? -Antti Ahtola

HAGELBERGIN LAITURI

talous ja jäsenasiat:
Matti Raekallio
Tikkakuja 6, 01450 Vantaa
puh: (09) 872 3482
matti.raekallio@pp.inet.fi

sukuarkisto:
Tekla Raekallio
Murtokatu 3 A 22,
04400 Järvenpää
tekla.raekallio@helsinki.fi

puheenjohtaja:
Antti Ahtola
Ahomäentie 4, 07800 Helsinki
puh: (09) 385 6061
a.ahtola@pp.inet.fi

sihteeri:
Tanja Kunnas
Kuusenhaontie 257, 52830 Suomenniemi
tanja.kunnas@gmail.com
040 550 0820

nettisivut:
Juuso Raekallio
Pihlapolku 6, 40950 Muurame
040 564 4199
jraekallio@gmail.com

RAKEITA -lehti:
Yki Räikkälä
Kellahden kylätie 250, 28100 Pori
puh: (02) 649 1588
yki@sekk.fi

paino: Porin painatuskeskus 2012
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HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURAN KESÄTIEDOTE

Suomenlinnaan pääsee lautalla, joka lähtee Kauppato-
rin rannasta, presidentinlinnan kohdalta. Lautalla kel-
paavat kaikki Helsingin sisäiset ja seutuliikenteen li-
put. Jos tulette autolla, niin lautan lähtöpaikalla ei ole
koko päivän ajaksi parkkipaikkoja. Auton voi jättää
esimerkiksi jonkin lähiliikenneaseman parkkipaikalle.
Joillain asemilla pysäköinnistä peritään pieni maksu,
mutta esimerkiksi Pukinmäen aseman pysäköintipaik-
ka on ilmainen ja siellä on myös R-kioski, josta voi
ostaa lipun, joka kelpaa sekä junassa että lautalla.

Suomenlinnaan pääsee myös vesibusseilla, mutta ne
ovat kalliimpia.

SUKUKOKOUSTIEDOTE
Kaksi vuotta on kulunut edellisestä, Ähtärissä
pidetystä, sukukokouksesta. Kuten joulun Rakeita
-lehdessä ilmoitettiin, on tämän vuoden kokous
Helsingissä Suomenlinnan Upseerikerholla lauan-
taina, 27. päivänä heinäkuuta.

Aikataulu:

12.30 - 13.30   Ilmoittautuminen, kahvi sekä
                        vapaata seurustelua
14.00 - 15.00  Tervetuliaismalja ja sukukokous
15.30 - 17.30  Säästä riippuen joko opastettu
                        kierros Suomenlinnassa tai ohjel-
                       maa sisällä
18.00...            Päivällinen seisovasta pöydästä.
                        Alkuruoka ja pääruoka. Arpajaiset Lauttaan mahtuu myös kaksi autoa ja saarella on tilaa pysä-

köidä. Lautta on kuitenkin kesäaikaan hyvin täysi. Auto-
paikka on varattava etukäteen Suomenlinnan liikenteen toi-
mistosta, puh 09 3102 1000. Auton kuljetus maksaa 35•.
Lauttoja kulkee kesäisin 15 minuutin välein. kulkevaan
huoltolauttaan otetaan myös autoja.

Suomenlinnan upseerikerho



  HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA

talous ja jäsenasiat:
Matti Raekallio
Tikkakuja 6, 01450 Vantaa
puh: (09) 872 3482
matti.raekallio@pp.inet.fi

sukuarkisto:
Tekla Raekallio
Murtokatu 3 A 22,
04400 Järvenpää
tekla.raekallio@helsinki.fi

puheenjohtaja:
Antti Ahtola
Ahomäentie 4, 07800 Helsinki
puh: (09) 385 6061
a.ahtola@pp.inet.fi

sihteeri:
Tanja Kunnas
Kuusenhaontie 257,
52830 Suomenniemi
puh: 040 550 0820
tanja.kunnas@gmail.com

nettisivut:
Juuso Raekallio
Pihlapolku 6, 40950 Muurame
040 564 4199
jraekallio@gmail.com

RAKEITA -lehti:
Yki Räikkälä
Kellahden kylätie 250, 28100 Pori
puh: 0400 796 926
yki@sekk.fi

Saarellehan voi tulla vaikka aamulla nähtävyyksiä
tutkimaan. Kerhotilat avataan klo 12.30. Se on baa-
ria lukuunottamatta varattu vain meidän käyttööm-
me.

Kartassa kerhon sijainti saarella. Kulkureitti:
lautalta käännytään vasempaan, sitten rantakasarmin
kulkuholvista läpi ja mäkeä ylös, kirkon ohi sen jää-
dessä vasemmalle, sitten muutaman sadan metrin
jälkeen vasemmalla on punainen rapattu kolmiker-
roksinen talo, jonka ulko-ovella on kaksi 12 tuuman
tykinkranaattia. Matkaa lautalta on n. 400 metriä.
Kerhotilat ovat kolmannessa kerroksessa. Huom.
talossa ei ole hissiä.

Täyttäkää liitteenä oleva ilmoittautumislomake ja
maksakaa siitä ilmenevät maksut juhannukseen
mennessä.

Tervetuloa koko perheen voimin tapaamaan sukulai-
sia ja tutustumaan wanhaan merilinnoitukseen. Jos
mahdollista niin tuokaahan arpajaispalkinnoiksi so-
pivaa tavaraa.

Majoituksen jokainen varaa itse haluamastaan ho-
tellista. Suomenlinnassa on siisti pieni hostelli,
jossa on 2-3 hengen tai suurempiakin huoneita.
Varaus kannattaa tehdä pikaisesti sillä huoneita on
vähän. Puhelin 09 684 7471.
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HAGELBERG - RAEKALLION SUKUSEURA                 Joulu 2014 

SUKUKOKOUS TAMPEREELLA  8.8.2014 

Taimo Tuomi:  KUHMALAHDELTA MUTKITELLEN  

VIRROILLE s. 3 



SYNTYNYT:  

 
30.04.2014 Wiljam Onni August Kunnas  

Vanhemmat Tanja ja Jouni Kunnas Suo-

menniemeltä 

 

30.10.14 syntyi potra poika Turussa. Äiti  

Saija Eleonoora Räikkälä, isä Jukka Virk-

kunen. 

 
 
  
 
 

 

 

 

SYNTYMÄPÄIVIÄ: 

 

   90 v 

Britt-Marie Raunnos 8.2. 

Kauko Kanto 17.8. 

Eila Lehto 14.11. 

Anna-Liisa Pylkkönen 17.11. 

 

   85 v 

Maija Räikkälä 3.8. 

Rauha Hautoniemi 26.8. 

Unto Raekallio 16.9. 

Irma Savo 31.11. 

 

  70 v 
Merja Kaapola 22.7. 

Pentti Raekallio 13.8. 

Reino Kivinen 17.9. 

Eino Kolkka 13.12. 

 

   60 v 

Leena Vaittinen 14.4. 

Merja Almonkari 22.4. 

Ari Aunio 12.8. 

 

   50 v 

Laura Tuomi 6.2. 

Minna Savo 19.8. 

 

Sukukokous Tampereella 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viime sukukokouksen suosituksen perusteella hallitus on päättänyt, että kesän 

2015 sukukokous järjestetään 8.8. Tampereella. Paikka on perinteikäs Hotelli 

Tammer, jossa olemme kokoontuneet ennenkin. 

 

Tilaisuuden suunniteltu alkamisaika on klo 12.30. Varsinaisen kokouksen jäl-

keen on tarkoitus järjestää kiertoajelu Tampereen kaupungissa – eli Manse, 

Suomen kunniakas entinen teollisuuskeskus haltuun! 

 

Ja seuramme jäsenistähän saamme esiintyjiä iltajuhlaan. Musiikki, lausunta, 

taikatemput, akrobatia tai mikä muu tahansa sisällöntuotto on asiallista. Ilmoit-

tautumiset järjestelytoimikunnan jäsenille eli Pialle, Seijalle tai Matille. 

 

Kokouksen yhteydessä on tarkoitus perinteiseen tapaan kuulla sukuun liittyvä 

esitys. –Hyvä tilaisuus tuoda kynttilä vakan alta esiin turhaan piilottelemasta. 

 

Sukukokouksesta tulee tarkempaa tietoa kesän RAKEITA-tiedotteessa. 

RAKEITA Joulu 2014 2. 

Tietotekniikka kehittyessään tuottaa hankaluuksia. Kaikkina näinä 
vuosina käyttämäni taitto-ohjelma ei nyt asentunutkaan uuteen 
käyttöjärjestelmään, joten jouduin opettelemaan erään palikka-
taitto-ohjelman äkkiseltään. Lehden tekemisen aloittamisessa oli 
nyt kitkaa muutenkin johtuen elämään vääjäämättömästi liittyvien 
erinäisten seikkojen vuoksi. Vanhempani, Matti ja Maija Räikkälä, 
aloittivat aikoinaan tämän lehden tekemisen ja tekivät sitä vuosia 
ennen minua. Minä aloittelin tätä muistaakseni vuonna 1996. 
Urautuminen ja väsyminen alkaa olla tosiasia. Tämän mainion 
sukulehden pystyyn kuolemisen estämiseksi ja sen kehittämiseksi 

olisikin nyt erinomaisen tärkeää, että saisimme tuoretta voimaa 
tähän sinänsä mielenkiintoiseen ja antoisaan hommaan. -Jos 
minäkin pystymetsästä alkaneena tätä olen kyennyt tekemään, 
niin miksei joku muukin? Tämähän on ollut lähinnä taittohom-
maa. Materiaalit tulevat muilta, joten toimitusosaamista ei näi-
hin aikoihin asti ole juuri tarvittu. Että ei muuta kuin ilmoittautu-
minen vain puheenjohtajalle! -Tietenkään RAKEITA-lehteä ei 
yhtään huonontaisi se, että tekemisessä olisi mukana oikeaa 
toimituksellistakin osaamista. -YR 

Toimittajalta - uutta voimaa kehiin!  



P u h e e n j o h t a j a l t a 
 
Kohta loppuun kulunut vuosi 2014 on, kuten muutkin parilliset vuodet, seuran toi-

minnassa välivuosi, jolloin tapahtumia ei merkittävästi ole. Hallitus on kokoontunut 

ja valmistellut ensi vuoden sukukokousta Tampereella, tästä asiasta lisää toisaalla 

tässä lehdessä. 

 

Kävimme Kirstin kanssa kesällä Virroilla ja totesimme, että seuran kiinnityttämä Karl 

Herman Hagelbergin muistolaatta on tallessa, kiinnitettynä Olavi Leinon hautaki-

veen. 

 

Marraskuussa kävimme Sipoon Gumbostrandissa sijaitsevassa galleriassa tutustumas-

sa Aurora Borealis – taidenäyttelyyn, jossa oli parinkymmenen lappilaistaiteilijan 

töitä esillä. Yksi oli luonnollisesti Reijo Raekallio, joka oli itse paikalla kuin myös 

puolisonsa Maria. Näyttely on avoinna 18.1.2015 saakka, suosittelen käyntiä paitsi 

taiteen niin myös mielenkiintoisen paikan takia.   

 

Seuramme jäsenmäärä on 118. Tuntuu siltä, että vuosittain jäseniä poistuu enemmän 

kuin uusia saadaan tilalle. Yrittäkäähän houkutella sukulaisianne liittymään jäseniksi. 

 

Hyvää Joulua! - Antti  

 

Taimo Tuomi 

 

KUHMALAHDELTA MUTKI-

TELLEN VIRROILLE 
 

Kun vanhojen kirkonkirjojen digitalisointiprojekti on saatta-

nut kirkonkirjat periaatteessa kaikkien ulottuville, on sukutut-

kimuksesta tullut entistä mielenkiintoisempaa ja helpompaa. 

Kirkonkirjojen vanhempaan maailmaan voi nyt uppoutua ai-

van uudella tavalla. Sataprosenttista kattavuutta ei tietenkään 

ole saavutettavissa, kirkonkirjoja on eri syistä vuosisatojen 

kuluessa kadonnut ja turmeltunut. Netin kautta löytyvistä tie-

doista on kuitenkin koostettavissa aivan kelvollista perusrun-

koa. Kirkonkirjojen antia voidaan helposti höystää muualta 

netistä, kirjastoista ym. löytyvällä aineistolla. Valitettavasti 

vain viime aikoina kirkonkirjojen tutkimuskäyttöön on liitty-

nyt tai liitetty häiritseviä ja tutkimusta vaikeuttavia tekijöitä. 

Mm. intimiteettisuoja on saanut jo ylikorostuneita piirteitä ja 

kirkonkirjoihin omatoimista tutustumista on monilla tahoilla 

estelty tai vaikeutettu. Onpa esitetty, että hautausmaitten hau-

takivien tiedoista tehdyt koosteet ovat salassa pidettävää tie-

toa! 

    Nettiin ilmestyneet ja vähitellen paisuvat tietokannat suo-

rastaan houkuttelivat tarkastelemaan sukukirjamme ensim-

mäisiä sukutauluja ja nimenomaan siinä mielessä, olisiko nii-

hin löydettävissä täydentävää tietoutta. Ensimmäiseksi kiintyy 

huomio sukumme perusjäseneen eli seppä Johan Hagelbergiin 

(T. 1). Tiedot hänestä ovat verraten niukat. Linkki suvun esi-

vanhemmista Johaniin jää erittäin ohueksi ja hataraksi, kun 

tarkkoja muuttotietoja ei ole saatavilla sen paremmin Kuhma-

lahdelta kuin Messukylästä tai Tampereelta. Myös syntymä-

ajat poikkeavat toisistaan (Kuhmalahdella 1750, Messukyläs-

sä useassa dokumentissa 1747). Huomattakoon, että osassa 

dokumentteja on sukunimestä käytetty muotoa Hagerberg. 

    Tampereen kaupunki syntyi kuningas Kustaa III:n perusta-

mana 1.10.1779 ikivanhalle kauppapaikalle Näsijärven ja 

Pyhäjärven väliselle kannakselle, jonka poikki Näsijärven 

vedet purkautuvat Pyhäjärveen Tammerkosken kautta. Kau-

punki perustettiin historiallisen Satakunnan alueelle, Turun ja 

Porin läänin itärajalle. Läänin rajana oli Tammerkoski. 

Sen itäpuolella oli vanha Messukylän vanha pitäjä. Vasta 

vuonna 1870 Tampereen alue siirrettiin Hämeen lääniin. 

Tutkijaa saattaa helposti hämmentää ja ohjata vikateille 

kirkollinen jaotus. Tampere kuului nimittäin perustami-

sestaan alkaen Messukylän seurakuntaan aina vuoteen 

1904 saakka. Se selittää, miksi Johan Hagelberg perhei-

neen oli kirjoilla Messukylässä, mutta asui omistamas-

saan kiinteistössä Tampereella. Tampereella näyttää 

erillisten kirjonkirjojen pitäminen alkaneen kymmenkun-

ta vuotta kaupungin perustamisen jälkeen. 

    Tampereen varsinainen teollistuminen tapahtui vasta 

1820-luvulla. Eräs merkittävä teollisuuslaitos syntyi 

Tampereelle kuitenkin jo ennen kaupungin perustamista. 

Vuoden 1776 lopulla valmistui kruununpolttimo, jonka 

tuotanto alkoi seuraavana vuonna. Polttimoon ryhdyttiin 

keräämään runsaasti työntekijöitä eri puolilta ja hyvin 

suuren osan perustettavan kaupungin asujaimistosta 

muodosti juuri polttimon henkilökunta. Tähän saumaan 

saapui myös Johan Hagelberg. Arajärven [1] mukaan 

Tampereen 
tonttikartta 

vuodelta 1780.  
Asuntotontit 

keskittyivät 
torin (A), raati-
huoneen (B) ja 
kirkon tonttien 

(C) ympärille. 
Siitä länteen 

sijaitsivat vilje-
lypalstat (E) ja 

hautausmaa  
(D)."    

3. 



 

saapuivat ”Hagelberg Johan, seppämestari, s. 1747, vmo 

Kaisa, s. 1746, l. Anders Johan, s. 1771, Anna Kaisa, s. 

1778, Fiskarsin ruukilta Antskogista 10.7.1778.”. Pitkän 

etsiskelyn tuloksena löytyi vihdoin Tampereelta tiedostos-

ta ”Muuttokirjoja 1777 – 1811” Antskogissa ”den 10. Ju-

nij 1778”  päivätty Johan Hagelbergille annettu atesti 

(muuttotodistus), jonka oli allekirjoittanut Sigfrid Henric 

Bergstenius [Antskogin ja Fiskarsin ruukkien saarnaaja 

Pohjan pitäjässä (Pojo) 1754 – 1779].  

    Messukylän rippikirjoissa 1774 – 1786 oli Johan Hagel-

berg perheineen kirjattu polttimon (Krono Bränneri) 

”kiinteistöön”, jossa hän oli osallistunut ehtoollisille 

(nattvard) ainakin vuosina 1778 – 1779 ja 1782 - 1785. 

Kuten sukukirja kertoo, hänen omistuksessaan Tampereel-

la oli sittemmin myös oma kiinteistö, aluksi nro 66 ja sen 

jälkeen nro 48. Vuosiluvut kaipaavat tarkistamista. Poltti-

mo sijaitsi asemakaava-alueen pohjoislaidalla. 

    Messukylän kuolleitten luettelosta löydämme 

26.11.1794 Johan Hagelbergin. ”Nov: 26. dog af håll och 

stygn Smeden Johan Hagerberg, begrafvs den 7. Dec å 

Tammerfors Begrafningsplats – aetas 47 år.” . 

(Kuolinsyyksi oli kirjattu håll och stygn eli rintapistokset, 

aetas =  ikä kuollessa). Mitä ilmeisimmin syntymävuosi on 

siis 1747.  

    Johan Hagelbergin viimeisenä leposijana lienee vuonna 

1785 perustettu ns. Tampereen vanha hautausmaa. Hau-

tausmaan käyttö loppui vuonna 1880, kun Kalevankan-

kaan uusi hautausmaa valmistui. Hautausmaa on nyt puis-

tona ja sen keskellä on 1880 – 1881 rakennettu Aleksante-

rin kirkko. Vanhasta hautausmaasta on tiettävästi vuonna 

1916 tehty inventaario. Löytyyköhän täältä sukulaisiam-

me?    

    Hämärän varjoon jää joka tapauksessa edelleen seppäm-

me taival Kuhmalahdelta Pohjan pitäjän Antskogiin. Mis-

sähän vaiheessa Johan on omaksunut sukunimen Hagel-

berg?  

    Johan Hagelbergin poika Anders Johan Hagelberg (T. 

2) (toisinaan samaten Hagerberg) on sukukirjassa merkitty 

syntyneeksi 2.6.1777, mutta Messukylän kaikissa doku-

menteissa on syntymävuotena 1771. Arajärven [1] mukaan 

kisälli Antti Juho Hagelberg oli syntynyt 24.11.1771 ja 

muuttanut Turusta 13.5.1794. Mielenkiintoinen dokument-

ti on Tampereen muuttokirjojen (1777 – 1811) joukosta 

löytynyt Turun ruotsalaisen seurakunnan ”phil.mag.” Ro-

senbachin 13.5.1794 allekirjoittama atesti, jonka mukaan 

”Gesällen” Anders Johan Hagelberg, syntynyt 24.11.1771, 

oli vuonna 1790 muuttanut Tampereelta Tuomiokirkon 

ruotsalaiseen seurakuntaan ja muutti nyt takaisin poika-

miehenä (”är härtils icke inlåtit sig i någon ägtenskaps 

förbindelse”). Andersin Turussa oleskelusta ei ole tarkem-

pia tietoja. 

    Arajärven [1] mukaan 29.6.1791 muutti Harjun seura-

kunnasta kaupunkiin vuonna 1774 syntynyt rakuunan tytär 

Helena Juhontytär Willström. Har jun kappalaisen 

Georg Woivalénin ”29. Junii 1791” allekirjoittamassa 

muuttotodistuksessa on henkilö ”Dragon Willströms dotter 

Helena Johans´er --- född år 1774”, joka kyseisellä het-

kellä oli palveluksessa Wesilahdella. Sukukirjassa Helena 

on Antintytär, joten tietoja vanhemmista ja mahdollisesti 

kotipaikasta on tarkistettava. Anders Johan ja Helena vi-

hittiin avioliittoon Tampereella 6.4.1795. 

     Anders työskenteli aluksi seppänä ja asui isänsä jälkeen 

kiinteistöä nro 48. Voionmaan [2] mukaan hänellä oli 

vuokrattuna -  ilmeisesti Tammerkoskesta - vesiosuus ja 

kalastusoikeus ”Annan Jussin kivestä porvari Lottin myl-

lylle, vuokra 4 riksiä 8 killinkiä” Vuoden 1805 aikoihin 

hänestä ryhdyttiin käyttämään titteliä lukkari [2]. 

    Lapsia syntyi vuosien 1795 ja 1808 välillä kaikkiaan 

seitsemän, joista kaksi menehtyi jo elämänsä alkutaipa-

leella. Vuosi 1809 oli perheelle traaginen. 29.10.1809 

kuoli Helena Hagelberg ja 30.12.1809 Anders Johan Ha-

gelberg. Molempien kuolinsyyksi kirjattiin rötfeber. Lap-

set jäivät täysorvoiksi. Voionmaan [2] mukaan 

”Tampereen ensimmäiset lukkarit olivat järjestään kau-

pungin köyhintä väkeä: Alftan oli haudattava ja Hagerber-

gin lapset kasvatettava vaivaishoidon kustannuksella.”. 

    Lapset olivat rippikirjassa 1808 – 1813 edelleen kirjat-

tuina taloon nro 48. Rippikirjassa 1813 – 1825 olivat lap-

set kirjattuina taloon nro 78 lukuun ottamatta vuonna 

1796 syntynyttä Anders Johania, joka lienee siis sen ajan 

mittapuun mukaan jo itsenäistynyt. Nuorimman eli van-

hempiensa kuollessa hädin tuskin vuoden ikäiseksi ehättä-

neen Carl Hermanin kohdalla oli merkintä ”hos Lönn-

roth” . Rippikirjasta 1825 – 1831 löydämme merkinnän, 

että Tampereelle Turusta vuonna 1812 muuttaneella, kiin-

teistössä nro 118 asuneella tohtori Nils Lönnrothilla oli 

”fosterson” Carl Herman Hagelberg. Lönnroth oli mielen-

kiintoinen persoona, Ruotsissa syntynyt, Suomessa sekä 

siviili- että sotilaslääkärinä toiminut ja sotavankeudenkin 

Venäjällä kokenut.  

     Tämän jälkeen ohitamme muut lapset ja keskitymme 

nuorimmaiseen eli Carl Herman Hagelbergiin (T. 8). Hän 

pääsi kasvatiksi edistykselliseen perheeseen.  Vuonna 

1812 Tampereelle perustettiin pedagogio, johtajanaan 

maisteri ja pastori, Siikaisissa syntynyt Merikarvian kirk-

koherran poika Tomas Timoteus Kriander, mielenkiintoi-

nen persoona hänkin. Arajärven [3] mukaan opetusta siel-

lä nautti myös sepän poika Karl Herman Hagelberg Teis-

kosta. Opetuskieli oli ruotsi. 

    Muista opinnoista ei tietoa jälkipolville ole jäänyt. Eh-

käpä Krianderin pedagogiossa on ollut laulunkin opetusta 

ja valmistettu oppilaita mm. lukkarin ammattiin. Tampe-

reen muuttokirjoissa on nimittäin kirjattu, että tilapäinen/

viran sijainen (merkinnästä ei saa selvää) lukkari Carl 

Herm. Hagelberg on Tampereelta talosta nro 118 muutta-

nut Virroille (Wirdois) 15.6.1827. Virroilla lukkari on 

kirjattu saapuneeksi 14.7.1827 (kuukautta myöhemmin!). 

Kangasalan kirkkoherra on 8.4.1830 allekirjoittanut Franzila Gårds  
Mamsellen Cecilia Alex. Forsgård ín muuttotodistuksen Virroille. 
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    1.1.1830 lukkarimme avioitui 15.12.1808 Liedossa 

(Lundo) syntyneen Cecilia Alexievna Forsgårdin kanssa. Tä-

män vanhemmat olivat kruununnimismies (Krono Länsman, 

myös Herr Comissarie –titteliä kantanut) Abraham Daniel 

Forsgård (syntynyt vuonna 1779) ja vaimonsa Maria Sophia 

Grönlund (syntynyt 16.1.1775). Aivan ensimmäiseksi heräsi 

tietenkin ihmettely siitä, miten ja miksi lukkarimme oli joutu-

nut kosiomatkalle Lounais-Suomeen. Cecilia Alexievnan 

taival Liedosta Virroille on ollut sen verran monivivahteinen, 

että kirjattakoon tähän siitä pääpiirteet. Nimismiehen elämän-

kulku ei ole toistaiseksi ollut yksityiskohtaisesti selvitettävis-

sä, mutta Liedosta hän on perheineen joskus 1810-luvun alku-

vuosina siirtynyt Paattisille, sieltä edelleen 1814 Vahdon Au-

vaisiin sekä kuollut Turussa 17.4.1841 62 vuoden ikäisenä. 

Tytär Cecilia Alexievna on 8.5.1825 muuttanut Vahdosta 

Turkuun. Turussa oleskelusta ei ole tietoja, mutta 24.11.1827 

on ”Demoiselle” Cecilia Alexievna Forsgård saanut Turun 

ruotsalaisesta seurakunnasta muuttotodistuksen Tampereelle 

taloon nro 103. Cecilian elämässä alkoikin nyt mielenkiintoi-

nen vaihe. Talossa asui majuri Berndt Aminoff perheineen. 

Cecilia ei tullut taloon piiaksi, vaan oli kirjattu mamsellina. 

Arvattavaksi jää, oliko hän kotiopettajatar, ns. seuraneiti vai 

joku muu. 20.4.1829 ”Herr Majoren och Riddaren” muutti 

Kangasalle Frantsilan sotilasvirkataloon (majurin puustelli) 

perheineen, piikoineen ja mamselleineen. 

    Uudenvuodenpäivänä 1830 vietettiin Frantsilan talossa 

juhlaa, kun avioliittoon vihittiin ”vice klockaren Herman Ha-

gelberg ifrån Wirdois med Franzila Jungfrun Cecilia Ale-

xievna Forsgård” .  Morsiusparin vihkiminen tapahtui ” med 

skrud”  eli juhla-asussa. Vihkipappina oli Kangasalan 

kirkkoherra Abraham Liljenstrand. 8. huhtikuuta 1830 

vihkipappi kirjoitti nuorikolle Kangasalta muuttotodis-

tuksen. 

    Nuoren parin kotikielenä oli epäilemättä ruotsi, jota 

varmaan monilukuinen lapsikatraskin hallitsi, vaikka 

asuinympäristö oli suomenkielinen. Ruotsinkielen taito 

oli ainakin jossain määrin siirtynyt kolmanteenkin 

sukupolveen. Olen nähnyt puhtaalla ruotsinkielellä 

kirjoitetun postikortin, jonka Hilma Alexievnan tytär 

Hilja Rae on lähettänyt veljelleen Onni Aleksanteri 

Tuomelle. Askarruttamaan jää, miksi Cecilia päätyi 

Aminoffien perheeseen. Oliko Forsgårdeilla ja Ami-

noffeilla jonkinlainen yhteys? Majuri Aminoff oli syn-

tyisin Taivassalosta (Töfsala), siis Turun puolesta. 

    Cecilia Alexievna Forsgård lienee vanhin sukulai-

semme, josta jälkipolville on säilynyt valokuva. 

    Keskellä sisällissotaa 6.3.1918 istui tyttärenpoika, 

entinen päätoimittaja ja sosialidemokraattinen kansan-

edustaja Onni Aleksanteri Tuomi kammiossaan punai-

sessa Helsingissä kauhistellen sekasorron lisääntymis-

tä ja muistellen päiväkirjaansa mennyttä aikaa: ”Sain 

sisar Hiljalta isoäidin muotokuvan suurennettuna. 

Hän oli nimeltään Cecilia Hagelberg, synt. Forskåll. 

Eli hyvin vanhaksi, yli 80-vuotiaaksi. Kun kävin kansa-

koulua [1886 – 1889], olin hänen luonaan asuntoa 

Virtain kirkolla. Korpela oli sen torpan nimi. Nyt jo 

hävitetty. Siinä oli keittiö ja kaksi kamaria. Mummo eli 

silloin köyhissä oloissa ja hoiteli tyttärensä Helgan 

aviottomia lapsia. Lukkari oli kuollut. Kolme naimisis-

sa olevaa tätiäni, Olga, Iida ja Lyydi elivät silloin ja 

eno Hjalmari, viulunsoittaja, puolikuuro mies. Asuin 

Olga-tätinikin luona Nybacka nimisessä torpassa. Hän 

oli kivulloinen, rintatautinen, yski kovin. Äitinikin yski 

ja Olga-täti. Siis sukutauti. – Myöntää täytyy, että 

mummolla oli jalot piirteet, vaikka oli pikkuinen ihmi-

nen. Äitini oli kookas. Ikävä vain, kun ei jäänyt valo-

kuvaa isästäni ja äidistäni.” . 

    Kansanedustaja Onni Tuomi lähti loppiaisena 1918 

viimeisen kerran kotoaan eduskuntatyöhön. Poliittinen 

ja sotilaallinen tilanne kehittyi kuitenkin nopeasti, 

27.1.1918 julistettiin työväen vallankumous alkaneek-

si. Punainen Helsinki sortui kuitenkin pian ja 9.4.1918 

Onni Tuomi Kansanvaltuuskunnan mukana siirtyi Vii-

puriin. Täältä matka jatkui edelleen Pietariin. Paluuta 

kotiin perheen pariin ei enää milloinkaan ollut.  

    Lopuksi todettakoon, että mitä enemmän tuolla kir-

konkirjojen viidakossa surffailee, sitä enemmän täytyy 

ihailla puutteistaankin huolimatta periaatteessa selkeää 

ja järjestelmällistä väestötietorekisteriä, jonka ylläpi-

dosta kirkko valtakunnassamme huolehti vuosisatojen 

ajan. 

 
[1] Arajärvi Kirsti: Mistä Tampere sai ensimmäiset asu-

jaimistonsa. Tampere, tutkimuksia ja kuvauksia V. 

(Ajanluvunmukainen luettelo muuttokirjojen tiedoista). 

Tampere 1957. 

 

[2] Voionmaa Väinö: Tampereen kaupungin historia I. 2. p. 

Tampere 1929. 

 

[3] Arajärvi Kirsti: Messukylän – Teiskon – Aitolahden 

historia. Tampere 1954. 
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Cecilia Alexievna Forsgård, 15.12.1808 - 9.4.1891 

Virtain kirkon ja kellotapulin rakensi Antti Hakola 1772 - 
1774. Virrat kuului aluksi Ruoveden emäpitäjään. 1651 muo-
dostettiin Virtain kappeliseurakunta, joka itsenäistyi 1859. 
Virtain kunta perustettiin vuoden 1868 alussa.  
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Sukuseuramme jäsen Erkki Kolkka täytti 70 vuotta 

11.4.2014 Tampereella, jossa hän asuu. Erkin perheeseen 

kuuluvat Aila-vaimo, kaksi lasta ja kuusi lastenlasta. Erk-

ki vietti merkkipäivänsä perhepiirissä kotonaan. 

 

Erkki työskenteli tietotekniikan tehtävissä Suomen Tri-

koolla suunnittelija-ohjelmoijana, SMK:lla systeemisuun-

nittelijana, Tampellassa tietojärjestelmäpäällikkönä, Tam-

rockissa Systems Managerina sekä Tampereen kaupungil-

la suunnittelijana. 

 

Lisäksi Erkki on voittanut SM-kultaa 400 metrin juoksus-

sa 1964 ja 4x400 metrillä 1969. Hän on ollut useita kerto-

ja Suomen edustajana yleisurheilumaaotteluissa. Erkin 

ennätys 400 metrillä on 48,5 s ja 800 metrillä 1.50,4 sekä 

maratonjuoksussa 2.47.57. 

 

Erkki harrastaa kävelykuntoilun lisäksi Hagelbergin Sulo 

Väinö-vaarin 1940-luvun alussa rakentaman omakotita-

lon remontointia ja toimii aktiivisesti Härmälän omako-

tiyhdistyksessä. 

 

Aamulehti kirjoitti 11.4.2014 Erkki Kolkasta ja seuraavat 

faktat on poimittu kyseisestä artikkelista: 

 

Tampereen Kilpa-Veljien jääkiekkojuniori ja Rantaperki-

ön Iskun korkeushyppääjä Erkki Kolkka aloitti 17-

vuotiaana juoksutreenit Tampereen Pyrinnössä. 

   Kesällä 1964 Kalevan kisoissa 20-vuotias Kolkka voitti 

400 metriä, ja hän on vuonna 1909 voittaneen Uuno Rai-

lon ohella ainoa syntyperäinen tamperelainen ratakier-

roksen miesten Suomen mestari. 

 

                             ERKKI KOLKKA 70 VUOTTA  

                  - MENOA JA MEININKIÄ TAMPEREELLA 

 

   Kotiseudullaan Kolkan urheilijaveljekset tunnettiin: Erkki 

oli vanhin, Eino oli telinevoimistelija, joka niitti mainetta 

Tampereen Teatterin West Side Storyn volttimestarina, ja 

nuorin veli Väinö oli Ilveksen, HIFKin ja Leijonien jääkiek-

koilija. 

   Kolkan mestaruutta ällisteltiin muualla paitsi Tampereen 

Härmälässä. Kotikonnuilla Kolkan veljekset tunnettiin ja 

heidän lahjansa tunnustettiin. 

 

Seuraavasta polvesta tunnetaan komean kansainvälisen 

jalkapallouran tehnyt Einon Joonas-poika. Kielten maisteri 

Tomas on tällä hetkellä perheineen Thaimaassa Suomen 

Lähetysseuran tehtävissä. Väinön pojat ovat myös urheilul-

lisia. Matti pelaa jääkiekkoa ja jalkapalloa ja Jaakko on 

ottanut osaa Tukholman maratonille. 

 

Erkki teki vaimon kanssa kymmenkunta vuotta sitten loma-

matkan Uuteen Seelantiin ja kyläili entisen valmentajansa 

Arthur Lydiardin luona. Näin Erkki muistelee: ”Hän ei pys-

tynyt tekemään minusta kansainvälistä huippua, mutta olen 

yhä sitä mieltä, että hän käänsi Suomen kestävyysjuoksun 

nousuun”.  

 

Erkin vaari kuoli keväällä 1965, jolloin Härmälässä olevan 

omakotitalon osto tuli ajankohtaiseksi  perinnönjaon myötä 

keväällä 1966. - Sukutaulusta 65 voi lukea, että työnjohtaja 

Sulo Väinö Hagelbergillä ja Anna Maria os. Aaltosella oli 

neljä lasta. Talo myytiin ja Erkki osti enonsa Veikon kanssa 

talon puoliksi. Erkille talo oli rakas paikka, jossa oli asunut 

lapsesta asti. Vaari oli asunut alakerrassa ja toisessa päässä 

taloa oli kahdet vuokralaiset.  
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Hagelbergin Väinö-vaari oli nuorena innokas näyttelijä ja hän 

ohjasikin Kansan Teatterissa vuosisadan vaihteessa. Hän 

myös suomensi näytelmiä ja ohjasi kesäpaikkansa Vaksiveden 

nuorisoseuralaisia 1918. Erkin mummu taas näytteli Tampe-

reen teatterissa 1901-02 ja Amatööri Teatterissa 1903-05. 

 

Heidän tyttärensä Helinä Inkeri s. 16.7.1910 (taulu 173), erot-

tuaan 1951 Matti Kolkasta, oli kolmen pojan yksinhuoltaja. 

Erkki, Eino ja Väinö saivat jo pienenä kokea, että menestyäk-

seen täytyy tehdä työtä. Poikien vaari piti kovaa kuria ja kan-

nusti urheilemaan. Urheilevaan sukuun on mahtunut Suomen 

mestari uimahypyssä mummun puolelta ja hiihtokilpailuihin 

ovat osallistuneet niin vaari kuin poikien isäkin. 

 

Erkki ja Aila avioituivat vuonna 1966 toukokuussa. Veikko 

myi puolikkaansa talosta Erkille 1981 ja talon remontoiminen 

pääsi kunnolla vauhtiin. Talo vaati jo suurempia muutostöitä. 

Perheeseen oli syntynyt Elina 1971 ja Pia 1973, ja tilaa tarvit-

tiin enemmän. 

 

Urheilevaan sukuun näyttää tulevan jatkoa, koska lastenlapset 

ovat jo kiinteästi mukana luomassa omia lajivalintojaan. Eli-

nan tytär 18-vuotias Hanna on jo kokeillut siipiään taitoluiste-

lun PM-kisoissa Upsalassa 2014 ja oli kisan kuudes. Hanna 

on valittu Suomen maajoukkueeseen 2014-2015. Elinan poika 

Riku puolestaan pelaa jääkiekkoa Tapparan B2-junnujen 

joukkueessa. Perheeseen kuuluu vielä kaksivuotias Niko, jon-

ka lahjoja vielä voi vain arvailla, mutta nopeat jalat viittaisivat 

Erkki-vaarin lajivalintaan. Elina-äidin aika kuluukin tätä ny-

kyä vahvasti huoltojoukoissa. 

 

 

 

Pia valmentaa Lempäälän Pandojen voimistelujoukkuetta, 

jossa voimistelevat myös omat tyttäret Karoliina, Pauliina 

ja Eveliina. Voimistelun suurtapahtumaan  Italiaan he teki-

vät matkan kesällä 2014. 

 

Härmälässä talon elämä jatkaa omaa elämäänsä niin kauan 

kuin intoa ja voimia riittää Erkki-vaarilla.  Talossa riittää 

elämää, kun lapset tulevat perheineen viettämään yhteisiä 

perhejuhlia. Talossa kuuluu lasten soittoa ja laulua, ja lap-

set tekevät omia taideteoksiaan piirtäen ja maalaten. Yö-

kylään lapset pyytävät jäädä mummun ja vaarin luokse. 

 

Talo on kokenut vuosien varrella paljon uudistuksia, joista 

viimeisin on ollut maalämpöön siirtyminen ja ulkokuori-

kin on saanut kokea nykyaikaistumisen. Avuksi ovat tul-

leet vävypojat silloin, kun apua on tarvittu.  Aila-vaimokin 

ollut hyvänä apuna ”lautapoikana”, sillä olihan hänellä 

kokemusta yhteiskunnallisista tehtävistä toimiessaan Tam-

pereen raastuvan oikeuden lautamiehenä 12 vuotta.   

 

Monesti tuleekin miettineeksi sitä, mitähän Hagelbergin 

vaari nyt sanoisi jälkipolvistaan ja  rakentamastaan talosta 

tänä päivänä.   
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Kauas, kauas Karjalaan 
 

Oli aurinkoinen elokuun perjantai viime kesänä, kun olin 

junassa matkalla Imatralle. Pikkuserkkuni Vuokko Auvinen 

oli kutsunut minut viettämään viikonloppua luokseen Raut-

järvelle. Vuokko oli minua vastassa Imatran asemalla ja 

jatkoimme hänen kyydissään perille Vuokkolaan. Samaa 

kuutostietä käyttää myös Venäjän raskas rekka-autoliikenne. 

Vuokon ja Sulon kesäkoti on osa Vuokon äidiltä perittyä 

äidin kotitilaa, ja matkaa Venäjän rajalle on 7 kilometriä. He 

aloittivat siellä 90-luvun alussa valtavan raivaus- ja raken-

nusurakan. Sulo on kärrännyt 6000 kottikärryllistä multaa ja 

kaatanut puita. Puita hän on sitten käyttänyt aidan rakenta-

miseen. Vuosien mittaan on istutettu uusia puita. Monenlais-

ta lajia lehtikuusesta tervaleppään ja punapajusta vaahte-

raan. 

    Minun oli määrä yöpyä ensimmäiseksi paikalle pystyte-

tyssä kodikkaassa aitassa seuranani aitan vakituinen asukas 

Otto Karhunen. Tämä aitta oli alun perin ollut Vuokon Erk-

ki-serkun rantasauna. Kävin viemässä matkatavarani sinne 

ja sitten pyydettiinkin jo kahvipöytään. 

    Minulla on muistot Sulon ja Vuokon vieraanvaraisuudes-

ta jo 1960-luvulta. Urho-setäni oli käynyt meillä kylässä 

ilmeisesti parhaaseen punajuuriaikaan. Isäni Tapio Raekal-

lio valmisti meillä ruuan ja oli tuolloin jo vakuuttunut puna-

juuren terveellisyydestä. Mutta Urho oli huolestuneena ker-

tonut Vuokolle, ettei se Tekla saa muuta syödäkseen kuin 

punajuuria. Näihin samoihin aikoihin Irja ja Matti Ranin 

tekivät televisioon lastenohjelmaa. Meillähän ei kotona tele-

visiota ollut eikä tullut. Auvisilla Mannerheimintiellä minul-

la oli mahdollisuus torstaisin seurata lastenohjelmaa ja saada 

vielä kunnon ruokaakin. 

    Kahvin jälkeen siirryin Vuokkolan terassille kirjani pa-

riin. Hetken kuluttua ilmestyi Vuokko viinilasien kanssa 

seurakseni. Mukava oli kuulla elämästä Karjalassa, Tampe-

reella ja Vuokkolan historiasta. 

Illalla lämmitettiin sauna ja pääsin pulahtamaan Helisevän-

jokeen. Tämä soliseva Helisevänjoki laskee vetensä Laatok-

kaan ja ennen sotia se virtasi kokonaan Suomen puolella. 

Auvisten saunan kohdalla rantakoivikko varjostaa jokea ja 

antaa sille tumman tunnelimaisen ilmeen. 

    Saunan päälle saimme vielä nauttia iltateetä. Seuraavana 

päivänä Sulolla jatkuisi mullankärräysurakka. 

Heräsin aurinkoiseen aamuun ja päivä alkoi puurolla ja 

oman maan viinimarjoilla. Niitä riitti vielä poimittavaksikin 

ja aamupalan jälkeen Vuokko pyysi minut kanssaan 

”pensaisiin”. Hänellä on todella monipuolinen keittiöpuutar-

ha. On mansikoita ja viinimarjoja joka sorttia sekä karviai-

sia. Myös perunat, pavut ja herneet saadaan omasta maasta. 

Eihän myöskään ilman basilikaa eikä piparjuurta kunnon 

perheenemäntä tule toimeen! 

    Iltapäivällä lähdimme Vuokon kanssa ajelulle. Hän halu-

si näyttää minulle Rautjärven hautausmaan ja äitinsä hau-

dan. Myös Vuokon isän Jorman hauta on sankarihautaus-

maan puolella, mutta sodassa kadonneen hauta on tyhjä. 

Sijainti on luonnonkauniilla paikalla Rautjärveen viettäväs-

sä rinteessä. 

    Palattuamme Vuokko ryhtyi valmistamaan päivällistä ja 

minä jatkolin viinimarjapensaissa. Täytetyt kesäkurpitsat 

maistuivat sitten hyötyliikunnan jälkeen. 

    Seuraavana päivänä myhäilevä Sulokin liittyi marjan-

poimijoihin. En laskenut marjaämpäreitä, mutta monta niitä 

oli. 

    Sitten olikin lähtöhetki käsillä. Sain kotievääksi pussilli-

sen papuja ja muutaman marjarasian pakkaseen pantavaksi. 

Kävin vielä hyvästelemässä Otto Karhusen ja sitten Vuok-

ko saattoi minut asemalle, mistä nousin junan kyytiin Imat-

ran aseman ainoalta laiturilta numero 1. 

    On hienoa, että Vuokko ja Sulo ovat Vuokkolassa saa-

neet kiintopisteen elämässään ja mahdollisuuden palata 

juurilleen, Sulo sotalapsena ja Vuokko sotaorpona. Tässä 

satupuutarhassa pääsee välillä kauas arjen maanteiltä, eihän 

edes rekkojen jylinä kantaudu Vuokkolan terassille. 

 

Tekla Raekallio 
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 Hagelberg-Raekallion sukuseuran 
perinteinen sukukokous järjestetään 
  lauantaina 8.8.2015 Tampereella. 
   Paikkana on vähintäänkin yhtä 
     perinteinen hotelli Tammer, jossa 
        seuramme kokoontui jo v.1979



SUKUKOKOUS TAMPEREELLA
RAKEITA  kesä 2015

Hotelli Tammer sijaitsee keskeisesti Tammer-kosken 
rannalla (Satakunnankatu 13) ja sinne on lyhyt käve-
lymatka esim. rautatieasemalta (vrt. kartta). Hotellin 
yhteydessä on 7 maksullista parkkipaikkaa ja hotelli-
lla on myös edullinen sopimus kosken vastakkaisella 
rannalla olevan P-Frenckelin kanssa. Kadunvarsi-
paikat ovat lauantai ap. maksullisia ja tietysti varsin 
varattuja.
Pohjoismaista klassismia edustava hotelli Tammer 
rakennettiin v. 1929 Tampereen teknillisen seuran 

toimesta. He tarvitsivat kunnon bailupaikan. Hotel-
lin suunnitteli kaupunginarkkitehti Bertel Strömmer. 
Ensimmäinen ravintoloitsija oli ranskanvenäläinen 
Alexander Adlivankin. Keittiömestari oli Japanista ja 
tarjoilijat Ruotsista. Vain perunankuorijatyttö puhui 
suomea. Hotellin avajaisvuonna oli Kurun onnet-
tomuus, joten avajaiset eivät olleet loisteliaat. Sitten 
tuli lamavuodet. Uuden alku on monesti hankalaa. 
Hagelberiläisten lisäksi hotellin vieraista mainitta-
koon mm. C. G. E. Mannerheim, F. E. Sillanpää, Juri 
Gagarin ja Kalle Päätalo.



RAKEITA  kesä 2015

Kuluvan vuoden päätapahtuma ja oikeastaan ainoa koko 
jäsenistölle suunnattu tapahtuma on sukuseuramme kok-
ous Tampereella. Jo muutaman vuoden ajan on kuulunut 
toivomuksia siitä, että kokous järjestettäisiin juuri Tam-
pereella, koska kaupungissa ja sen lähiympäristössä on 
paljon seuramme jäseniä. Sinne on myös hyvät liiken-
neyhteydet muualtakin Suomesta.
  Kokouspaikan valinnassa on aina monta asiaan vaikut-
tavaa tekijää. Suuren kaupungin keskustassa on hyvinä 
puolina toimivat yhteydet julkisilla liikennevälineillä, 
toisaalta omilla autoilla tuleville pysäköintipaikkojen 

löytäminen tuo omat haasteensa. Myös kustannuksissa on 
eroja, keskustojen hotellit ja muut kokoontumispaikat ve-
loittavat paitsi tarjoiluista niin myös tilojen käytöstä. Vi-
imeksi Suomenlinnassa emme maksaneet tilojen käytöstä 
mitään koska itse olen kyseisen upseerikerhon jäsen ja 
samoin Virroilla, Ähtärissä ja muualla ydinkeskustojen 
ulkopuolella olemme saaneet kokoustilat ilmaiseksi käyt-
töömme.
  Tampereen kokouksessa päätämme sääntöjen mukaisesti 
muun muassa toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja 
hallituksen jäsenistä. Kokouksessa voidaan antaa suosi-
tuksia seuraavasta sukukokouksesta, josta lopullisen 
päätöksen tekee sitten hallitus.
  Seuran hallituksessa on yhdeksän jäsentä ja jäsenten 
toimikausi on kuusi vuoitta kerrallaan. Kolme jäsentä on 
aina erovuorossa ja heidät voidaan valita uudelleen tai 
heidän tilalleen voidaan valita uudet henkilöt.
  Itse olen tänä vuonna erovuorossa ja olen jo niin pitkään 
toiminut hallituksessa, että olen päättänyt luopua siitä. 
Uusi hallitus valitsee keskuudestaan uuden puheenjohta-
jan. Nyt on aika saada uusia ideoita tähän seuramme 
toimintaan. Asettukaa rohkeasti ehdolle!
  Kiitän hallitusta ja kaikkia yhdistyksemme jäseniä yh-
teistyöstä kuluneiden vuosien aikana.

   Hyvää kesää ja tapaamisiin Tampereella, -Antti

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
vuosiksi 2016-2017

Hagelberg-Raekallion sukuseura ry:n tarkoituksena on 
sääntöjen mukaisesti edistää sukututkimusta ja suvun 
historian tuntemusta, vaalia suvun perinteitä sekä edistää 
jäsentensä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Sukukirjan 
Hagelberg-Raekallion suku 1600-2000 täydentämistä 
jatketaan. Sukukokoukset pidetään joka toinen vuosi.

Seuran hallitus kokoontuu kaksi tai kolme kertaa vuo-
dessa päättämään sukukokouksessa käsiteltävistä asioista 
sekä muustakin seuran toiminnasta. RAKEITA-lehti 
ilmestyy kunkin vuoden jouluksi sekä sukukokousvuonna 
myäs juhannukseksi. Tietoverkkosivuja pidetään yllä ja 
kehitetään jäsenistön tarpeita vastaaviksi.  

Tulot
Jäsenmaksut	 	 	 	 2.800
Korkotuotot		 	 	 	 					10
Sukukokoustuotot	 	 	 2.190
Tulot yhteensä   5.000

Menot
Matkakulut	hallituksen	kokouksiin		 			800
Sekalaiset	toimintamenot		 	 					50
Tiedotuskulut	 	 	 	 1.400
Sukuseurojen	keskusliiton	jäsenm.		 			400
Sukukokouksen	kulut	 	 	 2.200
Pankkipalvelumaksut			 		 			150
Menot yhteensä   5.000

Sukuseuran toiminta on jatkunut sääntöjen mukaisella tavalla 
Suomenlinnassa 27.7.2013 pidetyn sukukokouksen hyväksymän 
toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti. 
  Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Antti Ahtola, vara-
puheenjohtajana ja taloudenhoitajana Matti Raekallio, tiedot-
tajana Yki Räikkälä, sihteerinä Tanja Kunnas, arkistonhoitajana 
Tekla Raekallio ja muina hallituksen jäseninä Seija Hautoni-
emi, Pia Tuomi-Sorjonen, Juuso Raekallio, Pentti Raekallio 
(27.7.2013 saakka) sekä Tiina Raekallio (27.7.2013 alkaen). 
Sukukokous pidettiin Helsingissä, Suomenlinnan upseerikerholla 
27.7.2013. Kokouksessa oli 47 aikuista ja 10 lasta. Kokouksen 
yhteydessä kuultiin Taimo Tuomen mielenkiintoinen esitys 
”Amerikanserkku (Eugene Vanhala) Euroopan sotataivaalla”. 
Kokouksen jälkeen oli halukkaille järjestetty opastettu kävelyki-
erros Suomenlinnan historiallisessa ympäristössä. 
Rakeita-lehti ilmestyi vakiintuneen tavan mukaisesti juhan-
nukseksi 2013 ja 2015 sekä jouluksi 2013 ja 2014. Yki Räik-
kälä hoiti jälleen ansiokkaasti lehden aineiston kokoamisen ja 
painatuksen. 
  Juuso Raekallio on kehittänyt seuran nettisivuja. Seuran jäse-
nillä on myös oma Facebook-ryhmä. Tekla Rakallio on seuran 
puolesta lähettänyt merkkipäiviä viettäville onnittelut. 
  Seuramme on Sukuseurojen Keskusliitto ry:n jäsen. Seuran 
jäsenmäärä on 121 henkeä. Uusia jäseniä ei juurikaan ole tul-
lut kuolleiden, eronneiden tai maksamattomien jäsenmaksujen 
vuoksi erotettujen tilalle. 
  Tilivuoden 2013 tulos osoitti 656,52€ tappiota ja vuoden 2014 
tulos vastaavasti 382,91€ ylijäämää. Hallituksen esitys on, että 
jäsenmaksu on edelleen 15€ ja ennen kunkin vuoden alkua 80 
vuotta täyttäneet ovat vapautettuja jäsenmaksusta. 
  Vuoden 2015 sukukokous päätettiin järjestää Tampereella ho-
telli Tammerissa 8.8.2015. 

Toimintakertomus 2013-2015



Palautusosoite jos vastaanottajaa ei 
tavoiteta: 
Matti Raekallio, Tikkakuja 6, 
01450 Vantaa
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Seuran nettisivut ja 
facebookryhmä

...ja facebook-ryhmän alkunäkymä

       Seuran nettisaitin etusivu...                                                             

Sukuseuran perustajajäsen 
Matti Räikkälä 1929 - 2014

Sukuseuran yksi perustajista, Matti
Räikkälä, menehtyi vaikean sairauden 
murtamana 28.12.2014. Hän toimi 
myös vuosikaudet vaimonsa Maijan 
kanssa RAKEITA-lehden toimittajina. 
Matti suunnitteli myös seuran vaaku-
nan. Vaikka hän olikin vaimonsa kautta seuran jäsen, omien 
sa nojensa mukaan siipijäsen, oli hän yksi seuran aktiivisim-
mista toimijoista ja puheitten pitäjistä sukukokoontumisissa. 

Seuran nettisivujen kehitys jatkuu, välillä aktiivisem-
min ja välillä vähän hitaammin. Nyt olen onnistunut 
viimein löytämään lupaavalta näyttävän tekniikan 
sivujen toteuttamiseksi ja yritän saada uudet sivut 
käytettäviksi ennen kesän sukukokousta. Tällä uudella 
tekniikalla pitäisi olla suoraan mahdollista lisätä 
sivuille keskustelupalsta, niin pääsemme katsomaan, 
onko sille meidän sukuyhteisössämme käyttöä. 
  Aineistoa (kuvia, ääntä, videota tms) saa ja toivotaan 
toimitettavan minulle sivulla julkaistavaksin niin 
sivusto saa mielenkiintoista sisältöä. Sisältö tekee 
sivuston. Lähetettäessä aineistoa on hyvä kertoa, voiko 
sen julkaista julkisesti vai tulisiko se olla vain tunnuk-
silla katsottavissa. 
 Tällä hetkellä aineistosivulla on ainoastaan Urho 
Raekallion radiohaastattelu. Tämän löytää seuran net-
tisivuilta http://www.hagelberg-raekallionsukuseura.fi/ 
vasemman reunan palkissa toiseksi alimpana olevasta 
napista Vuosien varrelta painaen. Napista painamalla 
avautuva sivu kysyy salasanaa, joka on lukkari. 
 Alimpana vasemmassa palkissa on Muuta jännää osio. 
Siinä on linkki facebook-ryhmään. Linkkiä paina-
malla avautuu facebook sivu jonka kautta voi lähettää 
liittymispyynnön facebook-ryhmään. Facebook-ryh-
mään liittymiseen tarvitset facebook tunnukset ja kun 
sinut on hyväksytty ryhmän jäseneksi saat siitä tiedon 
facebookin kautta. Ryhmän toiminta on epävirallista, 
mutta siinä on yksi keino lisää pitää yhteyttä sukulai-
siin. 
 Nyt kaikki facebookin käyttäjät liittymään ryhmään 
ja muutenkin kaikki aktivoitumaan ns. sosiaalisen me-
dian aikakaudelle!  Hyvää kesää! - Juuso Raekallio



Taimo Tuomi esitelmöi sukukokouksessa Sukukokousväkeä tyylikkään 20-luvun Hotelli Tammerin edessä
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Hagelberg-Raekallio sukuseuran pitkäaikainen puheen-
johtaja Antti Ahtola luopui tehtävästään viime kesän 
kokouksessamme. Tahdonkin paitsi omastani, myös su-
kuseuran hallituksen ja jäsenistön puolesta kiittää Ant-
tia siitä merkittävästä työstä, jonka hän on tehnyt seuran 
hyväksi. Toivomme, että saamme pitää hänet aktiivisena 
jäsenenämme myös jatkossa.

Tulin samaisessa kokouksessa valituksi ensi kertaa suku-
seuran hallituksen jäseneksi ja saman tien myös hallituk-
sen puheenjohtajaksi. Kuka tuo uusi puheenjohtaja oikein 
on, saattavatkin jotkut miettiä. Olen ”Tuomen porukkaa”, 
kuten luonnehdinta kokouksessa kuului. Isäni on Osmo 
Tuomi. Taimo Tuomi ja Alpo Tuomi ovat setiäni, Turkka 
Tuomi on isäni serkku ja Pia Tuomi-Sorjonen on serkkuni. 
Tässä vain muutamia teille tuttuja mainitakseni. Minulla 
on kaksossisar Kaija. Alpon kertoman mukaan isovanhem-
millamme Onni ja Hertta Tuomella olikin ihmettelemistä, 
kun he saivat ensimmäiset kolme lastenlastaan, Taimon 
tyttären Pian ja meidät kaksoset alle viikon aikana. 

Perheeseeni kuuluvat mieheni Jukka Laakso sekä jo ai-
kuiset lapsemme Petteri ja Katariina. Asumme Helsin-
gissä. Olen diplomi-insinööri ja työskentelen Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirastossa. 

Olen toiminut monissa yhdistyksissä erilaisissa tehtävissä, 
joista tässä haluan mainita helsinkiläisen partio-lippukun-
nan Ilvesveikot. Sen kannatusyhdistyksen toiminnassa sain 
tutustua Esko Raekallioon, joka oli vuosikymmenet kan-
tava voima siinäkin yhdistyksessä. Hagelberg-Raekallion 
sukuseuran alkuvuodet ovat mi-nulle tuttuja, osallistuin 
vanhempieni kanssa kokouksiin ainakin Porin Yyterissä, 
Tampereella ja Espoossa. Muistan hyvin sen innostuksen, 
joka silloin vallitsi. Kokouksia pidettiin ja uusia sukutieto-
ja saatiin aika ajoin. Seura on ollut minulle olemassa siis 
suuren osan elämääni, vaikka tässä välissä olinkin pitkään 
vain taustalla seuraamassa. Toivon voivani olla nyt hyö-
dyksi seuramme toiminnassa. Kiitän jäseniä ja hallitusta 
minua kohtaan osoittamastanne luottamuksesta.

Seuraavan sukukokouksemme paikkaa olemme hallituk-
sessa vielä selvittämässä ohjeistuksenne pohjalta. Virtain 
perinnekylä ja Turku ovat nyt tutkailtavat vaihtoehdot. 
Kesän 2017 kokous on samalla 40-vuotisjuhlamme, mikä 
varmasti luo tilaisuudelle erityisiä odotuksia. Kaikki aja-
tukset ja toiveet ovat erittäin tervetulleita.

Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. 
Hieman onnellisemmaksi vuotesi saatat saada esimerkiksi 
osallistumalla haluamallasi tavalla sukuseuran toimin-
taan.

Puheenjohtajalta

Kaarina ja Kaija Tuomi isovanhempien kesähuvilalla Siikaisissa. Taustalla heittää tikkaa Osmo-isä. 
Kuvan otti Onni Tuomi kesällä 1966 tai -67.

Kaarina Laakso
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Sukuseuran kokouksessa Tampereella keskusteltiin sukututkimuksen tilan-
teesta ja toivottiin seuran hallituksen edistävän sukututkimusta ja tiedusteltiin, 
mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä. Kysyjät ovat oikealla asialla, onhan su-
kututkimuksen edistäminen mainittu eräänä seuran päätehtävänä. Paljon on 
seuran historian aikana tehtykin ja nyt on huolehdittava tietojen ylläpidosta ja 
täydentämisestä myös tulevia sukupolvia varten.
Keskustelimme asiasta hallituksen lokakuussa 
pidetyssä kokouksessa. Yhtä kaiken kattavaa 
kehittämistapaa emme vielä löytäneet. Totes-
imme, että nykyisen kaltaisella jäsenmaksuihin 
perustuvalla varojen hankinnalla on selvää, että 
seuran sukututkimus ei voi perustua työn tai 
muiden maksullisten palveluiden hankkimiseen 
ulkopuolelta. 
  Suurimman osan työstä tekisivät todennäköis-
esti seuran jäsenet oman kiinnostuksen ja aja-
nkäytön lähtökohdista. Joitain pieniä maksuja 
saattaisi olla mahdollisuus korvata. Isomman 
kustannuksia tuottavan hankkeen kohdalla voisi 
tutkia rahoitusmahdollisuuksia muualta. Yliop-
istot, säätiöt, muut seurat yms. saattaisivat tulla 
kyseeseen yhteistyökumppaneina. 
  Eräs tärkeä hallituksen rooli voisi olla seurassa tehtävän sukututkimuksen 
jonkinlainen koordinointi, tarpeiden ja tietoaukkojen tunnistaminen, tieto 
käynnissä olevasta työstä eri tahoilla jne. Nykyisin on paljon sukupuutietoja 
internetissä. Niistäkin voi saada jotain hyödyllisiä tiedonmuruja ja vielä enem-
mänkin. Aikanaan seuralla on ollut toimikunta sukututkimusta varten. Tarvit-
taisiinko sellaista edelleen? Olkaa yhteydessä hallitukseen ja kertokaa ideoita, 
mielessänne olevia tarpeita ym.  Hallitus jatkaa ajatusten kehittelyä.

SUKUTUTKIMUKSESTA
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RAKEITA -lehden vuoden 2013 joulu-nu-
merossa julkaistiin artikkeli Hilma Alexiev-
na Hagelbergin (Ahlbomin) klaaniin kuu-
luvasta ”amerikanserkustamme” Eugene 
Harold Vanhalasta, jonka elä-mäntaipalee-
seen sisältyi varsin dramaattisia vaiheita 
toisen maailmansodan aikana. Tarjoamme 
nyt lukijoidemme iloksi ja englanninkielen 
taitojen verryttämiseksi Duluth News Tri-
bune-nimisen sanomalehden 18.3.1998 
julkaiseman muistokirjoituksen (obituary, 
obit) tästä sukulaisestamme alkukielellä. 
Tämän ystävällisesti skannasi ja toimitti 
meille aikanaan Duluthin kaupunginkir-
jastosta kirjastonhoitaja Roseann Agriesti 
vieläpä veloituksetta.
  Muistokirjoitus näyttää noudattavan 
amerikkalaisten muistokirjoitusten vakio-
kaavaa. Kaikki alkaa vanhemmista, mikä 

EUGENE	HAROLD	VANHALAN	MUISTOKIRJOITUS
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Hagelberg-Raekallion Sukuseuran sukuhaarat eli ns. 
klaanit perustuvat veljesten, kauppias Anders Johan 
Hagelbergin (1796-1852) ja lukkari Karl Herman Hagel-
bergin (1808-1868), lapsiin. Anders Johan syntyi ja kuoli 
Tampereella. Siellä sukukokouksemme on pidetty aina-
kin kaksi kertaa. Karl Herman syntyi Teiskossa. Hänet 
valittiin 1840 Virtain seurakunnan ensimmäiseksi luk-
kariksi, jota virkaa hän hoiti kuolemaansa saakka. Tällä 
perusteella sukukokous pidettiin vuonna 1993 Virroilla.

Oma klaanitaustani on Karl Hermanin vanhin lapsi, 75-
vuotiaaksi elänyt rovasti K. E. Hagelberg (1831-1906). 
Karl Edvard syntyi Virroilla ja meni naimisiin Virroilta 
kotoisin olevan talollisentytär Maria Virtasen (1832-
1899) kanssa. Valmistuttuaan papiksi Karl Edvard toimi 
eri seurakunnissa, aika pitkään mm. kappalaisena Piik-
kiössä ja kirkkoherrana Nastolassa.

Näinä vuosina syntyi yhteensä 12 lasta, joista esikoisina 
kaksoset vuonna 1858. Kuopuksen syntyessä 1878 äiti 
Maria oli 46-vuotias. Lapsista tyttäriä oli viisi ja poikia 
seitsemän. 1800-luvulla lapsikuolleisuus oli suuri, mutta 
rovastiperheen kaikki lapset saivat kasvaa aikuisiksi. 
Kuitenkin kolmanneksi vanhin lapsi kuoli Nastolassa 
vain 25-vuotiaana.

Karl Edvardin ollessa 54-vuotias hänet valittiin Viitasaa-
ren suuren emäseurakunnan kirkkoherraksi. Lapsista 
vanhimmat, kaksostytöt, olivat tällöin jo 27-vuotiaita ja 
irtaantuneet kotoa, iältään kaksi vuotta nuorempi oli juuri 
kuollut, ja hänestä seuraava oli opiskelemassa. Näin ollen 

1885 Viitasaarelle muutettaessa mukana seurasi kolme 
tytärtä (22-, 12- ja 7-vuotiaat) ja viisi poikaa (iältään 20, 
19, 16, 14 ja 10 vuotta). Perheen kotina oli keskeisellä 
paikalla sijainnut Viitasaaren vanha pappila – jota ei enää 
ole olemassa. 

Sigfrid August Keinänen (1841-1914), Viitasaaren pap-
pila Keiteleen rannasta katsottuna, 1902. Tämä virkatalo 
oli pappilana 1950-luvulle asti ja purettiin ilmeisesti 
1960-luvulla. Rovasti Karl Edvard oli olemukseltaan 
rauhallinen, pyylevähkö mies, ruustinna Maria pieniko-
koinen, hintelä ja nopealiikkeinen. Pappilassa aikaa 
näytti perinteisesti vanha, hitaasti raksuttava – tiik-taak-
tiik-taak – ja laiskasti kumahteleva kaappikello. Jossa-
kin vaiheessa Maria hermostui perin pohjin sellaiseen 
hitauteen ja hankki kaappikellon viereen oman, rivakasti 
tikittävän – tiktaktiktaktiktak – seinäkellonsa, “tärpäntik-
kelin”, jolla oli myös napsakat kellonlyönnit.  

Vuosisadan viimeisenä vuotena perhettä kohtasi kaksi 
menetystä. Jo oman perheen perustanut poika Emil 
kuoli ainoastaan 34-vuotiaana. Ja pian hänen jälkeensä 
menehtyi Maria-ruustinna. Säilyneessä kuolinilmoituk-
sessa todetaan: Ilmoitetaan, että rakas vaimoni, Ruus-
tinna Maria Hagelberg pitkällisen taudin sairastettuaan 
nukkui, Wapahtajaansa turvaten, kuoleman uneen Wii-
tasaaren pappilassa huhtikuun 1. päivänä 1899, 66 vuo-
den, 10 kuukauden ja 20 päivän ijässä, oltuaan elämän-
kumppalinani avioliitossa yli 42 vuoden. – Minun ohella 
surevat vainajata lähinnä 10 lasta, 14 lastenlasta, 2 si-
sarta, 4 vävyä ja 5 miniätä. K. E. Hagelberg. “Jo nyt harja 

WIITASAAREN	HAGELBERGIT	JA	SARLINIT	1800-LUVULLA	
–	JA	MIKÄ	YHDISTI	PAPPILAN	JA	LUKKARILAN	PERHEET

Viitasaaren pappila 40-luvulla
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majastani murtui.” Rovasti eli leskenä vielä seitsemän 
vuotta ja jatkoi kirkkoherrana kuolemaansa saakka. 

Viitasaaren seurakunnan “weisunjohtajat” valittiin 1800-
luvulla Haapaniemen Kokkilan talosta, jossa asui musi-
kaalista väkeä. Ensin lukkarin virka periytyi isältä, edes-
menneeltä Henrik Sarlinilta, vanhimmalle pojalle Karl 
Henrikille, 17-vuotiaalle nuorukaiselle. Hän kuitenkin 
kuoli jo 22-vuotiaana. Niinpä vuonna 1845 lukkariksi 
valittiin Kokkilan seuraava poika, Konstantin Ferdinand 
Sarlin (1826-1914), hänkin tuolloin ainoastaan 19-vuo-
tias. Mutta hänen lukkarinuransa kestikin sitten vuosi-
kymmeniä. Lukkari Konstantin Sarlin oli rovasti K. E. 
Hagelbergia viisi vuotta vanhempi ja eli huomattavasti 
vanhemmaksi kuin tämä, 88-vuotiaaksi. Toisin kuin pap-
pilassa Kokkilassa oli koettu ja vielä koettiin useita ras-
kaita menetyksiä. 

Konstantinin ensimmäinen vaimo Amalia Gustava Ka-
helin (1829-1863) synnytti yhdeksän lasta. Näistä en-
simmäinen, 1849 syntynyt, eli vain yksivuotiaaksi, 
ja esikoisen kuolinvuonna syntyneistä kaksostytöistä 
toinen menehtyi synnytyksessä; voi vain kuvitella nuo-
ren perheen tunnelmia, kun samana vuonna kuoli kaksi 
lasta. Parin vuoden välein syntyneistä muista lapsista 
kuoli vielä yksi 1½-vuotiaana. Rakastettu Amalia itse 
menehtyi äkillisesti 34 vuoden iässä, ja Konstantin jäi 
leskeksi kuuden lapsensa kanssa. 

Uudeksi puolisoksi ja lapsille äitipuoleksi tuli Olivia Lo-
visa Sahlstein (1837-1865). Mutta hän kuoli 27 vuoden 
iässä lapsivuodekuumeeseen esikoisen ollessa kuuden 
päivän ikäinen. Kahden vuoden sisällä Konstantin Sarlin 
jäi toistamiseen leskeksi. Hän oli 39-vuotias. Seitsemästä 
lapsesta vanhin oli 15-vuotias ja nuorin vasta kapalovau-
va.

Kotiin tarvittiin kipeästi uusi äitipuoli. Sellaisen Kon-
stantin sananmukaisesti haki Jämsän kirkonkylän pien-
estä Tuomelasta: 24-vuotiaan Charlotta Margareta Gran-
bergin (1843-1886). Avioliitto kesti 19 vuotta. Ahkera, 
siisti ja tunnollinen Margareta, myös musikaalisuudesta-
an tunnettu, kasvatti Konstantinin orpolapset aikuisiksi 
ja synnytti itse 11 lasta. Näistä toisena syntynyt kuoli 
6-vuotiaana ja yksi pesueen keskeltä neljän kuukauden 
ikäisenä. Perheelle raskas koettelemus oli vielä se, että 
nuorimmainen syntyi kuolleena kesällä 1885, jolloin 
Margareta oli 41-vuotias.

K. E. Hagelbergin muuttaessa 1885 Viitasaarelle Kon-
stantin Sarlinin ja edesmenneiden puolisoiden Amalian 
ja Olivian jälkeläiset olivat jo aikuisia ja lähteneet kotoa 
maailmalle. Kokkilassa lapsiparven muodostivatkin 
Konstantinin ja Margaretan viisi tytärtä ja kolme poi-
kaa. Mutta seuraava isku oli, että “mamma Margareta” 
menehtyi sydänhalvaukseen 43 vuoden iässä v. 1886. 

Konstantin oli 60-vuotias ja jälleen leski. Nuorin lapsi 
oli tuolloin 4-vuotias. 

Kokkilan vanhimmainen, 18-vuotias Jenny-tytär, oli 
muutaman vuoden sijaisäitinä seitsemälle sisaruksel-
leen, kunnes itse meni naimisiin. Taloudenhoidossa oli 
turvauduttava palvelijoihin, lähipiirin avuliaisiin nais-
ihmisiin ja muihin auttajiin. 1890-luvun lopulla yhdestä 
taitavasta taloudenhoitajaneitosesta ja nuorimpien las-
ten hyvästä kasvattajasta kehkeytyi Konstantinille vielä 
neljäs vaimo – ja yhden lapsen äiti. 

Sekä kirkkoherran että lukkarin kodeissa kasvoi siis suu-
ret lapsikatraat. Tapana olikin sanoa, että Hagelbergien 
pappila oli täynnä komeita poikia ja Sarlinien lukkarila 
pellon toisella puolella täynnä viehkeitä tyttäriä. Ei tar-
vitse paljon mielikuvitusta arvatakseen seuraamukset: 
puolin ja toisin ihastumisia ja rakastumisia! Niistä kol-
me johti avioliittoon asti. Todella kävikin niin, että 29-
vuotias Johannes Hagelberg kosi viisi vuotta nuorem-
paa Dagmar Maria Sarlinia ja 26-vuotias Uuno Vilhelm 
Hagelberg puolestaan itseään kolme vuotta nuorempaa 
Edith Inge-borg Sarlinia. Vuonna 1895 vietettiin kak-
soishäät. Kerrotaan, että lukkari Sarlin saattoi molem-
mat tyttärensä vihille. Onnistuikohan Viitasaaren kirkon 
käytävällä etenemään kolme rinnakkain vai taluttiko isä 
kummankin tyttärensä erikseen alttarille?

Pappilan pojista seuraava, Ivar Alexander Hagelberg (s. 
1871), oli löytänyt lukkarilasta mielitiettynsä jo rippik-
ouluikäisenä, ja sittemmin rautatieläisen koulutukseen 
lähtiessään hän teki odottamislupauksen viisi vuotta 
nuoremman neidon – melkein vielä lapsen – Eva Linnea 
Sarlinin kanssa. Eva oli muita kookkaampi ja vankempi. 
Tästä tyttärestä Konstantin Sarlin ajatteli talon emäntää 
tai kartanon rouvaa ja suuntasi hänen koulutuksensa 
käytännön aloille. Opintoihin oli kuulunut mm. kutoma-
koulu ja karjanhoitokurssi. Ja Keski-Suomen kansano-
piston aloittaessa toimintansa 1894 Äänekoskella seit-
sentoistias Eva lähetettiin oppilaaksi sen ensimmäiselle 
kurssille. Kurssitoverina ollut vauraan talollisen poika 
Laukaasta rakastui soreaan neitoon ja olisi halunnut 
tämän emännäkseen; näin Konstantin-isän haave olisi 
toteutunut. Mutta ei. Vaikka Evakin oli kiintynyt nuoru-
kaiseen, hän oli lupautunut Ivarillensa, pysyi uskollisena 
ja hylkäsi avioliittotarjouksen. 

Koulutus vei Ivarin niinkin kauas kuin venäjän kielen 
ja rautatiesäännösten oppiin Pietariin. Kirjeet kulkivat 
tiuhaan, lupaukset pidettiin. Lopulta vuonna 1897 juuri 
täysi-ikäiseksi ehtineestä Eva Sarlinista tulikin 26-vuo-
tiaan rautatievirkamiehen – sittemmin asemapäällikön 
– Ivar Hagelbergin puoliso ja rovasti ja ruustinna Hagel-
bergin kolmas lukkarilasta naitu miniä. 
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Kuluneena vuonna oli jälleen aika järjestää Hagelberg-
Raekallion sukuseuran kokous. Kokoonnuimme elokuun 8. 
päivänä Tampereella Hotelli Tammerissa.  Hotelli Tammer 
oli kokouspaikkamme myös seuran alkuvuosina. Upeiden 
1920-luvun puitteidensa ja hyvän sijaintinsa ansiostakin se 
oli onnistunut valinta kokouspaikaksi. Järjestelytoimikunta 
oli lisäksi saanut tilattua sateisen ja kolean kesän jälkeen mitä 
parhaimman kesäsään. Vanhana helsinkiläisenäkin oli pakko 
myöntää, että Tampere on hieno kaupunki.
   Ilmoittautumisen ohessa kahviteltiin, etsittiin tuttuja ja 
vähän tuntemattomampiakin. Oivallinen tilaisuus tutustua 
uusiin sukulaisiin siis. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräi-
set asiat ja keskusteltiin seuran toiminnan kehittämisestä. 
Jäsenmaksua päätettiin hieman korottaa, sillä uusia jäseniä 
ei ole viime vuosina saatu kovinkaan paljon. Itse kunkin 
toivottiin hieman mainostavan jäsenyyttä omassa piirissään.  
Varsinaisen kokouksen käsittelemät asiat ja päätökset ovat 
kokonaisuudessaan luettavissa seuran nettisivuille tulevasta 
pöytäkirjasta.  Sukuseuran hallituksen sihteerille Tanja Kun-
nakselle ja toiminnantarkastajalle Aila Kekkoselle luovutet-
tiin seuran ansiomerkit työpanoksistaan seuran hyväksi.
   Taimo Tuomi oli jälleen selvittänyt suvun historiaa, hen-
kilöiden elämänvaiheita sekä olosuhteita, jotka vallitsivat 
suvun elinsijoilla ja Suomessa yleensäkin. Näistä aineksista 
hän oli laatinut elävän ja erittäin mielenkiintoisen esityksen 
kokoukseemme. Esitys on tulossa jossain muodossa seuran 
sivuille.
   Kokouksen jälkeen seurasimme lipunnostoa Tammerin 
pääsisäänkäynnin portailla. Hämäläisten laulua lauloivat ne, 
jotka osasivat. Itse en osannut, mutta ensi kerraksi opettelen 
ainakin sanat. Laulamaan oppiminen veisi varmasti kauem-
min kuin yhden kokousvälin.
      Iltapäivän lopuksi osa lähti Tampereeseen ja sen nähtävyyk-
siin tutustumaan kiertoajelulla. Muille tarjoutui tilaisuus 
jaloitella omin päin lähiympäristössä, kuten Tampellan ja 
Finlaysonin hienosti uuteen käyttöön muutetuilla entisillä te-
hdasalueilla. Hagelberg-Raekallion kokousväen lisäksi paik-
ka näytti olevan hääseurueiden suuressa suosiossa. Elokuu on 
nykyään suosituin ajankohta häiden järjestämiseen. Tämän 
oli järjestelytoimikuntakin huomannut, sillä alun perin kok-
ouspaikaksi haviteltu Finlaysonin palatsi oli varattu häihin jo 
kaksi vuotta aiemmin.
    Illalla saimme vielä nauttia aterian Tammerin salissa nou-
topöydästä, jossa oli tarjolla mm. hämäläisiä herkkuja. Olli 
Tuomi viihdytti meitä laulullaan. Arpoja kaupittelemaan 
onnistuimme saamaan varsinaiset tehomyyjät, joiden ansio-
sta kokouspäivän talouskin kääntyi selvästi valoisammaksi. 
Samalla moni käsityö tai muuten kiinnostava esine päätyi 
uuteen kotiin. Ilta kului rattoisasti kuulumisia vaihdellen ja 
pöydän antimista nauttien.

   Kiitos kaikille järjestelyihin osallistuneille, erityisesti to-
imikunnalle eli Pia Tuomi-Sorjoselle, Matti Raekalliolle ja 
Seija Hautoniemelle. Kiitos kaikille osallistujille, tapaamisiin 
ensi kokouksessa.

    Kaarina

SUKUKOKOUS	TAMPEREELLAIvar ja Eva Hagelberg olivat minun äidinpuoleiset iso-
vanhempani. Suuressa nimenmuutossa vuonna 1906 
he suomensivat nimensä Iivari Santeri ja Eeva Linnea 
Raekallioksi. 

Joskus lapsena oli vähän vaikea käsittää, miksi äitini 
Vuokko Raekallio-Teppo aina puhui ‘kaksinkertaisis-
ta’ serkuista, joita myös kävi meillä sukulaisvisiiteillä. 
Mutta niinhän se on, että kahden isänpuolen sedän ja 
kahden äidinpuolen tädin lapset olivat Vuokolle serk-
kuja molempien vanhempien kautta. 

Mutta, mutta. Parinvalinta pappilan poikien ja luk-
karilan tyttärien kesken oli vähällä saada jatkoa: syn-
tymässä oli vielä neljäskin pariskunta. Isoäitini Eeva 
Raekallion kertomana tiedän kuitenkin käyneen niin, 
että Maria-ruustinnalle tämä oli kerta kaikkiaan liikaa. 
Hän puuttui tiukasti asiaan ja lopetti nuorten seuruste-
lun lyhyeen. Ja ajan tavan mukaan osapuolten oli sii-
hen tyytyminen! 

Rovasti K. E. Hagelberg ja lukkari Konstantin Sar-
lin olivat Viitasaarella tunnettuja ja vaikutusvaltaisia 
henkilöitä, vaikkakin hyvin erilaisia persoonallisuuk-
sia. Kummallakin oli virkatyö ja myös laajat tilukset 
hoidettavinaan sekä isot lapsikatraat kasvatettavinaan. 
Rovastin kolmen pojan ja lukkarin kolmen tyttären 
avioliitoista syntyi ’kaksinkertaisia’ serkuksia, joiden 
saamien jälkeläisten joukkoon itsekin kuulun. Olen 
sekä Hagelberg-Raekallion Sukuseuran että Sukuseura 
Sarlinin jäsen ja osallistun molempien sukukokouksiin 
– ja tuon tuosta on kaivettava esiin sukuluettelot, jotta 
klaanit ja serkkusuhteet pysyvät järjestyksessä! 

8.7.2014 Pälvi Teppo

Sigfrid August Keinäsen (1841-1914) maalaus Viitasaa-
ren pappilasta Keiteleen rannasta päin katsottuna,         
v. 1902. Tämä virkatalo oli pappilana 50-luvulle asti. Se 
purettiin ilmeisesti 60-luvulla.
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KESÄISENÄ	PÄIVÄNÄ	8.8.2015		...

...HOTELLI	TAMMERISSA
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Pälvi Tepon tekstissä Viitasaaren Ha-
gelbergeistä esiintyvän isoisänsä Iivari 
Raekallion tyttärelleen Lyyli Raekal-
liolle (sittemmin Tommila) kirjoittaman 
vapaapiletin molemmat puolet. Iivari 
toimi Inhan asemapäällikkönä. Pälvin 
Lyyli-täti oli nähtävästi 10-vuotiaana 
käynyt yksin Porissa sukulaisissa.

Väistyvä puheenjohtaja Antti Ahtola      Olli Tuomi lauloi iltajuhlassa

Turkka, Alpo, Ilpo, Taimo ja Markku. Kaikki Tuomia.
Alakuvassa kiertoajelulla Pyynikin maisemissa.

Sukukokouksen toden-
näköisesti nuorin osal-
listuja.

Palautusosoite jos vastaanottajaa ei tavoiteta: 
  Matti Raekallio
  Tikkakuja 6 
  01450 Vantaa
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