


Puheenjohtajalta
Kaarina Laakso

  Tätä lukiessanne on juhlavuotemme aivan pian alka-
massa. Seuramme perustamisesta tulee kesällä ku-
luneeksi 40 vuotta. On siis aihetta juhlia ja kiittää sitä 
innokasta ja aikaansaavaa ahkeraa joukkoa, joka on 
vuosien mittaan, kukin vuorollaan ja tavallaan, ollut 
mukana toiminnassa. Samalla on kuitenkin syytä kat-
soa tulevaisuuteen ja miettiä minkälaisen seuran haluai-
simme nähdä viettävän vaikkapa viisikymppisiään. 
Olemme parhaillaan valmistelemassa juhlavuoden su-
kukokousta Virroille. Toivottavasti mahdollisimman 
moni pääsee osallistumaan! Tärkeätä ennakkotietoa on 
jo tässä lehdessä.
  Kuluneena vuonna hallitus on kokoontunut Tamper-
eella ja Helsingissä. Yhteen kokoontumista ei mikään 
koskaan täysin korvaa, mutta koska asumme eri puolla 
Suomea, olemme hoitaneet asioitamme paljon sähkö-
postilla. Seuran viestintää ja yhteydenpitoa olen pohtinut 
paljon vuoden aikana. Kuten varmasti olette huoman-
neet, viestintä ei ole toiminut ihanteellisella tavalla.  
Nettisivujen kehittäminen on nyt liikahtanut eteenpäin, 
mistä kiitos erityisesti Tiina Raekalliolle. Toivottavasti 
pian saamme sivut toimiviksi, sisällön ajantasaiseksi 
ja päivitykset pyörimään. Kaikista seuraan liittyvästä 
voitte mieluusti olla yhteydessä myös suoraan hallituk-
seen. Muutama palaute onkin tullut jäseniltä. Ideat, ky-
symykset ja kannanotot ovat aina tervetulleita. Olenkin 
toiveikkaasti vastaillut myös tuntemattomista numer-
oista tuleviin puheluihin, mutta toistaiseksi olen saanut 
tyytyä tarjouksiin aikakausilehdistä tilaajalahjoineen. 

Rakeita-lehden keskiössä ovat tällä kertaa nykyiset 
jäsenet historiallisten hahmojen asemesta. Ajatuksiaan 
elämästään ja seuran toiminnasta jakavat kanssamme 
kuluvana vuonna pyöreitä vuosia täyttäneet Taimo 
Tuomi ja Vuokko Auvinen. Tätä kirjoittaessani jännitän, 
saadaanko haastattelut vielä muutamalta muultakin.  
Myös Rakeita-lehti on seuran yhteinen foorumi. Leh-
teen voivat kaikki jäsenet lähettää juttujaan. Kun teillä 
on juhlia, uutisia, tapahtumia, muisteloita, sukututki-
musasiaa ja niin edelleen, niin kertokaan niistä meille 
muillekin. Jos tuntuu, että kerrottavaa olisi, mutta kir-
joittamiseen ryhtyminen tuntuu liian isolta hommalta, 
niin ottakaa yhteyttä. Tehdään juttu vaikka yhdessä.
Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. 
Tapaamisiin Virroilla!
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 Seuraava sukukokouksemme pidetään Virtain Perinne-
kylässä lauantaina 29.7.2017. Pitkäaikainen toive toteu-
tuu nyt. Virrat on Hagelberg-Raekallion suvun historiassa 
tärkeä paikkakunta ja onkin oikein kokoontua 40-vuotis-
juhlavuotenamme jälleen siellä. Perinnekylä sijaitsee jär-
ven rannalla vajaan 4 kilometrin päässä Virtain keskustas-
ta. Paikassa on nähtävää ja koettavaa kaikenikäisille: 
museoita, leikkipuisto, uimaranta, ynnä muuta. 

 Ohjelmaa rakenne näyttää kehkeytyvän varsin perin-
teiseksi.  Kokouspaikkamme Perinnekylässä on Ravin-
tola Mikontalo, jossa varsinainen kokous pidetään. Il-
tapäivällä on tarjolla muuta ohjelmaa Virtain maisemissa 
ja päivän päätteeksi nautimme yhteisen illallisen Mikon-
talossa. Mikontalon kokoustilaksi on tarjottu yläkertaa, 
jonne johtaa vain portaat. Varsinainen ravintolatila on 
kuitenkin alakerrassa.

 Koska olemme pienellä paikkakunnalla, ovat majoitus-
vaihtoehdot luonnollisesti erilaiset kuin isossa kaupun-
gissa.  Majoituksen takia onkin nyt syytä reagoida taval-
lista aikaisemmin. 

 Varattuna on majoituskiintiö Marttisen nuorisohotellista, 
kävelymatkan päässä Mikontalosta. Majoituspaikassa on 
kolme erillistä rakennusta. A-talossa on 9 x 4 hengen hu-
onetta ja B- ja C -taloissa on    2 x 2 hengen huonetta, 
1 x 4 hengen huone ja 5 x 6 hengen huonetta. Kaikissa 
huoneissa on oma wc ja suihku. Joka talossa on yhteistilat 
ja pienoiskeittiö. Huomatkaa, että osa vuoteista yläsän-
kyjä, nk. laivasänkyjä. Marttisen ilmoittamat hinnat muo-
dostuvat seuraavasti riippuen huoneessa majoittuvien 
määrästä:

   75 e/ 1 hh/vrk
   55e/2 hh/hlö/vrk
   Lisävuoteet (3. ja 4. vuodepaikka) 30e/hlö/vrk

Hinnat sisältävät vuodevaatteet. Jos haluaa aamiaisen, tu-
lee se tilata varauksen yhteydessä (hinta 7e).

 Lisää majoituskapasiteettia on Virtain keskustassa, joista 
lähimpänä Tarjanteen Talo -niminen motelli, jonka kaikki 
12 kpl 2 hengen huonetta ovat meille kiintiöidyt niin ikään 
perjantaista sunnuntaihin tällä hetkellä. Kaikissa huoneis-
sa on suihku, wc ja jääkaappi. Aikaraja varauksille tänne 
ei ollut niin tiukka, vaan varaukset onnistunevat myöhem-
minkin. Jos paikka ei täyty porukastamme, niin huoneita 
myydään muillekin. Silloin tulee ottaa huomioon, että 
muita majoittujia ovat etenkin perjantai-illan lavatans-
seihin tulijat. Paikkakunnalla kesäperjantaisin pidettävät 
tanssit ovat kuulemma erittäin suosittuja, mikä kiinnostu-
neille vinkkinä tässä kerrottakoon. Lisää tietoa majoituk-
sesta:  info@tarjanne.com, puh: 041 461 0165.
 Muitakin majoitusvaihtoehtoja on, mm. luonnonkauniilla 
paikalla sijaitseva Lakarin leirintäalue, jossa on mökkejä 
ja matkailuauto- sekä telttapaikkoja. Tarkempia tietoja 
löytyy täältä: www.virtainmatkailu.fi, puh: (03)4758639.
 Kannattaa tehdä varaus Marttisen hyvissä ajoin. Keväällä 
tulee vielä varsinainen RAKEITA -kokousnumero ilmoit-
tautumisohjeineen ja tarkkoine ohjelmatietoineen ja ai-
katauluineen. Lisäinfoa tulee seuran Facebook-sivuille  ja 
yritetään myös saada nettisivujen päivityksiin.  
 Paikkakunnalle on mahdollista saapua myös höyrylaiva 
Tarjanteella Tampereen suunnalta. Tarkista reitit ja ai-
kataulut, jos laivamatka kiinnostaa.  

TERVETULOA	SUKUKOKOUKSEEN	
VIRROILLE	29.7.2017
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Varaus on perjantaiksi 28.7. 
ja lauantaiksi 29.7. (2 yötä). 
Majoituskiintiö Marttisessa on 
voimassa 5.6.2017  asti.
Varauksia voi tehdä sähköpos-
tiin info@marttinen.fi tai pu-
linnumeroon: 044 715 1902. 
Soittamalla on hyvä tilaisuus 
varmistaa huonetyypin soveltu-
vuus. Rakennukset ovat muutoin 
esteettömiä.

Ravintola Mikontalo. Yläkuvassa Rajalahden talomuseo



 Taimo Päiviö Tuomi, everstiluutnantti (evp), Hilma 
Alexievnan klaania. Hilman puolison Alexander Alexan-
derssonin (Ahlbom) välityksellä on linkki myös Virtain 
Toisveden Ylä-Soinin taloon , joka on osa jo 1600-luvulla 
muodostunutta Soinin kantatilaa. Etunimeni on harvinain-
en. Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan meitä on 
tätä kirjoitettaessa valtakunnassa vajaat kaksi ja puolisataa. 
Koskaan ei tullut vanhemmilta kysytyksi, miten he pääty-
ivät juuri tähän nimeen. Jonkinlainen viite löytyy Kustaa 
Vilkunan eräässä kirjassa, jossa todetaan tätä nimeä suosi-
tun erityisesti Pohjois-Hämeessä (eli historiallisessa Ylä-
Satakunnassa). Virtain pitäjään on minulla siis itse asiassa 
monenmoisia siteitä.

Kerro jotakin lyhyesti itsestäsi ja elämästäsi.

  Olen syntynyt Helsingissä, mutta tullut Poriin vasta yk-
sivuotiaana, joten en ole aivan ns. paljasjalkainen. Porissa 
olen oppinut kävelemään ja puhumaan, joten pidän itseäni 
kuitenkin vahvasti porilaisena. Kaupungin ja ylipäätään 
länsirannikon miljöö, historia ja kulttuuri ovat tärkeitä ar-
voja. Muistutan aina mielelläni, että länsirannikolla veisat-
tiin Herran sanaa kirkossa jo silloin, kun sisämaassa vielä 
syötiin viimeisiä lähetyssaarnaajia.

 Elämänuran valinnassa oli monenmoisia vaihtoehtoja. 
Mielenkiinnon kohteita olivat mm.  sähkö- ja radiotekniik-
ka, merenkulku ja palotoimi. Rakentelin radioita ja tein 
erilaisia kokeiluja niin, että proput välillä paloivat. Mänty-

luodossa kävin katselemassa laivoja. Kahtena kesänä olin 
“kesäjussina” Porin kaupungin palokunnassa. Voiton vei 
lopulta Ilmavoimat. Tähän varmaan tärkeimpänä syynä 
olivat Saksan Luftwaffesta jatkosodan ajalta Porin lento-
kentältä jääneet mielikuvat.

 Työuran ensimmäinen jakso alkoi itse asiassa jo varus-
miehenä Kauhavan Ilmasotakoulussa kesäkuussa 1955, 
jolloin pääsin oppilaaksi lentoupseerikurssille. Ilmavo-
imissa vähitellen orientoiduin viestialalle, jota nykyään 
kutsutaan johtamisjärjestelmäalaksi. Viimeinen palvelu-
spaikka oli Satakunnan Lennoston esikunta Tampereella, 
jossa toimin lennoston viestipäällikkönä. Näissä tehtävissä 
syntyneet kontaktit vaikuttivat siihen, että sain tarjouksen 
siirtyä silloiseen Posti- ja lennätinlaitokseen. Keväällä 
1979 alkoi työuran toinen jakso silloisessa Jyväskylän 
puhelinpiirikonttorissa poikkeusoloihin varautumiseen li-
ittyvissä tehtävissä. Tehtävät olivat hyvin monitahoisia ja 
piirin organisaatio oli läänin kattava. Henkilöstöäkin pi-
irissä oli hyvän joukon toista tuhatta. Jo heti alussa jouduin 
laitoksessa osallistumaan myös valtakunnantason tehtä-
viin. Aina lopulliseen eläkkeelle siirtymiseen saakka olin 
mukana suunnittelemassa ja rakentamassa viranomaisten 
tarpeisiin poikkeusoloissa tarvittavia erillisteleverkkoja.

 Muutamien muodon- ja nimenmuutosten jälkeen Posti- ja 
lennätinlaitos yhtiöitettiin aluksi nimellä Telecom Finland 
Oy ja sittemmin Sonera Oyj. Vuoden 1993 alussa aloitin 
uuden työni varautumispäällikkönä konsernin pääkont-

ESITTELYSSÄ:	Taimo	Tuomi

“Alte Kameraden”. Porin lentokentän 
70-vuotisjuhlilla 5.9.2009 odotti iloin-
en jälleennäkeminen. Asematasolla 
seisoi vanha tuttava 54 vuoden takaa 
eli 1930-luvulla valmistettu saksa-
lainen alkeiskoulukone Focke-Wulf 
Fw 44 J Stieglitz. Tällaisilla aloitettiin 
lentokoulutus Suomen Ilmavoimissa 
vielä 1950-luvun loppupuolella. Len-
topäiväkirjastani totesin, että olen 
lentänyt tälläkin koneyksilöllä. Kone 
on edelleen lentokunnossa ja näkyy 
silloin tällöin Porin taivaalla herättäen 
hyvin nostalgisia muistoja..
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torissa. Tämä oli osittain myös sitä, mitä nykyään uudella 
termillä kutsutaan huoltovarmuudeksi. Työhuone minulla 
oli sekä Helsingissä että Jyväskylässä, reviirinä koko val-
takunnan alue. Seitsemän vuotta sujahti jatkuvassa mat-
kustamisessa pitkin maata. Lopullisesti eläkkeelle jäin 
sylvesterinyönä vuodenvaihteessa 1999/2000 pelättyä mil-
lenium-ilmiötä odoteltaessa.

 Palvelus Ilmavoimissa oli suhteellisen vakaata ja sään-
nönmukaista. Työskentely telemaailmassa sen sijaan muo-
dostui hyvin haastavaksi koko telealan ollessa jatkuvassa 
turbulenssissa nopeasti kiihtyvässä teknisessä kehityk-
sessä ja vähitellen globaalistuvassa kilpailussa. Varsinaist-
en työtehtävien lisäksi oli tilaisuus seurata bisneksentekoa 
ja erityisesti bisneksenteon vaikeuksia. Tämä oli perin 
mielenkiintoista! Kokonaisuutena katsoen olen tänään eri-
nomaisen tyytyväinen aikanaan tekemiini valintoihin.

Milloin olet liittynyt sukuseuraan ja miten olet osallistunut 
toimintaan vuosien varrella?

 Aika ei ole muistissa eikä kirjoissa, ehkä joskus 1980-
luvun alkuvuosina. Olin pitkään varsin passiivinen jäsen, 
työtehtävissä sain matkustella aivan riittävästi. Eläkkeelle 
siirryttyäni alkoi sukututkimus kiinnostaa ja Rakeita-lehti 
julkaisikin muutamia artikkeleitani. Olen osallistunut vas-
ta neljään viimeisimpään sukukokoukseen. Hallituksessa 
toimivan tyttäreni lievästä painostuksesta esitelmöinkin 
parissa kokouksessa. Toivon mukaan mahdollisuudet akti-
iviseen osallistumiseen säilyvät vastasuudessakin.

Mikä on ollut mieleenpainuvin sukutapaaminen ja miksi?

  Itse asiassa se oli lukkarimme muistolaatan paljasta-
minen Virtain kirkkomaalla vuonna 1998 eli ensimmäinen 
osallistumiseni. Tällöin minulle konkretisoitui se, kenen 
jälkeläisiä olemme sekä se, että sukututkimukseen liittyy 
oleellisesti myös paikallishistorian tutkimus.

Mitä odotat sukuseuralta?

  Jaaha! Taitaapa olla niin, että joka toinen vuosi toimeen-
pantu sukukokous ynnä lehti ovat sinänsä jo riittävän lois-
tavia aikaansaannoksia sukuseuran resurssit huomioon 
ottaen. Vaikka aktiviteetteja on harvoin, erittäin tärkeää 
on säännöllisyys. Tämä on jäsenten mukana pysymisen 
edellytyksenä. Sama koskee lehden ilmestymistä. Näistä 
on onneksi kyetty pitämään kiinni.

  Paperilehden julkaisemisesta ei ehkä vielä toistaiseksi 
kannata luopua, mutta sen rinnalla voisi jo pikkuhiljaa 
ryhtyä julkaisemaan digiversiota. Samaten vanhat lehdet ja 
ehkä muitakin dokumentteja olisi aiheellista alkaa digitoi-
da tutkimusarkiston luomista ja sen käytettävyyttä silmäl-
lä pitäen. Paperiarkistot paisuvat eikä niiden säilöminen 
toimihenkilöiden omissa komeroissa ja siirtely paikasta 
toiseen ole enää tarkoituksenmukaista. Juolahti mieleen 

sellainenkin hassu ajatus, että olisiko esimerkiksi Virtain 
seurakunta tai paikallinen kotiseutuyhdistys saatavissa 
seuran “kummiksi” ja arkistoa voitaisiin sijoittaa sinne.

  Nuorisoa tietenkin pitäisi saada mukaan, mutta suku-
tutkimus ja perinteiden vaaliminen eivät yleisesti nuor-
isoa kiinnosta. Tampereella heitin toiveen, että jos suvun 
piiristä löytyisi historian opiskelija tai opiskelua harkit-
seva, sukuseura voisi kannustaa henkilöä ottamaan suku-
tutkimuksen ohjelmaansa ja antaa tukeaan tutkimukseen 
ja opinnäytetöihin liittyen. Suvun piiristä löytyy paljon 
mielenkiintoista!

Kenet sukuun kuuluvan henkilön olisit halunnut tavata?

  Etsimättä tulee mieleen Matti Ranin, loistava ja mo-
nipuolinen näyttelijä, sympaattinen ihminen. Roolit Ed-
vin Laineen Tuntemattomassa sotilaassa ja Komisario 
Palmu-elokuvissa nousevat aina ensimmäisinä esille. 
Hyllyssäni ovat Matti Raninin molemmat tyylikkäästi kir-
joitetut muistelmateokset. Samaten olen säilyttänyt myös 
muutaman häntä koskevan lehtileikkeen. Julkisuudessa 
hän on voimakkaasti tuonut esiin mieltymyksensä hyvään 
ruokaan ja ruoanlaittoon. Nämä ovat myös omaa sydäntäni 
lähellä. Äskettäin valmistin hänen reseptinsä mukaan Vih-
torin lammaskaalia.

  Kerrottakoon tässä yhteydessä eräs Matti Raniniin viit-
taava episodi. Muistolaatan paljastustilaisuudessa vuonna 
1998 kaksi hieman iäkkäämpää naishenkilöä tarkasteli 
minua. Kuulin, kun toinen kuiskasi: “Hei, kuka tuo mies 
tuolla on?”. Toinen vastasi: “En tiedä, mutta on sillä aina-
kin saman tyylinen nenä kuin Raninin Matilla, joten kai se 
sukuun kuuluu.”.

Mikä Hagelberg-Raekallion suvun jäseniä yhdistää?

  Olipa paha kysymys! Koetin helpottaa vastaamista se-
lailemalla sukukirjaa ja etsimällä sieltä joitakin erityisesti 
meitä lukkarin jälkeläisiä yhdistäviä tekijöitä tai yhteisiä 
piirteitä. Vaikeata on, kun meitä on niin laidasta laitaan 
ja jokaisella on ikioma paikkansa yhteiskunnassa. Yhdis-
tävänä tekijänä on ainakin se, että itse kukin tiedostamme, 
minkälaisen kehityskulun kautta olemme paikkaamme si-
joittuneet ja minkälaisen perinnön olemme esi-isiltämme 
ja -äideiltämme eri sukupolvista siihen saaneet. Tätähän 
selvitellään sukua tutkimalla ja tietoja vaihtamalla ja ver-
tailemalla. Nämä luovat edellytykset keskinäiselle kans-
sakäymiselle ja yhteenkuuluvaisuuden tunteelle. Näin on 
hyvä!
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  Vuokko Raili Sinikka syntyi 15.01.1936 Viipuris-
sa. Onnelliset vanhemmat Jorma Raekallio (Kala-
talousneuvoja) ja Saimi Rantalainen (Maanviljelijän 
ja -omistajan tytär; kansakoulun ja emäntäkoulun 
käynyt) muuttivat Viipuriin Vallinkadulle häidensä 
(01.07.1934) jälkeen. Perheonnea varjosti kuitenkin 
pian suuri suru, kun Vuokon nuorempi sisko Ritva 
kuoli kaksi päivää syntymänsä jälkeen, 16.5.1937. 
Pian näiden surullisten aikojen jälkeen, oli lisää 
murhetta tulossa. Neuvostoliiton julistettua sodan 
Suomea vastaan, Viipurin ja koko Karjalan väestö 
piti evakuoida. Tämä prosessi jouduttiin kokemaan 
vieläpä kahteen otteeseen.
  Vuokko-tyttö oli hädin tuskin täyttänyt 4 vuotta, 
kun saapui suruviesti Summan rintamalta. Isä Jorma 
oli kaatunut Kuolemanjärven alueella 12. - 14.2.1940 
(kadonneena). Yli 70 vuotta myöhemmin Vuokko 
matkusti tyttärineen Sotaorvot ry:n järjestämälle 
matkalle sodan aikaisille muistomerkeille Karjalaan, 
ja täten oli ensimmäistä kertaa paikan päällä Sum-
massa, missä kaatuneita sotilaita oli haudattuna. Su-
urella varmuudella isänsä Jorma heidän joukossaan. 
Tämä oli todella tärkeä ja liikuttava kokemus Vuo-
kolle, kuin myös tyttärilleenkin.
  Sota aiheutti suuren taakan ja trauman Suomen 
kansalle, ja erityisesti niille, joiden isät, äidit, avio-

miehet, vaimot, veljet ja siskot kuolivat, tai vammau-
tuivat fyysisesti sekä henkisesti sodan seurauksena. 
Erityisen traumaattista sota oli niille, jotka läheisten 
menetyksen lisäksi menettivät kotinsa ja maatilansa 
ikuisesti itärajan taakse.
  Mutta rauhan aika tuli ja itsenäisyytensä säilyttä-
neen Suomen uudelleenrakentaminen alkoi. Evak-
kotaipaleensa päätteeksi Vuokko jäi Lappeenrannan 
alueelle Saimi-äitinsä kanssa. Muistoissa hänellä on 
paljon positiivista; lähisuvun luoma turva, hauskaa 
yhdessäoloa ja leikkejä serkkujensa kanssa Lahden-
kylässä, sekä jänniä seikkailuja koulukavereiden 
kanssa Pontuksella. Täällä Vuokko kävi koulunsa 
loppuun, pääsi ripille, ja tapasi tulevan aviomiehensä. 
Pitkä ja komea sotilaspoika Sulo Auvinen teki suuren 
vaikutuksen hyvällä käytöksellään ja tanssitaidol-
laan! Yhteistä heillä oli paljon, mutta uskoisin että 
vahvan tunnesiteen loi yhteinen karjalainen tausta 
ja evakkolapsen kokemukset, aikana jolloin ei vielä 
julkisesti ollut “lupa” puhua sotaan liittyvistä asioista 
kuten evakkous ja sotaorpous. Sulo oli myös kokenut 
sotalapsena olon Ruotsissa.
  Vuokon ja Sulon häitä juhlittiin Imatralla 03.09.1955 
ja 2015 yhteistä taivalta tuli täyteen 60 vuotta. Lap-
peenrannasta nuori pari muutti seuraavana vuonna 
työn perässä Helsinkiin. Esikoinen, Kari-vauva, oli 

EVAKKOTYTÖN	TAIVAL	VIIPURISTA	HELSINKIIN
Heini Auvinen-Daniels
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vain 3 kk:n ikäinen, kun teki tämän reissun lentoko-
neella, turvallisesti Saimi-mummin sylissä. Helsin-
gissä syntyivät tyttäret Heini (1958) ja Soili (1961), 
mutta kuopus oli vain 6 kk:n kun tuli Tampereelle 
muutto. Lapset eivät koskaan “oppineet” puhumaan 
Tampereen murretta vakuuttavasti, ilmeisesti ”ko-
tikielenä” olleen karjalaisvaikutteisen suomen kielen 
ansiosta. Vuokko ja Sulo valmistuivat Tampereen 
Iltalukiosta ylioppilaiksi 1980, samana vuonna kuin 
kuopuksensa Soili, mikä oli todella vaikuttava saa-
vutus! Tähän myös päättyi Vuokon ja Sulon Tampere 
jakso ja he palasivat Helsinkiin.
  Karjalaisuus, sukututkimus, uuden oppiminen, kä-
dentaidot, lukeminen, taide, matkustaminen, hyvänte-
keväisyys, kuten Lionstoiminta ja muu seuratoiminta, 
ovat olleet Vuokon ja Sulon yhteisiä harrastuksia ja 
kiinnostuksen kohteita. Vuokko on ollut aivan alusta 
asti Hagelberg-Raekallion sukuseuran toiminnassa 
mukana vuodesta 1977 lähtien. Vuokkolan mök-
kiprojekti (1993) on ollut yksi heidän tärkeimmistä 
yhteisistä projekteistaan, vanhemmuuden sekä iso-
vanhemmuuden ilojen ja velvollisuuksien lisäksi. 
Vuokon rooli Sulon omaishoitajana on hänen uusin ja 
vaativin tehtävä, mitä hän hoitaa kunnialla, kotihoito-
henkilökunnan ja omien lastensa tukemana.
  Kun miettii Vuokon ja Sulon sukupolven ja heidän 
vanhempiensa sukupolven suuria uhrauksia Suomen 
yhteiskunnan eteen, kuinka juuri heidän panoksensa 
on ollut ratkaiseva modernin, itsenäisen Suomen ra-

kentamisessa, olisi meidän nuorempien hyvä muistaa 
heidän saavutuksiaan kiitollisina ja kunnioituksella. 
Siksipä sitä toivoo, että tämä kiitollisuus heijastuisi 
myös siinä, kuinka me suomalaiset huolehdimme 
vanhuksistamme.
  Näin itsenäisyyspäivän ja joulun aikoihin, nos-
takaamme kiitoksen malja Suomen super-suku-
polvelle!!

  Koulutie:
1955 Keskikoulun päästotodistus (Lappeenrannan 
Tyttölyseo)
1963 Konekirjoituksen peruskurssi (Tampereen Kont-
toriopisto)
1980 Ylioppilastodistus (Magna Cum Laude Appro-
batur, Tampereen Iltaoppikoulu)
23.03.1984- Yo-Kauppateknikko (Markkinointi-insti-
tuutti, H:ki)

  Työelämässä mm.:
1954-56; Kartanpiirtäjä (Viipurin Maanviljelysseura, 
Lappeenranta)
1974-79; Myyjä; Myymälänhoitaja (TKA-Yhtymä, 
Tampere)
1981-83; Myyjä (Oy Etola Ab, H:ki)
1983-89; Myymälänhoitaja (Oy Etola Ab, H:ki)
1989-92; Oma yritys, Leipomopalvelu Vuokko & 
Sulo;  mm. kirjanpitäjänä
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  Kuu. Miten kiehtovan kuuma 
Ja miten kylmä se voi olla

  Elämässä on niin monta kuuta
Nuoren mielen toiveet toukokuussa
Elon viljelijän satokauden toiveet
Entäs elokuun illat kuumat rakastavaisten
Syysiltojen romantiikkaa kuun loisteessa

  Menemme kohti vuoden kylmiä aikoja
Syyspilvien peittämää taivasta, odotamme,
Saamme kylmän ja lumen myötä
taas nähdä monet kasvot kuun

  Kaunista, kylmää on hohde
Niin sinistä, kuultavaa
Lumesta timantteina loistavaa…
                    Kuu meille osoittaa

Kuu                Maija Räikkälä



Vuokko Raili Sinikka Auvinen, o.s. Raekallio (T 
236). Karl Edvardin klaania. Syntynyt Viipurissa 
15.1.1936. Äiti Saima o.s Rantalainen Rautjärveltä ja 
isä Jorma Aimo Lahja Raekallio. (lisää Evakkotytön 
tarinassa)

Kerro jotakin lyhyesti itsestäsi ja elämästäsi 

 Olin 3,5-vuotias kun sota alkoi ja jouduimme läh-
temään äidin kanssa evakkoon syksyllä 1939. Menim-
me äidin kotitilalle Rautjärvelle. Sieltäkin jouduimme 
koko joukko evakkoon myöhemmässä vaiheessa ja 
kolmannen kerran jouduimme lähtemään kun asuim-
me Lappeenrannan lähellä ja sekin alue evakuoitiin. 
Äiti meni uusiin naimisiin. Uusi isäni kuoli auto-on-
nettomuudessa kun olin yhdentoista.
  Sain hädin tuskin suoritettua keskikoulun Lappeen-
rannan Tyttölyseosta. Vanhemmalla iällä myöhemmin 
kirjoitimme ylioppilaiksi Sulon kanssa vuonna 1981 
Tampereen Iltaoppikoulusta, samana vuonna meidän 
nuorimmaisen Soilin kanssa. Suoritimme myöhem-
min myös kauppateknikkotutkinnon Helsingissä 
Markkinointi-instituutissa.
  Avioiduin nuorena vuonna 1955 ja muutimme Hel-
sinkiin työn perässä. Mieheni Sulo oli syntynyt Impi-
lahdella, mistä oli myös joutunut lähtemään evakkoon 
kaksi kertaa. Hän oli myös sotalapsena Ruotsissa. 
Meille syntyi kolme lasta: Kari, Heini ja Soili. Nyt 
meillä on viisi lastenlasta, melkein aikuisia kaikki. 
Kolme opiskelee Tampereella ja kaksi Englannissa, 
minne Heini aikoinaan muutti.
  Asuimme Tampereella 16 vuotta ja nyt eläkepäiviä 
vietämme Helsingissä Länsi-Pasilassa Keskuspuiston 
vierellä. Helsingissä olemme asuneet nyt yhtäjaksoi-
sesti noin 30 vuotta.
  Rakas kesämökkimme, minkä raivasimme ja raken-
simme omin käsin pystymetsään perintömaapalstalle 
Helisevänjoen rannalle, on ollut kesänviettopaik-
kanamme kolmisenkymmentä vuotta.. Nyt, iän kart-
tuessa ja voimien vähetessä käynnit alkavat harven-
tua. Mökillä harrastin puutarhanhoitoa, sienestystä 
ja marjastusta. On minulla ollut muitakin harrastuk-
sia, kuten piirustus ja maalaus, vaatteiden ompelu ja 
kirjoittaminen. Kirjoituksiani ja piirroksiani on ollut 
myös lukuisissa RAKEITA-lehdissä. Olemme mat-
kustelleet Sulon kanssa myös paljon. Olen toiminut 
myös monenlaisissa yhdistyksissä elämäni aikana. 
Nykyään kuulun sotaorpo-, omaishoitaja- ja alzhei-
meryhdistyksiin. Sulo sairastui alzheimerin tautiin 
pari vuotta sitten.

  Tällä hetkellä menemme päivä kerrallaan ja teemme 
mitä jaksamme. Olen kuitenkin taas lähdössä tyt-
täreni Soilin ja hänen tyttärensä Ranjan (valmistui 
keväällä farmaseutiksi) kanssa viikoksi Kanarian 
lämpöön.

Koska olet liittynyt sukuseuraan ja miten olet osal-
listunut toimintaan vuosien varrella?

  Sukuseuraan olen kuulunut heti alusta 1977 lähtien 
aktiivisesti. Olen toiminut vuosien varrella vara-
puheenjohtajana, rahastonhoitajana 1984-89 ja arkis-
tonhoitajana 1995-2000. Hallituksessa olin myös 
pitkään. Kangasalan kokouksessa minulle myönnet-
tiin seuran kultainen ansiomerkki. Samana vuonna 
1999 julkaistiin Hagelberg-Raekallion suvun suku-
kirja. Olin siinä työryhmässä mukana. Silloin myös 
todettiin että sukututkimusta pitää jatkaa, sehän on 
sukuseuran yksi tärkeimmistä tehtävistä. Seuran 20-
vuotiskokoukseen Katajanokan Kasinolle Sulo oli 
tehnyt valtavan syntymäpäiväkakun, mikä kannet-
tiin saliin fanfaarien säestyksellä. Kakun tekijällä 
oli vielä kermavaahtoa housunlahkeessa! Vedimme 
Sulon kanssa muutamia kokouksia alkutaipaleella, 
esim. Tammer ykkönen ja Rosendahl. Alkuaiko-
jen tapaamisissa oli suvun käsityö- ja taidenäyttely.    
Niissä oli aina runsas osanotto, kun suku on taiteel-
lisesti lahjakas ja käsistään taitava.

ESITTELYSSÄ:	Vuokko	Auvinen
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Mikä on ollut mieleenpainuvin sukutapaaminen?

  Ehkä mieliinpainuvin sukutapaaminen oli se ensim-
mäinen Tammerin kokous Tampereella 1979. Se oli en-
simmäinen sääntömääräinen vuosikokous.  Kokousta 
edeltävänä iltana oli se kaikkein hauskin tapaaminen. 
Varsinainen kokous on aika tylsä ja kuiva tilaisuus. 
Kokouksethan olivat alussa kaksipäiväisiä. Tamme-
rissa oli lähes sata henkeä paikalla. Ihmisillä oli yllään 
juhla- ja kansallispukuja ja kenkkärinä toimineella 
Sulolla oli yllään oikea virkapuku liiveineen ja myös 
asuun kuuluva sauva. Sulo oli silloin Linkosuon leipo-
mon johtajana ja Jussi Linkosuo piti tärkeänä kou-
luttaa henkilökunta juhlamenojen ohjaajaksi. Juhlat 
eivät suju ilman ohjaajaa ja suunnittelijaa. Tammer-
issa oli myös  taidenäyttely. Teoksia oli kymmeneltä 
sukumme taiteilijalta, olevilta ja poismenneiltä. Siellä 
esiintyi myös Linkosuon leipomon mieskvartetti Lai-
htumattomat ja tanssittiin. Pentti Leväs esitti tyttären 
tyttärensä kanssa musiikkia ja arpajaisetkin olivat 

kuin ohjelmanumero. Aune Airiston vanhaan sukual-
bumiin sai tutustua. Sukuarkistoon alkoikin kerääntyä 
yhtä ja toista vuosien saatossa. Jokainen esitteli myös 
itsensä ja klaaninsa. Kaikki olivat myös sitä mieltä, 
että oli oikein kotoinen tunnelma ja ihmiset viihtyivät 
ja tutustuivat toisiinsa. Ja mukana vielä silloin olivat 
Kittilän Urho ja veljensä Mauri, suuria persoonia ja 
varsinaisia ilonluojia.

Mitä odotat sukuseuralta?

  Odotan seuralta, että sukututkimusta jatketaan 
mahdollisuuksien mukaan. Nythän jäsenmaksua ko-
rotettiinkin. Ja voisi vaikka saada kokouksiin jotain 
“maksettua” ohjelmaa tai palkata joku hauska juon-
taja. Ihmiset voisivat istua sekaisin pöydissä eikä 
perhekunnittain. Tutustuttaisiin paremmin. Arpajaiset 
voisivat vaikka jättää pois, kun sinne on niin vaikea 
saada arvottavaa. Ketään ei viime kokouksessa kiin-
nostanut tutustua suvun arkiston aarteisiin, valoku-
viin ja kirjoihin. Niitäkin pitäisi ehkä esitellä kansalle 
kiinnostuksen herättämiseksi. Näissä yhden päivän 
kokouksissa aika tahtoo loppua kesken. Onko niin, 
että nykyajan ihmiset ovat niin kiireisiä, ettei oikein 
mihinkään ole aikaa?

Kenet sukuun kuuluvan henkilön olisit halunnut ta-
vata?

  Olisin halunnut tavata isäni vanhemmat, pastori 
Uuno Raekallion ja isän äidin Edith Ingeborg Sar-
linin, joka kuoli isän ollessa 3-vuotias. Hän oli Vii-
tasaaren lukkarin Konstantin Sarlinin tytär. Lisäksi 
olisin aikuisena tavata isoäitini sisaren, minun syli-
kummini, laulajatar Dagmar Hagelberg-Raekallion. 
Olen tutustunut häneen hänen elämänkertakirjansa, 
“Kaiu Suomen Laulu”, avulla.

Meitä Hagelberg-Raekallion suvun jäseniä yhdis-
tää?

  Meitä Hagelberg-Raekallion suvun jäseniä yhdistää 
jonkinasteinen luova hulluus. Suvussa on harvinaisen 
paljon eri alojen lahjakkuuksia, ei pelkästään taiteili-
joita. Luulen, että meillä on itsetunto kohdallaan ja 
sen tähden uskallamme tarttua eteen tuleviin mahdol-
lisuuksiin kuin “härkää sarvista”!
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Dagmar Hagelberg-Raekallio



 Sukuseurojen keskusliitto järjesti tänä vuonna suku-
lapaskilpailun, jonka voittajat julkistettiin lokakuussa. 
Seurassamme on paljon käsityön taitajia ja luovuuttakin 
meillä tunnetusti riittää. Innostuimme ja mietimme, että 
saisimmeko mekin aikaan omat lapaset. Miltähän Hagel-
berg-Raekallio-lapaset voisivatkaan näyttää? Miten ne 
voisivat olla tehdyt? Millainen tarina niihin voisi liittyä?
Sukulapasia olisi mukava antaa vaikka lahjaksi niin isoille, 
kuin suvun pienimmillekin jäsenille. Ja kuinka mukavaa 
olikaan nähdä vastaantulijalla oman suvun lapaset. Silloin 
olisi selväsi lupa hymyillä ja tervehtiä! 
 Haastamme nyt teidät ideoimaan ja toteuttamaan ehdo-
tuksia sukulapasiksi. Ensi kesän sukukokous olisi hyvä 
tilaisuus tuoda lapaset ihailtaviksi. Jos ehdotuksia tulee 
useita, saatte äänestää suosikkianne. 
 Tee yksin, ota kaverit mukaan, yhdistäkää voimanne, 
kuinka vain on hauskempaa. Tyylilaji on täysin vapaa. Jos 

intoa riittää, kirjoita mielellään pieni esittelytarina lapa-
sista. 
 Tee siis näin: Tuo lapaset mukanasi, jos tulet Virroille su-
kukokoukseen tai laita sellaisen matkaan, joka on tulossa. 
Tekijän nimi kannattaa varmuuden vuoksi kiinnittää myös 
lapasiin.
 Voit halutessasi myös lähettää lapaset postissa Kaarina 
Laaksolle (osoite löytyy tästä lehdestä). Laita niihin teki-
jän nimi ja palautusosoite, jos haluat lapaset takaisin. Vai 
haluatko esim. lahjoittaa ne sukukokouksen arpajaisiin?
Jos et pääse paikalle ja lapasten lähettely postissa tuntuu 
hankalalta, niin ota edustavat valokuvat lapasten molem-
milta puolilta. Laita tekijän nimi ja yhteystiedot sekä 
lapasten pikkutarina mukaan. Lähetä kuvat sähköpostilla. 
Tai kirjeessä.
  Muitakin tapoja varmasti keksitään. Kyseessä ei ole tiuk-
kasääntöinen varsinainen kilpailu, vaan kaikenlainen yh-
teistyö, lisätietojen hankkiminen yms. on sallittua. Hyvän 
mielen tekeminen on tässä tärkeintä. Ja tietenkin se, että 
saisimme meillekin omat lapaset! 
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MEILLEKIN	SUKULAPASET	!	

Sukuseurojen keskusliiton kilpailun voittaja, Vatas-kintaat. 
Keskellä Jäntti-suvun lapaset ja oikealla Nyyssösten lapaset. 
Kuva: Kati Laitinen.

Sukulapasia joka makuun.  
Kuva: Kati Laitinen

Kaarina Laakso

Ensimmäisen sääntömääräisen sukukokouksen autenttinen esityslista
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  Maahanmuuttoasia on monitahoinen juttu, kuten olemme 
viime vuosina voineet varsin hyvin havaita. Suomalaisuus-
kaan ei ole mikään yksiselitteinen geeneihin sidottu juttu, 
vaan enemmänkin kulttuurillinen. 
  Olen maastamuuttajan ja maahan palanneen jälkeläinen. 
Räikkälästä Kankaanpään Hapualta lähti 1800-luvun lop-
pupuolella yhdestä sisarusparvesta neljä poikaa Alfred, 
Nestori, Kalle, Iisak ja Johannes sekä näiden sisar Iida 
Yhdysvaltoihin siirtolaisiksi. Kotitilaa pitämään jäi van-
hin poika Frans. Johannes palasi takaisin kotiin, kun Frans 
kuoli ja veljesten vanha isä Johannes kirjoitti kirjeen tälle 
että tulisi ja jatkaisi tilan pitoa. Tämän jälkeläinen minäkin 
olen. Jos Frans ei olisi kuollut tai jos Johannes olisi kieltäy-
tynyt palaamasta, en olisi olemassa. Olen entisen mamun, 
sittemmin paluumuuttajan jälkeläinen. Tai hypoteettisesti 
ajatellen, jos olisin syntynyt Yhdysvalloissa, olisin ma-
mun jälkeläinen. Kaukaiset pääasiassa Minnesotassa asu-
vat serkkuni ovat mamujen jälkeläisiä. Noista veljeksistä 
palasi myös Iisak 20-luvulla ja osti maatilan Karijoelta. 
Tämä sukuhaara löytyi uudelleen vasta joku vuosi sitten. 
Myös Iida, joka oli sokeutunut Amerikassa, palasi ja toimi 
hierojana Porissa 40-luvulle saakka. Nestorin poika Ru-
dolf kirjoitti muistelmansa, jonka isäni Matin kanssa toi-
mitimme ja monistimme vuosia sitten.
  Kun Suomesta aikoinaan muutettiin Amerikkaan, olivat 
syyt vähän saman tyyppiset kuten pakolaisuudessa nyt: 
väestönkasvu, huonot yhteiskunnalliset olot, köyhyys ja 
uhka vallanpitäjän armeijaan joutumisesta. Töitä ei ol-
lut, eikä rahaa. Nestorikin otti pankkilainan matkalippua 
varten. Sukulaiseni USA:ssa ovat Johnson -nimisiä. Yksi 
ruotsalainen virkamies rekisteritoimistossa ei osannut kir-
joittaa eikä ääntää Räikkälää, joten hän nimesi Nestorin 
Nels Johnsoniksi. Veljekset ottivat saman sukunimen ja 
heitä kutsuttiinkin kolmeksi Johnsonin veljekseksi. Tar-
vittiin ruotsalainen mamu, että Räikkälöistä tuli jenkeissä 
Johnsoneja. Nimen arpominen meni kyllä sikäli hyvin, että 
suvussa esiintyi Johannes -nimi. 
  New Yorkiin saavuttua siirtolaisilta kysyttiin syy, miksi 
tulivat, mitä uskontoa tunnustivat ja mitä hallitusmuotoa 
kannattivat. Mahdollisia terroristeja ja väärin ajattelijoita 

seulottiin jo yli sata vuotta sitten. Nestori asettautui Min-
nesotaan Evelethiin muitten suomalaisten joukkoon ja sai 
töitä rautakaivoksissa. Nestori työskenteli Adams-Spruce 
-yhtiön kaivoksessa jonkun aikaa ja ryhtyi sitten pitämään 
kapakkaa ja myöhemmin kauppaa. Mutta sitten hän maan-
viljelystaustaisena otti ryhtyi maata viljelemään, kun hal-
litus lahjoitti maata viljelijöille.  
  Elannon hankkiminen uudisraivaajana oli melko kovaa 
duunia. Tila täytyi raivata käytännössä korpeen kauas 
teistä. Lapsia tuli ja näitä myös kuoli. Yhdeksän yhteensä. 
Lopulta vaimo, joka oli Nestorin tyttöystävä jo Suomessa 
ja joka tuli myöhemmin, menehtyi. Mutta Nestori ja veljet 
pärjäsivät. Nestori meni uudelleen naimisiin ja sai vielä 
lisää lapsia. Hän ei varmaankaan vuonna 1953, jolloin kuoli 
84 vuoden ikäisenä, muistanut enää lukumäärää. Poikansa 
Rudolf kävi Suomessa 70-luvun alussa ja poikkesi meil-
läkin. Muistan hänet hatarasti. Vanha, etäisen tuntuinen 
mies. Etäisten laaksojen mies. Isäni piti pariin Johnsoniin 
yhteyksiä kuolemaansa asti. Yksi pikkuserkkuni taas lähti 
itse jenkkeihin ja pitää yhteyttä Johnsoneiden, sukupolvia 
sitten sinne muuttaneiden, kanssa.
  Pelkästään Räikkälän suvusta on siis runsaasti mamuja 
Pohjois-Amerikassa. itse asiassa, koko Yhdysvallat on 
asutettu pelkästään mamuilla. Intiaanit, joilta eurooppal-
aiset aikanaan maat veivät, eivät hekään olleet aivan alku-
peräisiä asukkaita. Intiaanitkin olivat aikoinaan mamuja.
  Räikkälän, kuten monen muunkin länsirannikolla aikoja 
asuneen suvun, geeneissä on myös ruotsalaista ainesta. 
Suomihan oli aikansa Ruotsin takapihaa ja tänne tultiin 
hakemaan veroja, tykinruokaa ja muita luontaisetuja. 
Ja me, jotka olemme eri heimoista sekoittuneet ja tänne 
Suomen niemelle aikoinaan pronssikaudella jostain Ura-
lin tienoilta kai tulleet, olemme olleet aikansa mamuja ja 
röyhkeitä sellaisia. Työnsimme alkuasukkaita eli lappalai-
sia ja saamelaisia edellämme pohjoiseen. Ilmeisesti nämä 
tänne “maahan tunkeutuneet” suomalaisten esivanhemmat 
integroituivat hyvin lappalaisten kanssa.
  Maailmamme on tällainen mikä on ja me olemme tällaisia 
kuin olemme maahan- ja maastamuuton takia. Itse olen sat-
tuman kautta mamujen jälkeläinen, itse muualla mamuksi 
ryhtyneen ja paluumuuttajaksi muuttuneen jälkeläinen, 
joka on olemassa ja RAKEITA-lehteä tekemässä vain siksi, 
että yksi aikojen takainen sukulainen sattui kuolemaan en-
nenaikaisesti.

MAAHANMUUTTAJAN	JÄLKELÄINEN

Yki Räikkälä



  RAKEITA-lehdessä jouluna 1996 oli uutinen Soili 
Auvisen perustamasta yksityisestä taidepainotteisesta 
lastentarhasta Tampereella. Vuonna 1998 oli lehdessä 
ilmoitus Soilikin lasten ensimmäisestä taidenäyttely-
stä Tampereen vanhassa kirjastotalossa. Sen jälkeen 
näyttelyitä on pidetty lähes vuosittain. Nyt tämä Soi-
likin lastentarha täytti tänä vuonna pyöreät 20 vuotta 
ja voi hyvin!
  Taiteilija Kari Auvinen oli perustamassa kurssia ja 
veti sitä vuoteen 2013 asti. Nyt työtä jatkaa äitinsä 
kanssa Soilin poika Antero. Hän opiskelee arkkiteh-
diksi.
  Lasten töitä tänä juhlavuonna oli esillä, tietysti Soi-
likin lastentarhassa, myös Vohveli -kahvilassa ja 
Pyynikin näkötornin kahvilassa. Vuoden taiteellinen 
teema on: MATKALLA. Soilikissa myös musisoidaan 
opettajan johdolla. Näiden 20-vuoden aikana ainakin 
yli 300 lasta on saanut nauttia tarhan kodinomaisesta 
ilmapiiristä ja Reggio Emilia-pedagogiikasta. Myös 
ruoka tehdään omassa keittiössä mahdollisuuksien 
mukaan luomuraaka-aineista.

Vuokko Auvinen

SOILIKKI	20	VUOTTA

Palautusosoite jos vastaanottajaa ei tavoiteta: 
  Matti Raekallio
  Tikkakuja 6 
  01450 Vantaa
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Tänä vuonna Rakeita ilmestyy tavallista aikaisemmin, sillä osa majoituksesta on 
varattava hyvissä ajoin.  Seuratkaa myös seuran verkkosivuja ja Facebook-sivuja. 
Päivitämme ja tiedotamme lisää, jos asiaa tulee. 

Joulukuun lehdessä haikailimme sukulapasia meillekin. Vielä on aikaa panna puikot 
heilumaan ja loihtia ehdotuksia kokousväen ihasteltaviksi! Perinteiset arpajaiset 
pidetään myös, joten arpajaisvoitot ovat tervetulleita. Pienet esitykset ja ohjelmanu-
merot ovat myös toivottuja. 

Toivotan teidät tervetulleiksi, tapaamisiin Virroilla!
Kaarina

PUHEEN-
JOHTA-
JALTA

SUKUKOKOONTUMINEN Virroilla 29.7.2017

Seuramme 40-vuotiskokous pidetään Virtain Perinnekylässä lauantaina 29.7.2017. 
Perinnekylä sijaitsee reilun 3 kilometrin päässä Virtain keskustasta, järven rannalla.  
Tässä luonnonkauniissa paikassa on nähtävää ja koettavaa kokouksen lisäksi kaiken 
ikäisille: museoita, leikkipuisto, uimaranta, ynnä muuta. 
Kokouspaikkamme Perinnekylässä on Ravintola Mikontalo. Mikontalon kokousti-
la on vanhan rakennuksen yläkerrassa, joten portaat olisi sinne noustava. 
Perinnekylän osoite on Herrasentie 16, 34800 Virrat. Mikontalon väen tavoittaa 
numeroista  (03) 475 6560 ja  050 558 2485.  Aikataulu ja muuta infoa takasivulla.
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Sukuseuran toiminnasta päätimme yhdessä Tampe-
reen sukukokouksessa 8.8.2015 tuolloisen hallituksen 
esityksen ja kokousväen kannanottojen mukaisesti 
toimintasuunnitelman ja talousarvion pohjalta. 
  Sukuseuran hallituksessa ovat kuluneella kaudella 
toimineet puheenjohtajana Kaarina Laakso, vara-
puheenjohtajana ja taloudenhoitajana Matti Raekal-
lio, tiedottajana Yki Räikkälä, arkistonhoitajana Tekla 
Raekallio, sihteerinä Tanja Kunnas, ja muina hallituk-
sen jäseninä Pia Tuomi-Sorjonen, Seija Hautoniemi, 
Tiina Raekallio ja Juuso Raekallio.  Hallitus on ko-
koontunut kauden aikana 5 kertaa.
  Varsinainen sääntöjen määräämä sukukokous pidet-
tiin Tampereella, Hotelli Tammerissa 8.8.2015. Kok-
ouksen virallisen osuuden jälkeen Taimo Tuomi kertoi 
sukumme mielenkiintoisista vaiheista.  Ko-kouksen 
jälkeen ajeltiin Tampereen nähtävyyksiä katselemas-
sa. Illalla nautittiin yhteinen illallinen Tammerissa. 
Ruokailun ohella oli musiikkiesityksiä ja perinteiset 
arpajaiset. Sukukokouksesta on kerrottu sanoin ja 
kuvin joulun 2015 Rakeita -lehdessä.
  Rakeita-lehti ilmestyi juhannukseksi ja jouluksi 
2015, jouluksi 2016 ja kesän kynnyksellä 2017. Leh-
den kokoamisesta ja ulkoasusta on vastannut Yki 
Räikkälä. Verkkosivujen uuden rakenteen suunnit-
teluun ja toteutukseen pyrittiin saamaan vauhtia.
  Sukututkimuksen tarpeita ja seuran mahdollisuuk-
sia tutkimuksen edistämiseen on selvitelty. Joulun 

Hagelberg-Raekallion sukuseura ry:n sääntöjen mu-
kaisena tarkoituksena on edistää sukututkimusta ja 
suvun historian tuntemusta, vaalia suvun perinteitä 
sekä edistää jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta. Sukukirjan täydentämistä jatketaan ja sukukirjan 
jakelemistavoista päätetään. Sukukokoukset pidetään 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDEKSI 2017 - 2019

SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2015 -2017

2015 Rakeita -lehdessä pyydettiin kommentteja ja 
ajatuksia tutkimustoiminnan kehittämisestä. Yhtey-
denottoja ei kuitenkaan saatu. Sukukirjaa Hagelberg-
Raekallion suku 1600-2000 on päivitetty sähköisessä 
muodossa sitä mukaa, kun tietoja on ilmoitettu. Kir-
jan PDF-muotoisen version julkaisemista esimerkiksi 
seuran verkkosivuilla salasanan takana on pohdittu 
hallituksessa.  Tietosuojan varmistamista selvitetään. 
Kesän 2017 sukukokouksella on mahdollisuus ottaa 
kantaa ja halutessaan päättää sukukirjan jakelusta tai 
julkaisemisesta verkkosivuilla lainsäädännön asetta-
mien rajoitusten puitteissa.
  Jäsenmäärämme oli vuoden 2015 lopussa 114 ja 
vuoden 2016 lopussa 112 henkeä. Uusia jäseniä saa-
tiin kolme. Seuramme on Sukuseurojen Keskusliito 
ry:n jäsen. Sukuseurojen keskusliiton innoittamana 
käynnistettiin joulun 2016 Rakeissa kampanja, jonka 
tarkoituksena on saada kesän 2017 sukukokoukseen 
ehdotuksia Hagelberg-Raekallion sukulapasista.
  Tilivuoden 2015 tulos osoitti tappiota 709,39 eu-
roa ja tilivuoden 2016 tulos 896,42 euroa ylijäämää. 
Jäsenmaksu on ollut 20 euroa. Yli 80 vuotiailta ei ole 
peritty jäsenmaksua. Hallitus esittää jäsenmaksun 
pitämistä ennallaan 20 eurossa.
  Hallitus päätti Tampereen sukukokouksen ehdotus-
ten perusteella järjestää vuoden 2017 sukukokouksen 
Virroilla, Virtain perinnekylässä 29.7.2017.

joka toinen vuosi. Sukututkimusta edistetään paranta-
malla tutkijoiden verkostoitumista, yhteisin tapaamis-
in ja muilla seuran resursseihin sopivilla tavoilla. Su-
kututkimukseen esitetään talousarviossa varattavaksi 
määräraha. Tiedotusta ja viestintää kehitetään. 



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

klo 12-13  Ilmoittautuminen, kahvia ja pientä purtavaa 
klo 13-15  Sukukokous. Mahdollisuus lyhyeen esityk-
                  seen tai esityksiin
klo 16-17  Yhteistä ohjelmaa lähialueen nähtävyyksiin
                 tutustuen 
klo 18.00  Päivällinen noutopöydästä, Ravintola Mikon-
                 talo
     Perinteiset arpajaiset, muuta ohjelmaa, 
                 tilaisuus esittää omaa ohjelmaa.
  
Noutopöydän antimiin kuuluvat salaatit ja kylmät kalat 
yms., lämpimänä ruokana on possun fileetä, lohta sekä 
kasvipohjainen uuniruoka. Ateriaan kuuluvat leivät, 
levitteet sekä ruokajuomina vesi, kotikalja, piimä ja 
maito. Jälkiruokana on täytekakkua ja kahvia. Aterian 
hinta on aikuiselta 24 euroa, alle 12-vuotiaat ruokail-
evat puoleen hintaan ja alle 4-vuotiaat maksutta. Seura 
tarjoaa ilmoittautumisen yhteydessä nautittavat kahvit ja 
pienet syötävät. 

LIIKENNEYHTEYDET

Julkiset liikenneyhteydet Virroille ovat varsin vaatimat-
tomat, joten auto lienee monelle kätevin tapa saapua 
kokoukseen, mikäli sellainen käytettävissä on.  Ko-
koukseen ehtiminen esimerkiksi Helsingin, Tampereen 
ja Turun suunnista linja-autolla edellyttää Virroille 
saapumista jo perjantaina. Majoitusta on varattuna jo 
perjantaiksi. Linja-autoyhteyksiä voi tarkistaa matka-
huollosta www.matkahuolto.fi. 
Virtain keskustasta on Perinnekylään myös kävely- ja 
pyöräilyreitti. Pääteiltä autolla saapuville on perinne-

kylään opastus “Virtain perinnekylä”.

MAJOITUS

Majoitusvaraukset omatoimisesti. Seuralla on majoi-
tuskiintiö Perinnekylässä sijaitsevaan Marttisen nuo-
risohotelliin, joka on kävelymatkan päässä kokouspai-
kastamme Mikontalosta. Majoituspaikassa on kolme 
erillistä rakennusta, jotka ovat kokonaan meille varatut 
tällä hetkellä.  
A-talossa on 9 kpl 4 hengen huonetta. B-talossa ja C- 
talossa on molemmissa 2 kpl 2 hengen huonetta, 1 kpl 
4 hengen huone ja 5 kpl 6 hengen huonetta. 
Kaikissa huoneissa on oma wc ja suihku. Joka talossa 
on yhteistilat ja pienoiskeittiö. Huomatkaa, että osa 
vuoteista yläsänkyjä, nk. laivasänkyjä. Rakennukset 
itsessään ovat esteettömiä. 
Marttisen ilmoittamat hinnat määräytyvät huoneessa 
majoittuvien henkilöiden määrän mukaan seuraavasti 
75 e / 1 hh/vrk
55 e / 2 hh/hlö/vrk
Lisävuoteet (3. ja 4. vuodepaikka) 30 e/hlö/vrk
Hinnat sisältävät vuodevaatteet. Jos haluaa aamiaisen, 
tulee se tilata varauksen yhteydessä (hinta 7e).

Meillä on kiintiö perjantaiksi 28.7. ja lauantaiksi 29.7. 
Majoituskiintiö Marttisessa on voimassa 5.6.2017 
asti. Jos siis haluat yöpyä Perinnekylässä aivan lähellä 
ko-kouspaikkaa, tee varaus Marttisen hyvissä ajoin! 
Varauksia voi tehdä sähköpostiin info@marttinen.fi tai 
puhelinnumeroon 044 715 1902. Mainitse Hagelberg-
Raekallion sukuseura. Soittamalla on hyvä tilaisuus 
varmistaa huonetyypin soveltuvuus omiin tarpeisiin.

Virtain keskustassa on lisää majoituskapasiteettia, josta 
lähimpänä sijaitsee Tarjanteen Talo -niminen motelli, 
jonka kaikki 12 kpl 2 hengen huonetta ovat meille 
kiintiöidyt niin ikään perjantaista sunnuntaihin tällä 
hetkellä. Kaikissa huoneissa on suihku, wc ja jääkaappi. 
Aikaraja varauksille tänne ei ole yhtä tiukka kuin Mart-
tiseen. Jos paikka ei täyty omasta porukasta, niin huo-
neita myydään muillekin. Silloin tulee ottaa huomioon, 
että muita majoittujia ovat etenkin perjantai-illan tans-
seihin tulijat.  Lisää tietoa tästä majoituksesta:  info@
tarjanne.com, p. 041 461 0165.
Muitakin majoitusvaihtoehtoja Virroilla on, mm. luon-
nonkauniilla paikalla sijaitseva Lakarin leirintäalue, 
jossa on mökkejä, tilaa matkailuautoille ja telttapaik-
koja. Tarkempia tietoja Lakarista voi katsella täältä: 
www.virtainmatkailu.fi, p. (03) 4758639.
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HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA, Joulu 2017

Tapaamisemme poiki hyvin konkreettisen seurauk-
sen: sukutietoa täynnä olevat RAKEITA-lehdet ovat 
nyt kaikki saatu digitaaliseen muotoon. Komea ko-
koelma lehtiä vuosilta 1977 - 2017 on nyt tiedos-
tona. Suuret kiitokset Poriin, jossa Alpo Tuomen 
johdolla urakkaan osallistuivat myös Taimo Tuomi 
ja Yki Räikkälä.
 
Lehtiä silmäillessäni konkretisoitui jatkuvuuden 
merkitys. Esimerkiksi vuoden 1983 lehdessä ker-
rottiin Levin sukukokouksen pienistä laulajatytöistä 
Tiinasta ja Tanjasta. Heidät tapasin viimeksi halli-
tuksen kokouksessa syksyllä! Toimintaan voi kukin 
osallistua elämäntilanteensa mukaan haluamallaan 
tavalla. Tehtävää on kaikille ja on tärkeää muistaa, 
että yhdistystoiminta on tarkoitettu koko jäsenistölle, 
ei vain sen ns. toimeenpanevalle elimelle, hallituk-
selle. Tule siis rohkeasti mukaan. Voit aloittaa vai-
kka liittymällä sähköpostilistalle. Tiedonsaantia ja 
mahdollisuuksia osallistua on tarkoitus parantaa 
myös tällä tavalla.

Toivotan kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta 
vuotta 2018.

Tämän vuoden suurin ponnistus on varmasti ol-
lut sukukokouksen järjestäminen Viroilla. Kesäis-
estä tapaamisestamme jäi minulle mukava tunne ja 
toivon, että teille muillekin. Kokouksesta on juttu 
tässä lehdessä. Myös sukututkimusta on viritelty 
syksyn aikana. 
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 Sukuseura on nyt 40-vuotias. Mietin, että olisikohan ak- 
tiiviset ajat tässä sukuharrastuksessa jo takana päin, vai 
onko vain kyse porukan vaihtumisesta ja sikäli aktiivisu-
uden vaihteluista? Mutta maailma muuttuu ja harrastuk-
set sen myötä. Itse en ole koskaan ollut erityisen innokas 
sukuasioiden harrastaja enkä pohtija. Olen tehnyt mielen-
kiinnosta itse tekemiseen tätä lehteä nyt jo parikymmentä 
vuotta. Alkuaikoina varsinkin 90-luvun puolivälissä tuli 
monipuolista juttua useilta suvun jäseniltä. Joskus on tul-
lut aineistoa tunguksi asti, mutta viimeisen kymmenen 
vuoden aikana yleensä niukalti. On siinä ollut usein poh-
timista ja vääntämistä, miten kulloisenkin aineiston on 
saanut ahdetuksi määrämittaiseen tilaan tai miten täyttää 

Toimittajan mutinaa

tyhjä tila. Lehteen ei voi lisätä tai poistaa yhtä sivua, vaan 
sen mukana tulee lisää tai poistaa vähintään se toinen sivu. 
Omassa nykyisin käyttämässämme formaatissa yhden 
lisäsivun mukana tulee kolme sivua täytettäväksi. Joskus 
teimme niin, että lehteen tuli yksi irto-A4, mutta se ei ole 
oikein toimiva käytäntö.
 Kuten olen jokusen kerran todennut tässä lehdessä, lehti 
on lehti vain silloin, jos siinä on sisältöä. Eli juttuja, 
valokuvia ym. Kun kyseessä on sukuseuran lehti, jota teh-
dään harrastuksen pyhällä hengellä, on silloin talkoovoi-
ma eduksi. Lehti ei synny tyhjästä. Ollakseen sukulehti 
tulee juttuja tulla vähän leveämmältä rintamalta. Tarinoi-
tahan on maailma ja suvut täynnään. Olen pari vuotta teh-
nyt myös Satakunnan vapaa-ajattelijoiden lehteä. Se on 
myös yksi harrastukseni, kerrottakoon se nyt tässä. Näihin 
lehtiin olen myös kirjoittanut useita juttuja, mutta suku-
lehteen oma jutuntekosubstanssini ei oikein kelpaa. Sen 
verran toimittajan vikaa minussa on, että tajuan lehden 
ns. toimituksellisen linjan. Kykenen tekemään kohtuul-
lisen näköistä lehteä eli taittamaan, mikäli käytettävissä 
on suvun jäsenten juttuja. Sisältöä. Jos sitä ei ole, ollaan 
hankaluuksissa. Omalta näppäimistöltäni ei synny pätevää 
korviketta juttujen puutteelle. Että antakaa vain näppäi-
mistöjenne laulaa tai kynänne suhista. Tai muuten jatkossa 
alkaa tulla toimittajalta itseltään juttuja, jotka eivät vält-
tämättä tähän lehteen sovi.
 Omilta kiireiltäni, työnteon harrastamiselta, muilta har-
rastuksiltani ja ongelmien selvittelyiltäni havahduin hie-
man myöhään tämän lehden tekoon, enkä enää ehtinyt 
patistella ketään juttuja metsästämään. Olen tehnyt tätä  
siis jo kauan ja siltikin aloittaminen on aina yhtä työlästä. 
Voisin kyllä hyvin luovuttaa tämän postin jollekin toiselle. 
On aina hyväksi asioiden ja henkilöiden tuorestus ja uus-
ien näkökulmien esiintyminen, vaikka tämän lehden teke-
miseen.

SYNTYNYT
Tommi Toivo Tapani Hakkarainen, 2.9.2017 Espoo
1035 g ja 35 cm. Vanhemmat: Heidi Karoliina Ki-
uru (T563) ja Tuomas Tapani Hakkarainen (vihitty 
21.5.2016 Espoossa)
Tommi on sukupolvea XII. Varaslähdön ottanut pik-
kuinen Tommi on kasvanut kovasti ja päässyt kotiinsa 
marraskuussa reilun 2 kk ikäisenä.

Toimittaja Porin ydinkeskustassa, jossa alkuperäiset rakennustekniset ratkaisut ovat eräin 
paikoin jätetty näkyville kiitettävän hyvin.

Vai pitäisikö saona tyhjäntoimittajan. Sa-
tun olemaan nimittäin tätä tehdessäni lo-
mautettuna yhdistykseni taloustilanteen 
takia, mikä taas johtuu eräistä yhteiskun-
nallisista päätöksistä. Tämän lehden ai-
neiston deadline oli 24.11. Siihen men-
nessä juttuja tuli lähinnä hallitusporukan 
piiristä. Sähköposteja tulee runsaasti eri 
asioissa ja sitten tulee mielikuva, että jut-
tuja Rakeisiinkin olisi tullut, mutta kun 
sitten kävin niitä läpi, ei niitä niin kovin 
montaa ollutkaan. Meillä kaikilla on omat 
arjen duunaukset ja hoideltavamme, eikä 
välttämättä sukuseuran asioita juuri tule 
ajatelleeksi saati sitten lähettää lehteen 
juttujaan. Niin myös sukuseuran tiedot-
tajalla, lehden teon harrastajalla.
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 Seuramme 40. toimintavuosi huipentui Virroilla, jossa 
kantaisämme Karl Herman Hagelberg teki elämäntyönsä 
Virtain lukkarina. Sukukokous pidettiin 29.7.2017 Vir-
tain perinnekylässä, joka on vain muutaman kilometrin 
päässä v. 1774 valmistuneesta kirkosta, lukkarimme 
työpaikasta.  Perinnekylässä on Marttisen talo, joka on 
vuonna 1696 vahvistettu Virtain kappalaisen asunnoksi. 
Nykyinen Vanha Pappila on rakennettu vuonna 1897 ai-
van lähelle v.1823 rakennettua pappilaa. Voimme hyvällä 
syyllä uskoa, että kokouspaikkamme maisemat ja paikat 
olivat tuttuja myös lukkarillemme. Huikea ajatus on, että 
me hänen jälkeläisemme saatoimme kokoontua samoille 
sijoille liki 150 vuotta hänen kuolemansa jälkeen!  Ilman 
1970-luvulla virinnyttä sukuinnostusta ja seuran perusta-
mista näin ei olisi tapahtunut.
 Kokouspäivää vietettiin perinteisin menoin ravin-
tola Mikontalossa. Ilmoittautumisen, kahvin ja pienen 
syötävän jälkeen saimme virittäytyä kesäisen juhlavaan 
tunnelmaan Erkki ja Tiina Raekallion musiikkiesityksen 
myötä. Pekka lauloi ja Tiina säesti kappaleet ”Onnelli-
set” ja ”Sunnuntai”.
 Sääntömääräisessä kokouksessa mm. hyväksyttiin 
seuran tilinpäätös edelliseltä toimikaudelta, myönnettiin 
hallitukselle ja toimihenkilöille vastuuvapaus ja vahv-
istettiin talousarvio. Erovuoroiset hallituksen jäsenet: 
Pia Tuomi-Sorjonen, Juuso Raekallio ja Yki Räikkälä 
valittiin jatkamaan työtään hallituksessa. Jäsenmaksu 
päätettiin pitää 20 eurossa. Jäsenmaksua ei peritä 80-
vuotta täyttäneiltä. 
 Kokouksen jälkeen Taimo Tuomi piti esitelmän isänsä 
isästä päätoimittaja, kansanedustaja Onni Aleksander Tu-
omesta, joka monivaiheinen elämä päättyi Neuvostoliiton 
kansalaisena vuonna 1933. Onni Aleksander oli Karl 
Herman Hagelbergin tyttären Hilma Aleksievnan poika. 
Esitelmän jälkeen Taimon poika, Olli-Pekka Tuomi lau-
loi mm. Frank Sinatran tunnetuksi tekemän teeman New 

VIRTAIN SUKUKOKOUS

York, New York. Itsenäisyytemme 100-vuotisjuhlavuo-
den kunniaksi kuulimme lopuksi Finlandian.
 Iltapäivällä kiersimme paikallisen oppaan johdolla seu-
dun maa- ja metsätalousperinnettä esittelevän museo-
raitin. Kohteisiin reitin varrella kuluvat mm. Rajalah-
den talomuseo ja Hallin metsätyökämppä. Alueen halki 
kulkee satoja vuosia vanha Pohjanmaan maantie, jonka 
varrella on Virroillakin koettu dramaattisia vaiheita 
kuten Ison vihan aikaisia taisteluita, lasten ryöstöjä Pi-
etariin orjiksi ja suurten nälkävuosien hätää kärsivien 
vaelluksia. Sateinen ja kylmä kesä piti onneksemme 
taukoa kokouspäivänämme ja saimme nauttia Suomen 
kesästä kauneimmillaan. 
 Illallisella nautimme ravintola Mikontalon buffet-pöy-
dän antimista. Perinteiseen tapaan ohjelmassa olivat 
arpajaiset, joissa onnettarina toimivat Kirsti Ahtola ja 
Lily Lilja. Arpoja myymään saimme nuoren polven 
edustajat Sofien Mäkelän ja Mitro Miralan. Illan ohjel-
massa oli myös sukuseuran T-paidan suunnittelua, mikä 
sai tussit viuhumaan monessa pöytäkunnassa. Saimme 
paljon kivoja ideoita, kiitos niistä! 
 Seuraavan kokouksen paikoiksi hallitus sai mietittäväk-
seen joko Turun, Porin, Hämeenlinnan ja Savitaipaleen 
tai vaihtoehtoisesti risteilymatkan. Tässä vaiheessa var-
teenotettavimmilta vaihtoehdoilta näyttäisivät Porin 
seutu ja Turku. Paikkaa ei ole vielä päätetty, mutta aja-
nkohta on kesä 2019 ja todennäköisimmin heinäkuun 
viimeinen lauantai (27.7.). Pankaapa aika jo alustavasti 
kalentereihinne!
 Kiitokset kaikille sukukokoukseen osallistuneille sekä 
eri tavoin panoksellaan päivän onnistumiseen myötävai-
kuttaneille esiintyjille, arpajaisvoittojen lahjoittajille, 
arpoja ostaneille, paitoja piirtäneille ja niin edelleen. 
Teitte tapaamisestamme mukavan ja merkityksellisen.

Kaarina Laakso
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Ylimmässä kuvassa puheenjohtaja Kaarina Laakso vetää 
virallista kokousosuutta. Yllä Tiina ja Erkki Raekallio esii-
ntymässä. Toinen laulaa, toinen säestää.

Sukuviirin värit sopivat hyvin juhlan säätyyppiin.
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Virtain suku-
kokoontuminen
vuonna 2017
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Satavuotiaalle Suomelle 
 
Solu hiljaa se laine, 
 joen kukkiva parras. 
 
Minä laulan nyt sulle, 
on lauluni harras. 
 
Ulpukat uinuvat rannalla, meren äärellä. 
Minä yksin kuljen paljain jaloin, joen valkealla sannalla. 
 
On vain tämä hetki, tuokio pieni. 
Tahdon onnitella sinua kotikuntaani ja satavuotiasta 
Suomea, tämän lumen ja jään maa ja pakkasten. 
 
Kuuletko kun laulan sulle yöttömistä öistä, kuutamoista. 
Vaikka maailmassa myrskyt pauhaa, toivon vain rauhaa. 
 
Soi lauluni hiljaa, hiljaa...

Työttömän rukous

Hyvä Jumala auta, pelasta
kun apu ei riitä Kelasta
enkä erääntyneitä velkojani maksaa voi
Ovat avustukset heikkoja
enkä uskalla pimeitä keikkoja
Työvoimavirkailijat minua tarkoin vartioi

Herra auta poikaa poloista
Hänet päästä ankeista oloista
En turhan tähden vaikeuksiani vaikeroi
Hyvä Jumala auta pelasta
minut suuresta asuntovelasta
Kohta ulosottomies kalustoamme arvioi

Hyvä Jumala auta pelasta
Opeta oikea ote mulle melasta
Jotten elämänvirtaa vastaan turhaa haparoi
Herra suo minun saada työtä
Älä ansioitta syntistä syötä
Vai etko enää maanpäällä operoi?

Tämä runo on Matti Raekallion vuonna 1996 julkaisemas-
ta kirjasesta ”Raadollisen miehen runopäiväkirja”. Valitsin 
tämän useista mainioista runoista, koska se on valitettavan 
ajankohtainen edelleen, yli 20 vuotta myöhemmin. Itse 
asiassa runon kertoma karuus on vain lisääntynyt tuos-
ta ajasta. Työttömiä on tullut lisää ja Kela on aiheuttanut 
useille työttömyydestä ja vähäväkisille runsaasti ikävyyk-
siä nyt, kun myös sosiaalituet ovat siirtyneet sen hoitoon. 
Hyvin toimeen tulevat moittivat usein työttömiä laiskoiksi 
ja luusereiksi omasta valinnastaan, mutta he eivät näe sitä 

Runon kirjoittaja Irma Notkola Miehikkälästä on 
Tanja Kunnaksen pian 84 v. täyttävä kummitäti.

todellisuutta, missä työttömät nykyisin elävät. Ja miten 
näitä rumbaistaan turhilla ja kehnosti toteutetuilla kursseil-
la, työkokeiluilla ja kuntouttavalla työtoiminnalla tms., ja 
nyt vielä jatkuvalla oman ”uran” suunnittelulla. Jos ei kil-
tisti näitä tee, ei suostu ilmaiseen työntekoon jne., on sank-
tio varma. Ja nämä siis sen päälle, että itse oikeasti koko 
ajan etsii töitä, kuten töihin kykenevät suurimmaksi osaksi 
tekevät. Työttömien arkeen olisi hyvä tutustua ennen kuin 
arvostelee näitä kuormasta syöjiksi tai mukavuudenhalui-
siksi laiskamadoiksi.

100-vuotias viljakuivuri Kellahden Kylätien varrella joulu-
kuussa 2015. Lyttylän kylä sijaitsee Porissa. Kylässä on ol-
lut asutusta jo pakanuuden ajoilta asti. Eräässa asiakirjassa 
vuodelta 1530 on maininta Lyttylän kylästä. Kylässä oli 300 
vuoden ajan kartano. Ratsumestari Otto von Grothusen sai 
sen kuningas Kustaa II Aadolfilta palkkioksi sotapalveluk-
sista. 

Irma Notkola

Matti Raekallio
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Olen Porin Teknillisestä Oppilaitoksesta vuonna 1967 
valmistunut insinööri ja sukumme piirissä kuulun Hilma 
Alexievnan klaaniin. Isä oli syntyisin Virroilta Kotalan 
kylästä, joten juuret vievät esi-isämme Virtain lukkarin 
Karl Herman Hagelbergin leposijan maisemiin.
 Olen sekä syntyperältäni että sielultani porilainen, Pori on 
itselleni rakas kaupunki, jonne vanhempani muuttivat 1937 
isän saatua lehtorin viran Porin Suomalaisesta Yhteisly-
seosta. Asuimme aivan keskustassa osoitteessa Mikonkatu 
13 ja olen syntynyt perjantaina 13. päivä, puhelinnume-
romme oli 13809 ja sieltä muutimme pois täyttäessäni 13 
vuotta. Epäonnen lukujen perusteella lähtökohdat eivät 
siis olleet hääppöiset. Minä putkahdin maailmaan jat-
kosodan aikaan vuonna 1942, jolloin isä joutui olemaan 
rintamalla ja ensimmäiset hatarat muistikuvat ovat lähellä 
meren rantaa sijainneesta Porin Fleiviikistä sijainneesta 
Westerbackan talosta, jossa vietimme viimeistä sotakesää 
1944. Armeijan suhteen toiveeni täyttyi päästessäni Osmo-
veljeni tapaan asepalvelusta suorittamaan laivastoon ja 
tekniikasta kiinnostuneena vieläpä konelinjalle. Laivas-
ton harjoituksista on mieleen jäänyt hätätilanneharjoitus, 
jossa kaikkien piti jättää laiva. Satuin olemaan hälytyssig-
naalin soidessa konehuoneen metelissä enkä sitä kuullut. 
Kurkatessani kannen miesluukusta näin laivan päällikköä 
myöden kaikkien polskuttelevan meressä laivan ympärillä, 
jolloin häivyin äkkiä takaisin kannen alle.

ESITTELYSSÄ: Alpo Tuomi

 Valmistuttuani insinööriksi töitä oli Porin seudulla hyvin 
tarjolla ja päädyinkin Rauma-Repolaan, joka sotakor-
vaustoimitusten päättymisen jälkeen sai suuria sellute-
hdastilauksia Neuvostoliitosta. Työura kulki monien 
yhtiö- ja tehtävämuutosten kautta suunnittelijasta, pää-
suunnittelijaksi, projekti- ja myyntipäälliköksi ja lopulta 
markkinointijohtajaksi. Yhtiö puolestaan muuttui vuosien 
saatossa ensin Rauma Oy:ksi, sitten Sunds Defibrator-
iksi, Valmetiksi, Metsoksi ja lopulta taas takaisin Valme-
tiksi. Neuvostoliiton toimitusten jälkeen toiminta muuttui 
hyvin kansainväliseksi ja matkusteltua tuli keskimäärin 
120 päivää vuodessa kaikissa niissä maissa missä vaan 
vähänkin oli sellu- tai paperiteollisuutta. Työuraa näissä 
hommissa kertyi yhteensä 42 vuotta, virallisesti eläkkeelle 
jäin vuoden 2008 lopussa. Kun matkan varrella oli tullut 
suoritettua lisäksi markkinointiin ja viestintään liittyviä 
opintoja, niin ”yleisön pyynnöstä” jatkoin oman konsult-
tiyrityksen puitteissa markkinoinnin tukitoimia Metsolle 
ja Valmetille aina tämän vuoden alkuun asti.
 Ensimmäisen kerran olin mukana sukuseuran 30-vuotis-
juhlakokouksessa Yyterissä 2007. Eiköhän ”painostus” 
liittymiseen tullut Osmo-veljeltäni, joka toimi pitkään 
seuramme hallituksessa ja puheenjohtajanakin. Yyterin 
jälkeen olenkin osallistunut kaikkiin kokoontumisiin ja 
toimintaan olen osallistunut yrittämällä olla aktiivinen 
mm. seuran Facebook-sivun päivittämisessä valokuvin ja 
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Laina Hagelbergin hauta. Hän sai paikan toisen ikäneidon, Ida Räikkälän, vierestä. 
Maaimanmatkaajia kumpikin. Ida käväisi Amerikassa. Oli jäädäkin sinne. Tästä ker-
roin viime joulun Rakeissa jutussa Maahanmuuttajan jälkeläinen (toim.huom).

videoin. Viimeisin ponnistus oli veljeni 
Taimon jo viime vuoden haastattelussa 
ehdottaman RAKEITA-lehtien saatta-
minen digimuotoon. Tätä kirjoitettaessa 
on vielä mietintämyssyssä se, miten 
RAKEITA-tiedosto parhaiten saataisiin 
kaikkien sukuseuralaisten käyttöön? 
Yyterin juhlakokous on jäänyt mieleen 
erityisesti. Siellä oli niin hieno suvun 
henkilöiden tarinoista koottu esitys ”Ai-
kamatka sukupuuhun” sekä esitykseen 
liittyvä videoesitys. Lisäksi sattui ole-
maan sen kesän hienoin ilma, istuimme 
vielä illalla myöhään ulkoterassille 30 
asteen lämmössä ja muutamat sukulai-
semme menivät vielä illan hämärtyessä 
mereen uimaan.
 Seuralta odotan aktiivisuuden ylläpi-
toa. Parhaiten yhteydenpito sukulai-
sten kesken luonnistuu nykypäivänä 
sähköisten medioiden välityksellä ja 
kotisivu on hyvä pohja kaikelle tie-
dotustoiminnalle niillekin, jotka eivät 
jostain syystä halua katsoa tai päivittää 
sukuyhdistyksemme Facebook-sivuja. 
Pahiten ”tökkiikin” juuri kotisivumme, 
jonka päivitykset ovat jääneet pahasti 
jälkeen muusta toiminnasta. Viime ko-
kouksessa puheenjohtaja kuulutteli esiin 
ohjelmointitaitoisia kotisivun rakentajia. 
Ehkäpä parempi vaihtoehto olisi käyttää 
valmiita kotisivupohjia, jolloin sivustoa 
voisi hallita useampikin henkilö ilman 
varsinaisia ohjelmointitaitoja? Sähköi-
set mediatkaan eivät kyllä täysin korvaa 
painettua tiedotuslehteä, mutta siitäkin 
pitäisi jatkossa automaattisesti julkaista 
digimuotoinen versio kotisivulla katsel-
tavaksi. Lisäksi olisi hienoa saada ajan 
tasalla oleva sähköisten yhteystietojen 
rekisteri, jota kautta tietoa saisi näp-
pärästi niillekin, jotka selailevat tietoja 
pelkästään kännykästään.
 Laina Hagelbergin olisin halunnut ta-
vata. Hänen aktiivisuus sukuseuran 
alkutaipaleella on tullut minulle vasta 
nyt konkreettisesti esille digitoidessani 
vanhoja RAKEITA-lehtiä. Hän piti kyllä 
säännöllisesti yhteyttä isääni Onni Tuo-
meen ja asui lisäksi täällä Porissa, mutta 
jostain syystä minulla ei ollut koskaan 
onnea Lainaa tavata. Hänet on haudattu 
Poriin Käppärän hautausmaalle, tässä 
mukana kuva hänen viimeisestä leposi-
jastaan.

Kysymys: Mikä Hagelberg-Raekal-
lion suvun jäseniä yhdistää? Yleensä 
poliitikot, jotka eivät tiedä kysymyk-
seen vastausta vastaavat ”hyvä kysy-
mys”! Näin saa vähän lisää miettimis-
aikaa ja nyt tulikin mieleen ainakin se, 
miten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
saataisiin edelleen korostettua. Aiem-
min mainitsemani tiedotustoimin-
nan aktivointi on tietenkin avainas-
emassa mutta lisäksi voisi kaikkien 
tietoisuuteen vieläkin paremmin 

Taimo, Osmo ja Alpo Tuomi Porin maalaiskunnan Fleiviikissä lammasta hoitamassa. 
Hassu sattuma, että asuin pikkupoikana aivan tuossa naapurissa vuosina -65...-69. 
Silloin Westerbackan lampaat olivat vaihtuneet kuorma-autoihin ja poikien moot-
toripyöriin. Tutustuin tuolloin mm. Royal Enfield -merkkiseen motskariin (toim.huom).

tuoda eri sukuhaarojemme merkit-
täviä jäseniä. Näitä löytyy varmasti 
pienellä lisätutkinnalla, esimerkik-
si lukkarimme puolison Cecilia 
Alexievna Forsgårdin sukupuu on 
toistaiseksi varsin vaatimattomasti 
tutkittu. Sen haaroja seuratessa 
vastaan tulee useita aikansa julki-
suuden henkilöitä, kirkonmiehiä ja 
virkamiehiä, eräässä sivuhaarassa 
jopa Uppsalan arkkipiispa!” 
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SUOMALAISUUS JA SÄÄDYT
Yki Räikkälä

 Kävin joku aika sitten Facebookissa lyhyen keskustelun 
siitä, kuka on kelvollinen presidentiksi. Eräs totesi, että 
Laura Huhtasaari, Porin puolen ehdokas, on ainoa, jonka 
mielestä presidentin tulee olla syntyperäinen suomalai-
nen. Oli pohdittava, että miksi näin. Perustuslain mukaan 
presidentin pitää olla Suomen kansalainen. Jos tämä onkin 
muualla syntynyt, mutta on toiminut Suomen parhaaksi ja 
ollut jo pitkään maan kansalainen, niin ei kai president-
tiydelle mitään ongelmaa pitäisi olla. Vai onko? Sitten voi 
pohtia, kuka oikein on syntyperäinen suomalainen. Onko 
maahanmuuttajien Suomessa syntynyt jälkeläinen syn-
typeräinen suomalainen vai tulisiko asettaa joku tietty su-
kupolviraja, jonka yli sukupuu tulee mennä kelvatakseen 
syntype-räiseksi suomalaiseksi? Aika monellahan ihan 
tavallisella suomalaisella isä- tai äitilinjalla tulee nopeasti 
vastaan muualla syntynyt. Maassamme on nykyisin paljon 
kansalaisia, joille ihonväri tai sukunimi määrittelee sen, 
kuka on syntyperäinen suomalainen. 
 Jos nyt joku vaatii syntyperäistä suomalaista presidentiksi, 
niin kannattaa muistaa, että vasta Mauno Koivisto oli en-
simmäinen Suomessa syntynyt presidenttimme. Muut oli-
vat Venäjän alamaisina syntyneitä. Marsalkka Mannerhe-
im, jota pidetään kansallissankarina, oli 30 vuotta Venäjän 
keisarillisen armeijan palveluksessa. Hänen sukunsa tulee 
Saksasta ja se kuului sen aikaiseen hienostoon, jonka pii-
rissä suomalaiset olivat suunnilleen alempi laji. Jos tuol-
loin olisi ollut kansallismielisesti ajattelevia, olisivatkohan 
pöyristyneet tämän presidentiksi valintaa? Lauri Kristian 
Relander syntyi Laatokan rannalla, Ukko-Pekka Svin-
hufvud oli ruotsalaista aatelissukua.
 Keskustelussa, jota kävin, löytyi monta argumenttia sen 
puolesta, ettei sillä syntyperällä niin suurta väliä president-
tiyteen ole. Kansalaisuus tulee tietty olla. Kansalaisuus on 
ollut venyvä käsite aina, mutta varsinkin nyt, kun eri syistä 
johtuvaa muuttoliikettä on jälleen runsaasti. Ei nyt sentään 
kansainvaelluksesta vielä voi puhua, mutta katukuvassa 
näkyy hyvin se, että Suomi ei ole mikään pussinperukka, 
vaan ”niemi”, kuten Juha Hurme kirjassaan maatamme 
kutsuu. Niemet ovat aina paikkoja, joissa tullaan, mennään 
ja usein jäädään.

Suomi oli vain vähän aikaa sitten vielä sääty-yhteiskunta, 
jollaiset ennen pitkää väistämättä ajautuvat konflikteihin. 
Niiden jälkiseuraamukset jatkuvat vuosikymmeniä ja ai-
heuttavat useiden sukujen sisälläkin kitkaa ja epäluuloja. 
Suomessakin sääty-yhteiskunta väistyi periaatteessa vasta 
sisällissodan myötä. Presidenttiyttä ei koko itsenäisyy-
temme aikana säätyrajoitukset enää ole koskeneet. Tosin 
on niin, että eliitin ulkopuolelta on yhtä helppo tulla vali-
tuksi presidentiksi kuin haravoida onnistuneesti tuulisella 
ilmalla. Eli luokkaerot eivät mihinkään kadonneet. Eivätkä 
oikein ole kadonneet vieläkään.
 Omien lasteni sukujuuret ovat työläis-, virkamies- ja 
talonpoikaisäädyistä, jos säätyajatuksella leikittelee.  Vai-
moni vanhemmat olivat työläisiä, äitini toimi virkailijana 
ja hänen isänsä myös, tosin metsäammattilaisena. Isäni 
oli talonpoika, joka lähti kaupunkiin. Itse olen jo aivan 
säädytön. En keksi itselleni mitään lokeroa näinä post-yh-
tenäiskulttuurin aikoina, jolloin ammatit, toimet ja muut 
keinot elatukseen ovat hajautuneet ja monimutkaistuneet 
niin, ettei läheskään kaikkia enää voi lokeroida mihinkään 
säätyyn tai luokkaan. Olen jonkinlainen virkamies- ja 
talonpoikaissäädyn lopputulos, joka on jatkanut omassa 
lisääntymisessään säädyttömyyttä. Lienen paitsi säädytön, 
myös luokaton ihminen. En oikein koe itseäni suomal-
aiseksikaan, vaan aivan tavalliseksi ihmiseksi, joka nyt 
vain sattuu asumaan maassa nimeltä Suomi. Mutta olen 
siis suomalainen, vaikka en kansallisuudentunnetta oikein 
osaa kokea. En ole kiinnostunut edes urheilusta.
 Suomalaisuuden määrittely on helposti arvo- ja mieli-
pidekysymys. Meistä nykyisistä suomalaisista varsin har-
va, jos kukaan on geneettisesti ns. puhdas suomalainen. 
Suomi, kuten melkein kaikki Euroopan maat, on ollut ja 
on läpikulkumaa. Itse asiassa geneettinen aineksemme on 
tutkimusten mukaan Euroopan maista heterogeenisimpia. 
Ei tarvitse omissa sukujuurissanikaan mennä kauas taak-
sepäin, kun vastaan tulee saksalaisia. Ja länsirannikko ja 
-raja ovat aina ollut ruotsalaisuuden vaikutuksen piirissä, 
kuten vastaavasti itäraja, joka vuosisatojen kuluessa on 
heilunut sinne tänne, on tehnyt vastaavan efektin. Kaikki 
nykyiset suomalaiset ovat muuten mamuja, maahanmuut-
tajia, jotka aikoinaan ajoivat alkuperäisväestön, saamelai-
set, edellään pohjan perukoille.

Ilja Janitskinin kannattajat olivat to-
sissaan yrittämässä Janitskinia presi-
dentiksi. Hänen sukujuurensa ovat 
Venäjällä, hän on pakoillut Suomen 
rajojen ulkopuolella lakia ja toimitta-
nut vaihtoehtomediaansa Espanjasta. 
Kansallismielisiä seuraajiaan tämä ei 
ole haitannut. Janitskin on keskeyttä-
nyt kannattajakorttien keräämisen. Ei 
ole tiedossa, tuliko hänestä seuraa-
jiensa mielestä petturi. Kuva huhti-
kuulta 2017 Helsingin rautatientorilta. 
Mielenosoittajien leiri oli varsin tyhjä. 
Janitskin itse lymyili Andorrassa.
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Olen Aulikki Raekallio ja kuulun Aksel-Edvinin klaani-
in, Mauno ja Sylvi Raekallio tyttö. Asun Olofströmissa, 
Ruotsissa mieheni Pertin kanssa. Meillä on kolme lasta, 
ja kuusi lastenlasta sekä kuusi lastenlastenlasta. 
 Olen syntynyt Helsingissä, mutta asunut niinkin pohjoi-
sessa kuin Sirkassa. Isä Mauno sai sieltä muistaakseni 
rintamamiestalon sodan jälkeen, minne me muutimme. 
Talo oli oikein kylmä, vesi jäätyi talvella. Äidillä oli 
vähän sääli minua kohtaan, olin niin pieni lapsi vielä 
ja sellaisissa olosuhteissa elin. Olin silloin noin viisi 
vuotta vanha.
 Äiti laittoi minut enoni mukana mummon ja papan 
luokse Kärsämäelle, Oulun lääniin. Heillä oli 12 lasta, 
joista viisi asui vielä kotona. Heillä oli siellä maatila ja 
siellä sain viettää onnellisen lapsuuden, se oli köyhä 
mutta rakkautta ja lämpöä riitti.
 Äitini ja veljeni Raimo muuttivat Kärsämäelle myöhem-
min. Kävin kansakoulun Kärsämäellä, matkaa oli 4km 
suuntaansa. Kesällä kuljimme jalan ja talvella suksilla 
jotka pappa oli minulle tehnyt. Isä Mauno oli hieman 
rauhaton sielu, oli töissä missä milloinkin. Muistan ker-
ran kun hän tuli hattu päässä ja salkku kädessä, hän oli 
vakuutusasiamies. Hän oli tullut autolla mutta mummo-
laan ei ollut tietä niin auto piti jättää naapurin pihalle. 
 Isä muutti Ruotsiin muistaakseni vuonna 1953, ja äiti ja 
veli Raimo perässä 1954. Minä jäin mummolaan vielä 
koulua käymään. Äiti alkoi odottamaan pikkusiskoa 
Hannelea, ja silloin äiti halusi, että muutan heidän luo 
Ruotsiin. Mummola oli ollut kotini niin monta vuotta, 
niin se oli vaikea jättää. Itkin useat itkut ja mummo loh-
dutti, mutta sanoi, että kyllä sinun pitää lähteä, kun isä ja 
äiti sinut sinne niin kovasti haluaa. Niin oli sitten pakko 
muuttaa. Heinäkuussa 1956 tulin Ruotsiin ja pikkusisko 
Hannele syntyi syyskuussa 1956.
 Isä oli metsätöissä, ja äiti auttoi häntä näissä töissä. 
Minä hoidin pikkusiskoa. Ja sitten aloin minäkin kulkea 
isää auttamassa. Parkkasin ja oksia kuljetin. Muutimme 
useita kertoja eri paikkakunnille kunnes muutimme 
Olofströmmiin. Isä pääsi Volvolle töihin. Elämä oli 
vaatimatonta, kun ei ollut kuin yksi töissäkävijä. Isä ky-
syi harva se päivä äitiä pääsemään töihin Volvolle. Nai-
sia siihen aikaan ei juurikaan töihin otettu. Sitten olivat 
konttorissa kerran sanoneet, että pakko se on vaimo nyt 
töihin ottaa, muuten ei tuosta Raekalliosta eroon pääse. 
Äiti meni siis myös volvolle töihin.
 Sitten 1961 minä tapasin Pertin. Minä aloitin työt Vol-
volla 1963. Olen urheillut koko ikäni. Pelasin 13 vuotta 
lentopalloa 2. divisioonassa Olofströmmissa. Myöhem-
min aloittivat lentopallon myös tyttäreni Anne ja Maritta. 
Meillä oli pitkiä kilpailumatkoja, niin oli oikein muka-
vaa, että sain pitää tytötkin aina mukana, kun pelasivat 

samassa joukkueessa. Lentopallon lisäksi hiihto ja ylei-
surheilu ovat olleet myös lähellä sydäntä.
 Vuonna 1978 kävin väestönsuojelukurssin (Civilförs-
var) ja useita jatkokursseja. Olen itsekin pitänyt monia 
kursseja. Mukana toiminnassa olin 23 vuotta. Tällä het-
kellä olen mukana suomenkielisen kirkon työryhmässä 
ja meillä onkin tulossa isot juhlat, kun Suomi täyttää 100 
vuotta. Mukana järjestelyissä ovat Suomalainen Kirk-
ko, Suomi-Seura ja  eläkeseura Pursi. Eläkepäiviä tässä 
viettelen mutta en ole oikein ehtinyt lökötellä juurikaan. 
Päiväni aloitan lenkillä ja sitten pitää katsoa mitä päivä 
tuo tullessaan. 
 Sukuseuraan olen liittynyt 1980-luvulla, tarkkaan en 
muista. Sukukokouksien ajankohta sattui yleensä niin, 
että meillä oli juuri alkanut työt. Olen käynyt kolmessa 
sukutapaamisessa: Helsingissä, Kangasalalla ja Sirkas-
sa. Kaikki sukutapaamiset ovat olleet mieleenpainuvia, 
mutta ehkä eniten Sirkan sukutapaaminen, sillä siellä 
tapasin paljon Urhon puolen sukua. Kalle-serkunkin 
kanssa halattiin ja rutisteltiin pitkään.
 Suvun jäsenistä olisin halunnut tavata Karl-Herman 
Hagelbergin eli pappani. Olin Papan kanssa kirjeen-
vaihdossa pitkään, mutta en koskaan tavannut häntä. 
Meitä Hagelberg-Raekallion suvun jäseniä yhdistää se, 
että ”kaikki ovat sellaisia eteenpäin pyrkiviä, ja periksi 
antamattomia hyvässä mielessä.” Sukuseuralta odotan, 
että toiminta jatkuisi, ettei vain loppuisi. Ja sukuseuran 
RAKEITA-lehti on erittäin tervetullut tänne vieraalle 
maalle. Pysyy paremmin kartalla mitä suvussa tapah-
tuu.

ESITTELYSSÄ: Aulikki Raekallio



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

SUKUKIRJAMIETTEITÄ    Pia Tuomi-Sorjonen

21.10. kokontui pieni, mutta sitäkin innokkaampi joukko 
sukulaisiamme keskustelemaan sukututkimusasioista. 
Tässä jotakin esille tullutta: Sukukirja Hagelberg-Raekal-
lion suku 1600-2000 julkaistiin vuonna 1999 painettuna 
kirjana. Korjaus- ja täydennysliite jaettiin 2007 RAKEITA 
-lehden mukana. Tämän jälkeen kirjaa on ylläpidetty 
sähköisesti. Hallitus miettii tapaa, jolla sähköistä kirjaa 
voisi jakaa jäsenille. Tiivis matrikkeli olisi hyödyllinen 
painettuna paperiversiona. Sähköinen kirja ei täysin poista 
tarvetta siihen. Löytyisikö sponsori kirjan painamiseen? 
Sukutukimuksessa ei ole päästy Jaakko Paavalinpojasta 
taaksepäin. Antskogin ruukin seppä Johan Hagelbergista 
Taimo Tuomi on löytänyt tietoja. Keskusteltiin ulkomaille 
muuttaneista sukulaisista. Taimo Tuomi on koonnut tietoja 
USA:aan muuttaneista Viitasista. Matrikkelimaisen suku-
kirjan lisäksi voisi tehdä sukukirjoja, joissa olisi vapaa-
muotoisesti (jollakin tavalla erityisen mielenkiintoisista 
henkilöistä) tarinamainen lähtökohta. 
(julkaistu Facebookissa 7.11.)

AINO ELINA – RUKOUS
Mari Raekallion uusi sinkku “Rukous” 
ilmestyi marraskuun alussa. Skotlanti-
laisessa kulttuurilehdessä, The Skinny, 
oli pieni juttu julkaisusta sekä esiteltiin 
video, joka on kuvattu Edinburghissa. Yk-
sinkertaisesti ja tehokkaasti rautatietunne-
lissa. Aino Elinan artistinimi tulee toisista 
nimistä. Musiikillinen linja on eteerinen 
indie elektropop. Kappaleissa on tyypil-
listä ilmavat ja tyylikkäät melodialinjat. 
Aino Elina on työstänyt Skotlannissa ensi 
vuoden alussa julkaistavaa  ensi-EP:tään. 
Tuottajana toimii edinburghilainen Dave 
Lloyd. Mari Raekallio on kotoisin Kittilän 
Pötsöstä ja on Reijo Raekallion tytär.

Toim. huom: Kuuntelen vakituisesti Levylautakunta-ohjelmaa. Muistan Aino 
Elinan Vankina -kappaleen, joka oli arvioitavana huhtikuussa. Pidin siitä, 
mutta nyt vasta valaistuin siitä, kuka oli kuulemani kappaleen takana. Laulu-
ilmaisu poikkeaa positiivisesti nykyisin valitettavan yleisestä pikkutyttömäi-
sestä lauluilmaisusta, jota en kestä enkä sen tarkoitusperää ymmärrä.

Jäsenmaksun voi maksaa oheisen 
laskun mukaisesti sukuseuran tilille 
tammikuussa. 80 vuotta täyttäneen ei 
sääntöjen mukaan tarvitse maksaa. 
Muista käyttää VIITENUMEROA, 
joka löytyy kätevästi osoitetarrasta!

Jouluisin terveisin,
rahastonhoitaja Matti Raekallio

Sukuseuran jäsenmaksu vuodeksi 2018 on 20 euroa

LUKKARIN KIRJE     Alpo Tuomi

Joulukuun 1991 RAKEITA -lehdessä oli Matti Räikkälän artik-
keli otsikolla “Muuan kirje Hämeenlinnaan 123 vuotta sitten”. 
Räikkälä kertoi käsiinsä joutuneen kopion lukkarimme kirjeestä 
7.9.1868 pojalleen Axel Edvinille. Tätä kirjettä hän  lehdessä  
selosti  ja kommentoi. Tämä kirje on sukututkimuksen kannalta 
varsin merkittävä dokumentti. Virtain kirkonarkistosta kenties 
löytyy lukkarin laatimia virallisia asiakirjoja, mutta tämä sekä 
puolisonsa Cecilian säilynyt valokuva saattavat olla ainoita 
lukkarin yksityiselämää valottavia dokumentteja. Olisi tärkeää 
saada tämä kirje autenttisessa asussaan tallennetuksi ja 
mahdollisesti RAKEITA -lehdessä julkaistavaksi. Näistä ajoista 
- jolloin maassamme olivat mm. vitsauksena katastrofaaliset 
nälkävuodet - on kulunut puolitoista vuosisataa. Lukkarimme 
kuoli kohta kirjeen kirjoitettuaan 9.11.1868. Vuoden kuluttua on 
hänen kuolemansa 150-vuotismuistopäivä. 
 Tässä tuodaankin esille tiedustelu, kenen hallussa oli tai edel-
leen on lukkarimme kirjeen alkuperäiskappale? Mielenkiintoista 
olisi myös se, jos samassa taltiossa olisi muitakin lukkarin per-
heen kirjeitä ja dokumentteja? Olisi erinomaisen hienoa saada 
ne sukuseuran tietoon ja käyttöön. 



Puheenjohtajan palsta                  Sukututkimusta geenimaailmassa
  Terveisiä Amerikasta                     Vaellus Teiden vuoren huipulle
       Kahtiajako - sisällissota              Onni Aleksander Tuomen tarina  
                                                                ym.         

Piirros: Minna Kiuru (T563)



Puheenjohtajalta
Kaarina Laakso

85 ihmeellistä vuotta
Mirjam Pettinen                                14.1.

80 kunnioitettavaa vuotta
Helvi Kiuru                                        29.7.
Leena Rautio                                      30.1.
Sirkka Tuomi                                     27.5.
Turkka Tuomi                                    20.8.

75 varsin kunnioitettavaa vuotta
Antti Ahtola                                      14.10.
Marja-Leena Kaaro                         24.10.
Erkki Kolkka                                      11.4.
Sirkka-Leena Lehtiniemi                   2.11.

70 mainiota vuotta
Juhani Ahtola                                     26.6.
Helena Kalliomäki                             17.9.

60 sinnikästä vuotta
Heini Auvinen-Daniels                     17.12.
Seija Hautoniemi                                30.7.

SYNTTÄREITÄ vuonna 2019
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TOIMIHENKILÖT

puheenjohtaja:
Kaarina Laakso
puh: 044 030 0664
kaarina.l.laakso@gmail.com

sihteeri:
Tanja Kunnas
puh: 040 550 0820
tanja.kunnas@gmail.com

talous ja jäsenasiat:
Matti Raekallio
puh: 040 5085817
matti.raekallio@pp.inet.fi

sukuarkisto:
Alpo Tuomi
alpotuomi@gmail.com

Taimo Tuomi
taimo.tuomi@pp.inet.fi

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

Terveisiä	Amerikasta

  Amerikan serkkumme Suanne Tuomi perheineen lähettää par-
haat terveisensä sukuseuran jäsenille, meille kaikille eriasteisille 
serkuilleen. Suanne on Karl Herman Hagelbergin tyttären Hilma 
Aleksievnan klaania. Hilma Aleksievnan poika Eemil Toivo (s. 
1869 Virrat) lähti perheensä kanssa Yhdysvaltoihin vuonna 1903. 
Perheen myöhemmistä vaiheista rapakon takana on kerrottu 
tarkemmin esimerkiksi Rakeita-lehdissä 2004 ja 2006. Suanne on 
Toivo Emilin pojanpojan tytär. Suanne lähetti meille muutamia 
tuoreita kuvia perheestään. 

Suanne Tuomi

Tytär Thea Bosey Platz 
tyttäriensä Esmén ja Lotten 

kanssa valmistautumassa 
Halloweeniin.

Poika Nathan Bosey tyttö-
ystävänsä Melanien kanssa 
maratonin jälkitunnelmissa.
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Toimittajan	konmarinaa

Sopivia joululahjoja mainostettiin 50-luvulla näin. Olisinkin ollut aikoinani ikionnellinen
saadessani Rautasängyn joulupaketissa. Tai toaletin. Sopivasti.

 Älä osta mitään -päivä tuli ja meni. Se 
oli samana päiväna kuin kulutuksen 
ylistyspäivä, black friday, 23.11. Tosin 
black friday on tainnut venyä jo viikon 
mittaiseksi. Nyt elämme toista kulutushy-
sterian ylintä ilmentymää, joulua. Sinänsä 
kiva ja ikivanha perinne, vuoden lopussa 
tai keskitalven juhlien yhteydessä tapah-
tuva lähimmäistensä kiittäminen ja pal-
kitseminen avusta ym., lahjojen anto, on 
muuttunut antiteesiksi, muoviseksi kaupal-
lisuuden ylistysvirttä veisaavaksi riitiksi, 
jolla ei ole aikoihin ollut oikein mitään 
tekemistä järjellisyyden kanssa. Kristityt 
perustelevat joululahjojen antamista sillä, 
että itämaan tietäjät kantoivat Jeesus-lap-
selle kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Todel-
lisuudessa näin ei tietenkään tapahtunut, 
vaan tuo jouluevankeliumi on silkkaa fik-
tiota. Tarinan sankarille täytyy kehitellä 
aina myös historia. Samoin on Jeesuksen 
vanhemmat keksittyä tarinaa, jolle ei ole 
minkäänlaista historiallista evidenssiä. 
Edes sitä tarinan verollepanoakaan ei his-
toriasta tunneta. Kerrottu itämaan tietäjien 
lahjojen kantaminen on sekin napattu 
muualta. Keskitalven juhlissa lahjojen 
antaminen on jo paljon vanhempaa perua 
kuin itse kristinusko.
  Itse olen ollut jo kauan erittäin pidät-
tyväinen joululahjojen suhteen ja per-
heessämme onkin vietetty yleensä perin 
lahjatonta joulua. Mitä nyt kirjoja on os-
teltu ja toisille jaeltu. Ja hyvä niin. Mitä 
vähemmän tavaraa, sitä enemmän mielessä 
avaraa. Kutsuvat sitä jotkut myös kon-
marittamiseksi. “Saat sen mistä luovut” 
on erään Tommy Hellstenin kirjan nimi. 
Hän lienee yrittäneen paradoksien kautta 
opettaa meille elämästä jotain. Olen tässä 
itsekin yrittänyt konmarittaa pois turhaa. 
Mutta mikä on turhaa? Mistä luopua? 
Voiko sitä arvioida subjektiivisesti? Oman 

menneisyytensä penkominen voi 
aiheuttaa helposti sen, että tekisi 
mieli konmarittaa henkilöhistoria-
staan joitain tiettyjä juttuja. Aina-
kin omasta mielestään. 
  Konmarituksesta on tullut muoti-
ilmiö. Sen ilosanomaa sisustusle-
hdet varsinkin levittävät. Siinä on 
tietty paradoksi, koska sisustus-
lehdet toimivat kaupallisesti maa-
ilmassa, joka perustuu tavaran, 
“hyödykkeiden”, tuottamiseen. 
Sisustuslehdet itse ovat levittä-
neet milloin mitäkin ilmiötä, joka 
edellyttää ostamista. Tekstiili- ja 
muotivaateteollisuus tiettävästi 
aiheuttaa jopa  10% koko maail-
man hiilidioksidipäästöistä. Kon-
maritus kestää aikansa, kunnes ti-
lalle tulee joku muu muoti-ilmiö. 
Todennäköisesti joku tavarakult-
tuuriin liittyvä. Lyhytaikainen 
muoti-ilmiö, konmaritus, valitet-
tavasti saa aikaan helposti sen, 
että korvaamattomia perheiden ja 
sukujen historiaan kuuluvia esi-
neitä harkitsemattomassa ja kiih-
keässä konmarituksen huumassa 
katoaa. Ja on kadonnutkin. 

  KonMari on japanilaisen Marie Kondon 
lanseeraama menetelmä, jossa karsitaan 
kodista kaikki turha pois. Runsaalla kädel-
lä. Vähän aika sitten oli iltapäivälehdessä 
juttu lapsiperheen kodista, josta oli hävitet-
ty lähes kaikki pois. Todennäköisesti paljon 
sellaista, jonka arvoa ei ymmärretty. Kon-
maritus voikin olla itsekästä toimintaa.
  Samalla kun me olemme huolestuneita 
maailman merien muovittumisesta, ilmas-
tonmuutoksesta, hiilidioksidipäästöistä ja 
muista tuomiopäivän ilmiöistä, olemme 
me huolestuneita myös taloudesta, jonka 
pitäisi vain kasvaa. Ilman kasvua lienemme 
konkurssissa. Mutta kasvu tarkoittaa lisää 
tavaran tuottamista. Siitä ei pääse mi-
hinkään, koska ilman konkreettista tavaran 
vaihtamista ei pian tarvittaisi digitalisaatio-
takaan, jota on luvattu kaikkien ongelmien 
poistajana ja tulevaisuuden kasvun turvaa-
jana. Mitä iloa digipalveluista sitten on, 
jos ei voi tilata tavaroita ja reissuja? Nyt 
he, joilla varaa on, käyvät ulkomaanmat-
koilla (lentäen) varaten kaiken netin kautta. 
Kuinka pian he suostuvat siihen, etteivät 
enää lennä, vaan yrittävät tyydyttää kauko-
kaipuunsa digitaalisesti? Tai kulkea junalla. 
Mutta netissä tilatut tavarat kulkevat lento-
koneilla ja laivoilla. Ne tavarat, jotka pian 
jossain uudessa konmaritusvillityksessä 
taas heitetään pois. Jos et kuluta, olet uhka 
kansantaloudelle. Jos kulutat, olet uhka 
ympäristölle. Jos et kuluta, et voi saada 
täyttymystä konmarituksestakaan. Ole siinä 
nyt sitten jotenkin oikein päin.
  



4.

 Kesällä 2019 on jälleen aika tavata sukukokouksen ja muka-
van yhdessäolon merkeissä! Ajankohta on lauantai 3.8.2019 ja 
paikka on Ahlströmin Noormarkun ruukki. Paikka on ainut-
laatuisen upea historiallinen miljöö ja näkemisen arvoinen jo 
itsessään. Noormarkku oli seuran perustajiin kuuluneen Lai-
na Hagelbergin asuin- ja työskentelykunta vuosikymmenet. 
Mutta Poriinhan se kuuluu nykyisin. Huomatkaa ennakko-
tiedoista poikkeava päivämäärä! 
 Ohjelmaa valmistellaan vielä, mutta perinteiseen tapaan aloi-
tamme noin puolelta päivin ilmoittautumisella ja kahveilla ja 
jatkamme varsinaisella sääntömääräisellä kokouksella. 

Kesän	2019	sukukokous		
														Noormarkussa

 Iltapäivällä on vapaampaa, ellei peräti kokonaan vapaata, 
ohjelmaa ja illalla tietenkin yhteinen päivällinen ohjelmineen. 
Olemme varanneet noin 20 huoneen majoituskiintiön ruukis-
ta sekä perjantaiksi että lauantaiksi, joten on mahdollista yö-
pyä lähellä kokouspaikkaa. 
 Kokouksesta tulee lisää tietoa ilmoittautumisohjeineen mm. 
loppukevään RAKEITA-kesätiedotteessa. Päivässämme on 
tilaa jäsenten omalle ohjelmalle ja innokkaat esiintyjät ovat 
siis erittäin tervetulleita!
 
Tapaamisiin Noormarkussa!

Kuva: Yki Räikkälä, 2015
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  Virroilla kesällä 2017 keskustelimme geneettisestä suku-
tutkimuksesta. Sittemmin DNA-testeistä ja sukututkimuk-
sesta on julkisuudessakin ollut paljon keskustelua.  Enää 
se ei olekaan aivan pienen piirin harrastus, sillä noin 20 
000 suomalaisen arvellaan lähettäneen näytteensä testejä 
tekeville yrityksille. 
  Testityypit ovat nk. serkkutesti, jolla voi löytää sukulaisia 
noin viiden sukupolven ajalta, isälinjatesti ja äitilinjatesti. 
Y-kromosomi periytyy aina isältä pojalle, joten periaattees-
sa on mahdollista seurata jälkiä vaikka nk. Aatamiin asti. 
Mutaatiota tapahtuu matkan varrella ja erojen perusteella 
on mahdollista haarukoida matkaa sukupolvina yhteiseen 
esi-isään. Y-kromosomin tyypin, nk. haploryhmän, perus-
teella saa esimerkiksi tietoa siitä, mitä reittiä tuo varhainen 
isän isä aikanaan vaelsi Suomeen. Tuliko jääkauden jäl-
keen vaikkapa suorempaa reittiä lännestä, kiersikö pitkän 
lenkin Siperian kautta vai olivatko reitti ja aika kenties jot-
kin muut.  Äitilinjan testit perustuvat solujen mitokondri-
oiden DNA:n tutkimiseen, se periytyy aina äidiltä lapselle. 
Myös äitilinjan haplotyypistä voi päätellä suunnan, mitä 
kautta äitilinjan esiäiti on tullut. 
  DNA-testitulokset eivät yksinään sinänsä kerro suku-
tutkijaa kiinnostavia asioita, vaan tarvitaan tietenkin ver-
tailutietoa muiden ihmisten tuloksista. Sukututkimuksen 
tarpeisiin onkin perustettu joukko yhteisöjä, joista suoma-
laisten kannalta kiinnostavin lienee Suomi DNA-projekti. 
Käytännössä projektit ovat nettiyhteisöjä ja tietokantoja.  
Testeistä innostuneena osallistuin projektiin minäkin ja 
koska halusin tietoa myös isälinjani varhaisista vaiheista, 
ajasta ennen kirkonkirjoja, sain houkuteltua mukaan setä-
ni Alpon. Malttamattomana aloin odotella tuloksia ja noin 
kahden kuukauden kuluttua niitä alkoikin tipahdella ja ti-
pahtelee jatkuvasti edelleen. No, mitä selvisi? 
  Etäserkkutesti tiesi kertoa, että äitini ja minä olemme äiti 
ja tytär, mutta kumpi on kumpi, ei testi pysty erottamaan.  
Sedälleni Alpolle testi ehdotti minun olevan sisarpuoli, 
isoäiti/lapsenlapsi, täti tai veljen/sisaren tytär. Minun jäl-
keeni läheisimmäksi osumaksi Alpolle löytyi Suanne Tuo-
mi, jota ehdotettiin toiseksi tai kolmanneksi serkuksi. (ks. 
Amerikan terveiset tässä lehdessä). Hagelbergin-Raekal-
lion sukua olevista osumista mainittakoon vielä Vuokko 
Auvinen, jonka sekä minulle että Alpolle ehdotettiin ole-

van toinen-neljäs serkku. Vuokon oli innostanut mukaan 
Floridassa asuva äidin puolen serkkunsa. Saamani arviot 
sukulaisuuden asteesta näyttivät hyvin pitävän paikkansa.  
Etäserkkutesti arvailee myös etnistä alkuperää, mikä var-
masti esimerkiksi amerikkalaisen sukututkijan kannalta 
saattaa olla hyvinkin kiinnostava tieto. Minulle tuli arvaus, 
että olen suomalainen höystettynä keskieurooppalaisilla ja 
rippusella eteläeurooppalaisia geenejä. Näitä arvailujahan 
saa sen mukaan, millaisiin vertailuryhmiin testifirma ja-
kaa tulokset. Suomalaisia asiakkaita on käyttämälläni fir-
malla paljon, joten heillä on suomalaisten vertailuryhmä. 
Raakadatan voi myös ladata muihin palveluihin ja saada 
erilaisiin aineistoihin perustuvia muita arvauksia alkupe-
rästä. Suomalainen geeniperimäni muuttuikin tavallaan 
osiin pilkottuna yhdistelmäksi Itämeren, Pohjanmeren, 
Pohjois-Atlantin, läntisen Välimeren ja Amerikan alkupe-
räiskansoja. 
  Varsinaista mullistavaa uutta tietoa ei pintapuolisesti tar-
kastellen ole toistaiseksi sukututkimusmielessä tullut. Gee-
nitiedon hyödyntäminen sukututkimukseen edellyttää aina 
paljon jatkotyötä, eivätkä geenitiedot millään tavalla kor-
vaa perinteistä kirjallisiin lähteisiin perustuvaa tutkimusta. 
Parhaimmillaan voi saada apua solmujen avaamiseen, var-
mistuksia kirjatietoihin tai vihjeitä oikeasta tutkimussuun-
nasta. Sukututkijaa ilahduttaa kovasti, mikäli projekteihin 
liittyvät antavat perustiedot vanhimmista tunnetuista esi-
isistään, paikkakunnista ja suvun vanhoista nimistä. Ilman 
niitä sukututkimus ja oikeille jäljille pääseminen on paljon 
hankalampaa. Kiehtovaa ja ajatuksia avartavaa on osallis-
tuminen monella tavalla ollut. Verkot on joka tapauksessa 
heitetty veteen ja kalastella voi niin pitkään kuin haluaa.  
  Hagelberg-Raekallion suvun esi-isien varhaisen historian 
hahmottamiseen olisi kovasti iloa saada tietää, mihin hap-
loryhmiin kuuluivat lukkarimme Karl Herman Hagelberg  
ja esiäitimme Cecilia Aleksievna Forsgård.  Sama halpo-
ryhmä, kuin lukkarilla, on kaikilla hänen mieslinjaisilla 
jälkeläisillään, eri sukupolvien pojan pojillaan. Cecilian 
haploryhmä vaatisi testattavaksi hänen naispuolisten jäl-
keläistensä ketjun lenkin, joka itse voi siis olla mies tai 
nainen. Onko jollain jo olemassa Karl Hermaniin tai Ce-
ciliaan johtavat isälinjan tai äitilinjan haploryhmätiedot? 
Haluaisitko kertoa niistä meille muillekin?

SUKUTUTKIMUSTA	GEENIMAAILMASSA
Kaarina Laakso
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VAELLUS	TEIDEN	VUOREN	HUIPULLE

  Kymmenen vuotta sitten täyttäessäni 60 vuotta, minulta kysyt-
tiin, kuinka sitten 70-vuotisjuhlia vietetään. Sanoin puolileikillä-
ni, että ne pidetään Teide-vuoren huipulla. Asia jäi kutkuttamaan 
mieltäni ja niinhän tuota matkaa alettiin suunnitella hyvissä 
ajoin. Jo useampia vuosia sitten ilmoitimme lapsillemme, että 
varautukaa Teneriffan matkaan syksyllä 2018. 
  Toden teolla asian suunnittelu alkoi tämän vuoden tammikuussa. 
Syntymäpäivien ajankohta 19. syyskuuta on Teneriffan lomase-
songin ulkopuolella ja lentojen järjestelyiden takia juhlia oli vai-
kea järjestää juuri tuolloin. Niinpä aloimme selvitellä aikaisinta 
mahdollista ajankohtaa syntymäpäiväni jälkeen. Majoitukset ja 
lennot saimme järjestymään ajanjaksolle 7. – 14. lokakuuta.
  Kanssani matkaan lähtivät avopuolisoni Raili, hänen tytöt Mira 
ja Marika puolisoineen ja lapsineen sekä minun tytöt Tiina puo-
lisoineen ja Hanna lapsineen. Lisäksi matkaan lähti ystävämme 
Ritva, jonka Raili on tuntenut vuosikymmeniä ja joka on ollut 
kolme talvea töissä yrityksessämme. Yhteensä meitä oli 17 hen-
kilöä.
  Teide-vuoren huiputuksesta olin hankkinut tietoa jo useamman 
vuoden ajan. Ajatuksenani oli, että vaellan huipulle ja takaisin 
yhden päivän aikana. Mukaan saa lähteä porukastamme he, jot-
ka tuntevat siihen pystyvänsä. Kyselin vaelluksesta Teneriffalla 
osan aikaa asuvilta suomalaisilta ja matkojen järjestäjiltä. Kaik-
ki kauhistelivat: ”Ei sinne voi yhden päivän aikana vaeltaa. Pitää 
olla vaellusreitin varrella olevassa majassa yötä”. 
  En antanut periksi. Suunnittelin, että lähden reitille, joka alkaa 
Paradorista n. 2120 metrin korkeudesta. Reitin pituus ylös on 
11 km ja nousua 1600 m. Vaellukseen ilmoittautui mukaan kah-
deksan henkilöä. Lähes huipulle menee köysirata, jolla pääsee 
3555 metrin korkeuteen. Tästä eteenpäin huipulle vaeltamiseen 
tarvitaan viranomaisen lupa. Se kehotettiin hankkimaan hyvissä 
ajoin. Hankimme luvat vaelluspäivälle, joka oli sovittu tiistail-
le 9.10. Lupaa varten piti määritellä kellonaika kahden tunnin 
marginaalilla, jolloin loppunousu toteutettaisiin.  Kellonajaksi 
sovimme klo 13.00 – 15.00. 
  Kotoa lähtiessämme otimme mukaan jokaiselle vaeltajalle 
”selviytymispaketin”, johon kuului energiapatukoita, -geele-
jä, energiajuomajauhetta, rakkolaastaria ym. tarpeellista. Olin 
suunnitellut, että otamme vuokra-auton, jolla ajamme majoitus-
paikastamme Playa de las Americas-kylästä vuorelle lähtöpaikal-
le, jossa olisimme aamulla klo 8.00 lähtövalmiina. Maanantaina 
lähdimme Tiinan ja hänen puolisonsa Mikan kanssa hankkimaan 
vuokra-autoa. Meitä onnisti niin, että auton vuokraaja oli ultra-

juoksua harrastava mies. Hän kertoi juoksevansa joka viikonlop-
pu vuoren huipulle ja alas. Kerroimme suunnittelemastani reitis-
tä ja hän kehotti valitsemaan toisen reitin, joka olisi paremmin 
merkitty. Valitsemallani reitillä olisi eksymisen vaara. Matkaan 
tarvittaisiin henkilö, jolla on kokemusta kyseiseltä reitiltä. Valit-
simme sitten reitin, joka lähtee Montana Blancan pysäköintipai-
kalta 2350 metrin korkeudesta. Reitin pituus ylös huipulle on 9 
km ja nousua n. 1370 m. Tarkoitus oli saada yksi tila-auto mutta 
valikoimassa ei ollut sopivaa, joten päädyimme kahteen henki-
löautoon. Tämä osoittautuikin paremmaksi ratkaisuksi.
  Maanantai iltana saimme viestin, että kabiini ei kulje tiistaina 
huonon sään vuoksi. Päätimme kuitenkin, että lähdemme vael-
lukselle ja pidämme alkuperäisestä suunnitelmasta kiinni. Vael-
lamme tilanteen mukaan, satoi tai paistoi. Lähdimme aamulla 
n. klo 7.00 ajamaan kohti Teideä. Välillä hieman sataa tihuutti 
mutta päästyämme yli 2000 metrin korkeuteen pilvet jäivät ala-
puolellemme ja taivas selkeni. Ei siis mitään hätää.
  Saavuimme lähtöpaikalle hieman yli klo 8.00 ja pääsimme 
aloittamaan vaelluksen klo 8.30. Alkumatka oli helppoa autolla 
ajettavaa tienpohjaa n. 4,5 km, jonka aikana nousua oli 460 m. 
Tästä eteenpäin alkoi varsinainen kipuaminen. Nousu oli jyrk-
kää serpentiinipolkua, jossa piti malttaa nousta rauhallisesti ja 
pitää välillä pieniä taukoja, jotta ei olisi vuoristotauti yllättänyt, 
sillä ilma alkaa jo noissa korkeuksissa käydä ohueksi.  Noin 
kahden kilometrin pituisen matkan aikana nousimme toiset 460 
metriä ja saavuimme Refugio Altavista majalle, jossa voi myös 
halutessaan yöpyä. Tässä vaiheessa porukasta oli erottautunut 
kolmen miehen eturyhmä: Mika, Tuomas ja minä. Porukasta 
oli tässä vaiheessa jo osa jättänyt leikin kesken. Alaskin kun oli 
omin voimin päästävä.
  Matka jatkui vaativaa louhikkoista rinnettä ylöspäin. Paikoin 
reitti oli hyvinkin selkeää polkua mutta paikoin polku taasen 
lähes katosi. Jälleen täytyi muistaa rauhallinen eteneminen ja 
pienet tauot sekä hyvin syvä ja säännöllinen hengitys. Vajaan 
kahden kilometrin vaelluksen jälkeen saavuimme köysiradan 
yläasemalle n. klo 13.00, nousua majalta tähän pisteeseen oli 285 
metriä. Lyhyen hengähdystauon jälkeen alkoi vaelluksen vaati-
vin osuus. Tuuli oli myrskylukemissa ja vaelluspolku vaativa: 
matkaa 700 m ja nousua 163 m. Lähes koko ajan piti edetä käsiä 
apuna käyttäen siis ”karhukävelyä”. Viimein me kolme jääkäriä 
saavutimme huipun n. klo 14.00.  Loput porukan jäsenistä eivät 
tänne asti päässeet. Mira ja Pyry saapuivat tunti meidän jälkeen 
köysiradan yläasemalle ja kääntyivät sieltä takaisin, toiset jo 

Vaellus alkaa. Lähtöasemissa ylärivissä Mika, Tuomas, alari-
vissä Ritva, Tiina, Hanna, Erkki, Pyry. Mira ottamassa kuvaa.

Kolme jätkää huipulla 3718 metrissä. 

Erkki Raekallio
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KAHTIAJAKO	-	SISÄLLISSOTA
Yki Räikkälä

 Sata ja yksi vuotta sitten Suomen eduskunta julisti maan 
itsenäiseksi. Se tapahtui ikään kuin tiedoksiantona ja var-
sin vähäeleisenä tapahtumana, vähän kuin 97 vuotta myö-
hemmin itsenäisyyden lopullinen pois luovutus, kun tasa-
vallan presidentti Niinistön sekä ulkoministeri Tuomiojan 
läsnä ollessa puolustusvoimien päällikkö Jarmo Lindberg 
allekirjoitti Naton isäntämaasopimuksen USA:n kenraali 
Philip M. Breedloven kanssa. Vähän Suomen itsenäiseksi 
julistautumisensa jälkeen maan jo silloin pitkällä ollut kah-
tiajako kulminoitui valkoisen ja punaisen kaartin väliseksi 
sodaksi, joka hillittömyydessään ja verisyydessään oli sa-
maa luokkaa kuin isoviha tai nuijasota, joista jälkimmäinen 
oli myös tavallaan sisällissota.
  Sodissa tapahtuu kauheita. Erityisen kauheita tapahtuu 
sisällissodissa. Niin Suomessakin. Sodissa tapahtuu aina 
sama periaate; vastapuolen sotilaat – ja siviilitkin – toi-
seutetaan. Nämä eivät oikein ole edes ihmisiäkään. Näitä 
voidaan propagandassa nimittää vaikka torakoiksi, kuten 
hutut nimesivät tutsit Ruandan hirmutöissä. Propagandaa 
toistetaan ja pian vihollissotilas tai jopa vastapuolen siviilit 
on helppo listiä.
  Sisällissota jakoi myös perheitä ja sukuja eri puolille. 
Punaisen Suomen kansanvaltuuskunnan puheenjohtaja 
Kullervo Mannerinkin veli meni valkoisten puolelle. Teot 
sodan yhteydessä ja sen jälkeen olivat usein niin hillittö-
miä ja rujoja, etteivät ne jättäneet niiden tekijöitä ja niiden 
uhrien omaisia rauhaan. Sota traumautti niin pahasti, ettei 
sitä kyetty käymään läpi seuranneina vuosikymmeninä il-
man skismoja ja juoksuhaudoista nousemista ennen kuin 
vasta nyt sadan vuoden jälkeen. Olin itse seminaarissa, 
jonka järjestäjinä oli tavallaan kummankin osapuolen ny-
kyisiä edustajia; Satakunnan vapaussodan perinneyhdistys, 
Eetu Salinin rahasto, Porin lyseon seniorit ja Risto Ryti 
-seura. Seminaarin, “sisällissodasta eteenpäin: yksilö, yh-
teisö ja suomalainen yhteiskunta”, yksi osio mielenkiintoi-
sesti kyllä käsitteli Risto Rytiä, joka ei itse sisällissodan 
tapahtumiin osallistunut. Risto Ryti oli aikoinaan käynyt 
Lyseota, missä seminaari pidettiin, mutta niin myös Koke-
mäeltä kotoisin ollut Kullervo Manner, mutta sitä asiaa ei 
kumma kyllä mainittu, vaikka tämä oli keskeisiä henkilöitä 

sodan esivaiheissa. Seminaarissa tuntui kyllä painottuvan 
muutenkin voittaneen osapuolen ääni. Se näkyi myös ylei-
sössä. Tietämiäni porilaisia vasemmistolaisia siellä näkyi 
hyvin vähän. Ja neljästä järjestäjätahosta vain yksi oli va-
semmistoa edustava.
  Mutta vaikka sisällissodan tapahtumista kyetäänkin nyt 
keskustelemaan järkevästi, se edelleenkin jakaa poliittisten 
näkemysten mukaan nykysuomalaisia. Aihe on edelleen-
kin arka ja tulee olemaan sitä vielä pitkään.  Tapahtumista 
on nyt niin paljon aikaa ja maailmakin muuttunut runsaasti 
ja toisaalta tullut monisyisemmäksi, ettei kenenkään pitäi-
si tuntea syyllisyyttä, häpeää tai muutakaan. Kenen tahan-
sa pitäisi voida sanoa ilman minkäänlaista tunnereaktioi-

alempana. Uskon, että mikäli kabiini olisi kulkenut, kaikki olisi-
vat päässeet huipulle asti, kun ei olisi tarvinnut kävellä alas.
  Näimme huipun keskellä olevan kraaterin pohjan. Maisemia ei 
oikein paljon päästy näkemään koska pilvet peittivät alapuolella 
olevaa maastoa. Kiipesin vielä vuoren kaikkein korkeimman ki-
ven päälle. Siitä täytyi pitää kaksin käsin kiinni, ettei tuuli olisi 
pudottanut kraateriin. Ylhäällä oli ”fumaroleja”, joista purkau-
tuu kuumia rikkipitoisia kaasuja.
  Kyllä oli mahtava tunnelma, unelmasta oli tullut totta. Huute-
lin monta kertaa ”Olemme me sankarpoikia”. Sitten vain matka 
alkoi alaspäin. Tämä oli jo helpompaa, mutta väsymys kuitenkin 
jo painoi ja yllättäen selkäkin tuntui kipeytyvän. Paikoin piti va-
roa polulla olevia pieniä kiviä, jotka olivat kuin laakerikuulat 

jalan alla. Kaaduinkin kerran ja hieman säikähdin, kun polvi 
tuntui vääntyvän pahaan asentoon. Polvi kesti kuitenkin, oli vain 
vähän aikaa kipeä.
  Mira ja Pyry odottivat meitä matkan puolessa välissä ja saa-
vuimme lähtöpaikalle klo 18.00. Aiemmin keskeyttäneet olivat 
lähteneet jo toisella autolla majapaikalle. Tullessamme asunnol-
le vastassa oli koko matkaseurueen jäsenet ja saimme onnittelut 
ja lämpimän paluuvastaanoton. Jalkineita riisuessani huomasin, 
että oikean jalan ison varpaan kynsi oli irronnut. Muita vaurioita 
ei sitten ollutkaan. Seuraavina kahtena päivänä oli jalat hieman 
kipeät mutta ei läheskään niin paljon kuin ensin pelkäsin. Tene-
riffalla olo jatkui sitten mukavasti lomailun merkeissä.

Kuvassa isojokilaisia valkoisia, isoisäni taistelutovereita. Hän 
itse ei tässä kuvassa ole, enkä ole nähnyt hänestä sisällissodan 
aikaista kuvaa. Ehkei hän kuvassa edes käynyt. Kuva on huono-
laatuinen kopio, kun alkuperäistä ei lyhyellä etsimisellä löytynyt.
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ta, että esivanhempansa kuului punaisiin tai valkoisiin (ja 
niinpä Taimo Tuomi ansiokkaasti kertoo toisaalla tässä 
lehdessä Onni Tuomesta maamme historian kuohuissa). 
Omat isoisäni osallistuivat valkoisten puolella sotaan. Toi-
nen oli Kankaanpäässä, eikä joutunut tositoimiin. Äitini 
isä, Erkki Valanne, osallistui sotaan 17-vuotiaana vapaa-
ehtoisena. Hän oli Isojoelta kotoisin ja mielenkiintoisesti 
hän kuului joukkoon, joka kulki Ahlaisten ja Noormarkun 
välillä ilmeisesti vain parin kilometrin päästä nykyisestä 
asuinpaikastani. Vain joidenkin kilometrien päässä ta-
lostamme, Ahlaisissa, todellakin käytiin kovia taisteluja, 
kuten myös Noormarkussa, kesän sukukokouspaikkakun-
nalla. Siellä tapahtui myös yksi koko sodan rankimmista 
tapahtumista, kun punaiset ampuivat 16 miestä, Ahlströmin 
toimihenkilöitä sekä yksi Ahlströmin perheestä.  30-luvul-
la Erkki-vaari kuului myös mustapaitoihin, kuten isoäitini 
Viivi (os. Hagelberg), joka tosin käytännöllisenä ihmisenä 
taisi viitata työkintaalla aatteelliselle toiminnalle. 
  Taloudellinen kahtiajako oli sisällissodan yksi syy. Vuo-
sikymmenien ns. hyvinvointivaltioajan jälkeen taloudelli-
nen kahtiajako on  jälleen voimistunut. Samalla kansallis-
mielinen ja patrioottinen eetos on kasvanut, kuten myös 
laajaltikin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. On ikävä para-
doksi myös se, että nykyisiä sisällissotia pakoon lähteneitä 
ja turvapaikkaa hakevia nyt selvästikin toiseutetaan. He 
ovat ”niitä” ja ”ne” eivät tänne kuulu. On totta kyllä, että 

näiden joukossa on myös patriarkaalisissa yhteisöissä ja 
raaoissa sotaoloissa kasvaneita nuoria miehiä, jotka eivät 
helposti sopeudu pohjoismaiseen elämäntapaan, mikä ei 
tee turvapaikanhakijaongelmasta yhtään helpompaa. On 
muistettava, että oman sisällissotamme jälkeen hävinnyttä 
osapuolta diskriminoitiin rajusti. Omaiset eivät päässeet 
suremaan vainajiaan. Papit eivät suostuneet siunaamaan 
kaatuneita ennen kuin vasta talvisodan jälkeen eli yli 20 
vuotta jälkeenpäin. Kokemäellä eräs kappalainen siunasi 
näitä salaa. Voittajaosapuoli pystytti joka puolelle patsai-
taan, mutta punaisten muistomerkit tuhottiin järjestelmäl-
lisesti aina jatkosotaan saakka. Tämäkään ei ollut omiaan 
saamaan keskusteluilmapiiriä aikaan. Menneenä kesänä 
sitten Turun piispa Kaarlo Kalliala kävi siunaamassa pu-
naisten hautausmaan sekä paljasti Keski-Porin kirkon pi-
halla punaisten kaatuneiden muistomerkin (jonka pystyttä-
mistä muuten eräät vastustivat). 
  Sotia ei olisi ilman aatteita ja ideologioita. Lasken myös 
uskonnot ideologioiden joukkoon. Uskonnoilla on ollut 
enemmän tai vähemmän vahva rooli lähes kaikissa sodis-
sa. Ideologiat saavat kärjistyessään pahaa jälkeä aikaan. 
Sukulaisuussuhteetkaan eivät juuri paina. Sisällissodan 
jälkeen kävi niinkin erään punapäällikön kohdalla, että tä-
män veli todisti omaa veljeään vastaan sillä seurauksella, 
että veli teloitettiin. Aate oli verta väkevämpää.

Isoisäni Erkki Waldemann (myöh. Valanne) vaimonsa Viivin 
(os. Hagelberg) ja tyttärensä eli äitini Maijan kanssa Isojoen 
Kangasjärvellä kesäpäivää viettämässä 30-luvun puolivälissä. 
Hän oli tuolloin kolmikymppinen metsäteknikko. Muistan hä-
nen käyttäneen nenäliinahellepäähinettä vielä 60-luvulla. Alla 
sama perhe sekä Ukko-Hagelberg vierailulla Jämijärvellä 40-
luvun alussa. Tuon seurojentalon pihamaalta Erkki sekä muut 
jämijärveläiset miehet lähtivät talvisotaan.

Vas. Erkin saama lupa saada vaatteita, nähtävästi sisällis-
sodan päättymispäivänä kirjoitettu. Alla suojeluskunnan 
matkustuslupalappu kesäkuulta jo sodan päätyttyä.
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Onni Aleksander Tuomen tarina

  Sunnuntaina, syyskuun 9:ntenä päi-
vänä vuonna 1860 vihittiin Virtain 
kirkossa avioliittoon lukkarin tytär 
Hilma Alexievna Hagelberg ja tilal-
lisen poika Alexander Alexandersson 
Toiveden kylän Yli Soinin talosta. 
Sulhanen merkittiin kirkonkirjoihin 
nyt ensimmäistä kertaa sukunimellä 
Ahlbom. Alexander Ahlbom oli Tam-
pereella ollut kulta- ja hopeasepän 
opissa, joten oman sukunimen otto 
oli perhettä perustettaessa hyvin luon-
teva ratkaisu. Toiveden maakirjakylä 
muuntui sittemmin Toisvedeksi ja Yli 
Soinin talosta tuli Ylä-Soini. Tästä tuli 
aikanaan myös sukunimi.
  Alexander Ahlbomin perhe asettui 
asumaan Yli Soinin taloon. Sukukirjan 
mukaan näön heikennyttyä Alexander 
siirtyi mylläriksi Killinkoskelle. Tämä lienee tapahtunut 
vuosien 1886 – 1887 tienoilla. Alexander perheineen oli 
virallisesti kirjattuna Yli Soinin taloon aina kuolemaansa, 
vuoteen 1901 saakka.
  Perheeseen syntyi kaikkiaan kahdeksan lasta, joista yksi 
menehtyi jo kolmevuotiaana. Perheenäiti Hilma Alexievna 
kuoli vuonna 1887. Kaksi vanhinta tytärtä oli siihen men-
nessä jo muuttanut kotoa. Isä Alexander jäi viiden lapsen 
yksinhuoltajaksi. Nuorimmainen oli tällöin vasta kolme-
vuotias, vanhin kotiin jääneistä, Emil Toivo, jo 18 täyt-
tänyt. Isä Alexander, joka itse oli hyvin opinhaluinen, lä-
hetti seuraavaksi nuoremman poikansa, 11-vuotiaan Onni 
Aleksanderin, Virtain kirkolle kansakouluun. Onni, joka 
oli syntynyt 21.11.1875, oli koulussa vuosina 1886 – 1889 
ja sai jo III luokalta kansakoulun päästökirjan 22.5.1889. 
Onnia kuvailtiin erittäin eteväksi oppilaaksi ja jo ensim-
mäisellä luokalla hänen kerrotaan saaneen stipendin. Hä-
nen kuoltuaan vuonna 1933 Virtain paikallislehti uutises-
saan kirjoitti; ”Jo poikana ollessaan hän herätti huomiota 
erikoisella lahjakkuudellaan.”
   Kansakoulusta päästyään Onni Aleksander joutui läh-
temään palkkatyöhön. Kesän 1889 hän oli uitossa ja seu-
raavan talven tukkien hakkuussa. Vuosien 1893 – 1894 
tienoilla hän oli tukkitöissä Pohjois-Suomessa, ainakin 
Kemijoella ja Jumiskojoella. 
  Milloinka Onni Ahlbomista tuli Onni Tuomi? Hänen 
jälkeensä säilyneessä Raamatussa on kaksi omistusmer-
kintää. Jälkimmäinen on ”Onni Aleksander Tuomi 1897”. 
Tällöin hän oli jo täyttänyt 21 vuotta eli on oletettavissa, 
että hän täysi-ikäisyyden saavutettuaan oli kirkkoherralle 
ilmoittanut nimensä muuttamisesta. Myöhemmin hän on 
kertonut, että nimi Tuomi oli hänen vanhemman veljen-

sä Emilin keksintöä. Emil Toivo Tuomi lähti perheineen 
siirtolaiseksi Yhdysvaltoihin vuoden 1903 lopulla. Hänen 
jälkeläisiinsä on sukuseura saanut yhteyden.

Politiikka vei miehen mukanaan

Kehitys Venäjällä alkoi heijastua myös 
Suomeen. Venäjän sosiaalidemokraat-
tinen puolue perustettiin vuonna 1898 
ja jo vuonna 1899 perustettiin Suomen 
Työväenpuolue, joka ei vielä avoimes-
ti ollut sosialismin linjoilla. Muistokir-
joituksissa Onni Tuomen kerrotaan jo 
samana vuonna liittyneen sekä puolu-
eeseen että Muroleen työväenyhdistyk-
seen. Forssassa vuonna 1903 Suomen 
Työväenpuolue muutti uudeksi nimek-
seen ”Sosialidemokraattinen Puolue 
Suomessa”, jolla oli jo selkeästi sosialis-
tinen ohjelma. Venäjällä 1905 kehittynyt 
vallankumouksellinen liikehdintä hei-
jastui myös Suomeen. Syntyi myös uu-
sia työväenyhdistyksiä, mm. 17.12.1905 

perustettiin Virtain Uurasen työväenyhdistys. Tämän en-
simmäisenä puheenjohtajana oli Onni Tuomi.
  Vuoden 1899 alkupuolella Onni Tuomi oli tullut porvoolai-
sen kauppaneuvos August Eklöfin palvelukseen työnjohta-
jaksi ja metsänostajaksi. Onni oli tehtävään varsin pätevä, 
laajan yleissivistyksen ja selkeän kirjallisen ja suullisen 
ilmaisun omaava sekä matematiikan perusteet hallitseva. 
Kauppaneuvos Eklöf suhtautui kuitenkin jyrkän kielteises-
ti kaikenlaiseen poliittiseen toimintaan. Maaliskuun alusta 
1907 alkaen hän irtisanoi Onni Tuomen kahdeksan vuoden 
työrupeaman jälkeen. Irtisanomisilmoituksessa Eklöf kir-
joitti, ”Tuomi on tällä ajalla osottanut hywää ja raitista 
käytöstä ja hywää työntaitoa, sekä tehnyt kaikki hänelle 
uskotut työt minun mielikseni… nykyään kuin työwäenyh-
distysten päätarkoituksena on tehdä työnantajille ja isän-
nille niinpaljon wahinkoa, kuin mahdollista. Ja tietysti se 
ei sowi ollenkaan, että omat työnjohtajani esiintyvät nois-
sa kokouksissa.”.  
  Onni Tuomi ei kuitenkaan pudonnut aivan tyhjän päälle. 
Uusi valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki olivat tulleet voimaan 
1.10.1906 ja puolueet alkoivat valmistautua vaaleihin. 
Onni Tuomi toimi nyt Vaasan läänin itäisessä vaalipiirissä 
puolueen kiertävänä vaalipuhujana. Jyväskylässä perus-
tettiin sosialismia julistanut sanomalehti Sorretun Voima. 
Ensimmäiset kansanedustajain vaalit toimeenpantiin 15.- 
16.3.1907. Onni Tuomi oli ehdokkaana, mutta jäi varasi-
jalle.
  Onni Aleksander Tuomi ja Lempi Maria Kuusela (synt. 
27.8.1882) vihittiin avioliittoon 5.11.1905 Virtain Kituses-
sa. Morsiamen isä oli aikanaan Pihlajavedeltä Uurasille 
(Kotalaan) muuttanut suutari Kalle Kuusela, joka oli myös 

KYNÄSOTURI	TAISTOJEN	TEILLÄ
Taimo Tuomi
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työväenyhdistyksen aktiiveja. Jo 18.5.1906 syntyi perhee-
seen esikoinen, joka sai ainoan etunimensä Onni isän en-
simmäisen nimen mukaan. Seuraavana vuonna Onni Juni-
or sai pikkuveljen, jonka nimeksi osuvasti tuli Veikko.
  Vuoden 1907 lopulla Onni Tuomi kutsuttiin sanomalehti 
Sorretun Voiman toiseksi toimittajaksi Jyväskylään. Per-
he muutti joulukuun alussa 1907 Virroilta Jyväskylään ja 
1.1.1908 ilmestyi hänen toimittamansa Sorretun Voiman 
ensimmäinen numero. Hän ryhtyi myös kirjoittelemaan 
lehteen poliittisia pakinoita, joihin tuli aivan uudenlaista 
retoriikkaa.
  Eduskunta hajotettiin 5.4.1908 ja uudet vaalit toimitettiin 
1.7.1908. Onni Tuomi oli jälleen ehdokkaana ja tuli nyt 
valituksi. Eduskunnan jäsenenä hän toimi vuodet 1908 – 
1918. Eduskunta hajotettiin useaan kertaan, vuosina 1907 
– 1917 toimitettiin kaikkiaan kahdeksat eduskuntavaalit. 
Viimeinen eduskunnan istunto ennen vallankumousta oli 
25.1.1918, vallankumous alkoi kaksi päivää myöhemmin. 
Eduskuntatyön ohessa Onni Tuomi toimi Sorretun Voiman 
toimitussihteerinä ja päätoimittajana lehden elinkaaren 
loppuun saakka. Järjestötoiminnassa Jyväskylässä hän oli 
hyvin näkyvästi esillä. Hän oli mm. perustamassa yhteis-
lyseota ja työväenteatteria, aikaansaamassa työväenyhdis-
tyksen kirjastoa ja järjestämässä yhteiskunnallisia ns. luen-
tokursseja (eli eräänlaista kansalaisopistotoimintaa) jne.
  28.2.1910 Onni Tuomi ryhtyi pitämään päiväkirjaa. Päi-
väkirjoissaan hän asemoi itsensä puolueen kentässä va-
semman laidan kulkijaksi eli luokkataistelulinjan kannatta-
jaksi (ns. siltasaarelaiset). Parlamentarismia kannattaneita 
maltillisia kutsuttiin revisionisteiksi tai reformisteiksi. 

Kuohuva vuosi 1917 - kun kaikki muuttui

  Vuoden 1917 alkuun mennessä oli ensimmäistä maail-
mansotaa käyty jo lähes kaksi ja puoli vuotta. Sodan alus-
ta alkaen oli elintarvikepula alkanut orastaa ja huononi jo 
syksyllä 1916 erityisesti leipäviljan osalta siinä määrin, 
että Jyväskylässäkin kaupunginvaltuusto päätti perustaa 
elintarvikelautakunnan. Onni Tuomi määrättiin sen pu-
heenjohtajaksi. Liha loppui lähes kokonaan markkinoilta 
ja pulaa oli myös polttopuista.
  Venäjällä tsaari Nikolai II luopui kruunusta 15.3.1917 ja 
valta siirtyi ns. väliaikaiselle hallitukselle. Tämä tapah-
tumasarja on jäänyt historiaan ns. helmikuun vallanku-

mouksena. Tapahtumat heijastuivat voimakkaasti myös 
Suomeen. Tsaarinajan poliisilaitos lakkautettiin ja sen kor-
vaajaksi tuli miliisilaitos. Alkoi keskustelu kahdeksantun-
tisesta työpäivästä ja kunnallisesta äänioikeudesta. Maa-
seudun työväestö ja torpparit alkoivat liikehtiä. Keväällä 
ja kesällä tulivat kuvaan maatyöläisten lakot. Elintarvi-
kepula kiristyi, mikä aiheutti vakavia mellakoita. Tsaarin 
kukistuttua alkoi vuoden lopulle saakka jatkunut kiistely 
siitä, kenelle kuuluu hallitusvalta Suomessa. Sosialidemo-
kraattisen puolue ja ennen kaikkea sen vasemmisto eli ns. 
siltasaarelaiset olivat tietynlaisessa riippuvaisuussuhteessa 
Venäjän bolshevikkeihin. Puoluekokouksessa kesäkuussa 
1917 oli läsnä mm. bolshevikkien edustaja Aleksandra 
Kollontai.
  Loppuvuodesta jännitys lisääntyi ja lokakuussa Suomen 
Ammattijärjestön valtuusto antoi kehotuksen perustaa pu-
nakaarteja. Sekä suojeluskunnat että punakaartit aseistau-
tuivat. 7.11.1917 (vanhaa lukua 25.10.1917) bolshevikit 
kaappasivat vallan Venäjällä (ns. lokakuun vallankumous). 
Laittomat ja väkivaltaiset toimet lisääntyivät. Luokkaerot 
kärjistyivät. Venäjän bolshevikkien edustaja Josif Dzugas-
vili (Stalin) kehotti puoluetta lähtemään vallankumouksen 
tielle ja lupasi tukensa sille. Ylimääräisen puoluekokouk-
sen (marraskuussa 1917) pöytäkirjasta selviävät Onni 
Tuomen näkemykset asiasta: ”Nykyisen tilanteen vallites-
sa on käytävä päättäväisesti vallankumoustielle, hallitus- 
ja valtiovallan valtaamiseksi työväenluokan käsiin kaikilla 
kansan oikeudentuntoa vastaavilla keinoilla Forssan puo-
luekokouksessa tehdyn puolueohjelman mukaan.” Itsenäi-
syysjulistukseen liittyvät päätöslauselmat olivat 6.12.1917 
käsiteltävinä eduskunnassa, porvaripuolen esitys voitti ää-
nin 100 – 88. Sosialistien valmius yhteistyöhön ei kuiten-
kaan enää ollut kovin suurta ja vuoden viimeiseen päivään 
saakka kiisteltiin siitä, miten saadaan Venäjän bolshevik-
kihallitus tunnustamaan Suomen itsenäisyys. Anarkia li-
sääntyi ja joukot molemmin puolin kokosivat rivejään. 
  7.1.1918 Onni Tuomi näki perheensä viimeisen kerran. 
Illan suussa hän lähti junalla Helsinkiin. Eduskunnassa 
eräänä viimeisistä keskeisistä aiheista oli käsiteltävänä 
hallituksen esitys ”lujan järjestysvallan” aikaansaamiseksi. 
Sosialistit vastustivat tätä ankarasti uumoillen hanketta por-
varien sotajoukon luomisyritykseksi. Epäluulo eli vahva-
na. 19.1. – 22.1.1918 toimeenpantiin sosialidemokraattien 
puolueneuvoston kokous. Täällä valittiin Suomen Työvä-
en Toimeenpaneva Komitea eli tulevan vallankumouksen 
johtoelin. Puolue oli nyt aseellisen vallankumouksen kan-
nattajien käsissä. Päiväkirjassaan Onni Tuomi ilmaisi asian 
varsin varovasti: ”--- valittiin lisäjäseniä laajennetuin val-
tuuksin.”. Tilanne kiristyi nopeasti. Jo 25.1.1918 päätettiin 
lähteä vallankumouksen tielle. Seuraavan päivän iltana 
kello 23.00 syttyi punainen lyhty Helsingin Työväentalon 
tornissa. 27.1.1918 annettiin ”Wallankumousjulistus Suo-
men kansalle” ja aloitettiin punakaartin liikekannallepa-
no. Svinhufvudin senaatti antoi oman julistuksensa. Onni 
Tuomi kirjoitti: ”Svinhufvudin hallitus julkaisi julistuksen 
Suomen kansalle. Se on sodanjulistus koko työväenluokal-
le. --- Siis syttyi lopultakin kansalaissota.”.  

Maria eivät olleet turhan vaa-
timattomia. Kihlausilmoitus 
julkaistiin sekä Helsingin 
Sanomissa että tamperelai-
sessa Kansan Lehdessä. 
Kihlakuva käytiin otattamas-
sa läänin pääkaupungissa, 
Nikolainkaupungissa (Vaasa) 
saakka.
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Punaisen hallinnon palveluksessa

  28.1.1918 annettiin julistus Suomen vallankumoushalli-
tuksesta eli Suomen Kansanvaltuuskunnasta (vastasi hal-
litusta) ja Työväen Pääneuvostosta (vastasi eduskuntaa). 
Elintarvikeasiain valtuutetuksi nimitettiin Oskari Tokoi, 
joka kutsui Onni Tuomen uuden elintarvikehallituksen 
kansliapäälliköksi.  Hänet nimitettiin myös Työväen Pää-
neuvoston jäseneksi. 
  Kun ”Suomen Kansanvaltuuskunnan Tiedonantoja”-ni-
misen sanomalehden toimittajan Eetu Salinin ote herpaan-
tui, Onni Tuomi määrättiin toimittamaan lehteä 15.3.1918 
alkaen. Lehden nimen viimeiseksi sanaksi muutettiin ”Tie-
donantaja”.  
  Huhtikuun alussa alkoi sotilaallinen tilanne Helsingin 
osalta kiristyä. Kansanvaltuuskunta, sen alainen hallinto ja 
punakaartin johto siirtyivät Viipuriin 6. – 7.4.1918.  Huh-
tikuun 10. ja 11. päivän välisenä yönä Viipurissa pidetyssä 
kokouksessa päätettiin perustaa punaisen hallinnon tilalle 
sotilasdiktatuuri. Diktaattoriksi valittiin Kullervo Manner. 
Onni Tuomi jatkoi Tiedonantajan toimittamista. 
  Myös Viipurin tilanne alkoi heiketä. Tiedonantajan vii-
meinen numero ilmestyi 24.4.1918. Aamuyöllä 25.4.1918 
punainen hallinto ja sen tärkeimmät toimijat poistuivat Vii-
purista laivoilla Pietariin. 16 laivalla lähti noin 2000 hen-
kilöä. Punakaartin joukot jäivät ilman johtoa. 29.4.1918 
Viipurikin oli valkoisten käsissä. Pietariin kertyi punapa-
kolaisia arviolta toistakymmentä tuhatta.

Elämää Neuvosto-Venäjällä

  Aluksi Onni Tuomi oli Pietarissa Mars-kentän laidalla 
sijaitsevalla Pavlovskin rykmentin kasarmilla punakaarti-
laispakolaisten huoltotehtävissä. Sittemmin hän oli hoita-
massa siviilipakolaisten asuntolaa Vasilinsaarella. Hänen 
asuntonaan oli hotelli Astoria, minne punaisten johtajat 
majoittuivat. 25.5.1918 Pietarissa alkoi ilmestyä suomen-
kielinen sanomalehti ”Wapaus”, jonka toimituskuntaan 
hänet määrättiin. Toimittajat kirjoittelivat yleensä nimi-
merkeillä, hänen nimimerkkejään olivat mm. ”Virtolai-
nen”, ”Väkivasara”, ”Iivana” ja ”Kynäsoturi”. 
  Moskovassa alkoi 25.8.1918 suomalaisten sosialide-
mokraattien neuvottelukokous, Onni Tuomi oli määrätty 
jäämään Pietariin hoitamaan ”Wapaus”-lehden asioita. 
29.8.1918 kokoukselle esiteltiin kuuluisiksi tulleet viisi 
teesiä. Näiden vastustajat suljettiin kokouksesta ja kokous 
muuttui Suomen Kommunistisen Puolueen perustavaksi 
kokoukseksi. 30.8.1919 alkoi Moskovassa toinen puolue-
kokous, jossa Onni Tuomi oli nyt valtuutettuna edustajana. 
Puolueen johtoon kohdistettiin kritiikkiä siitä, että tämä eli 
ylellistä elämää Suomen Pankista ryöstettyjen rahojen tur-
vin suurten joukkojen kurjuudesta välittämättä. Onni Tuo-
mi esitti paheksuntaa erityisesti Rahjan veljesten toimintaa 
kohtaan. Kolmas puoluekokous toimeenpantiin elokuussa 
1920. Täällä tuomittiin toisessa puoluekokouksessa kri-
tiikkiä esittäneet. Ristiriidat huipentuivat ns. Kuusisen 
klubin murhiin.  

  Lokakuussa 1920 Onni Tuomi sai määräyksen Karjalan 
Työkansan Kommuuniin, tämä oli epäilemättä jonkinlai-
nen muistutus hänen esittämästään kritiikistä. Vielä tähän 
aikaan ei toisinajattelijoita likvidoitu niskalaukauksella. 
Petroskoissa alkoi 5.10.1920 ilmestyä suomenkielinen 
sanomalehti ”Karjalan Kommuuni”, jonka toimitussih-
teeriksi hänet määrättiin. Samanaikaisesti hän toimi neu-
vostopuoluekoulun opettajana ja myöhemmin johtajana. 
Poliittinen näkemys valkeni täällä. 20.3.1922 päivätyssä 
kirjeessään puolisolle hän totesi, että: ”minusta on tullut 
täydellinen kommunisti.”
   Vuonna 1923 Onni määrättiin puoluetyöhön Uhtualle, 
missä hän aluksi työskenteli talonpoikaisnuorisokoulun 
johtajana. Vuosina 1924 – 1928 hän toimi kommunisti-
puolueen eli NKP (b):n Uhtuan piirikomitean sihteerinä. 
Tämän jälkeen hän siirtyi takaisin Petroskoihin ”Karjalan 
Kommuunin” seuraajan ”Punaisen Karjalan” toimittajak-
si. Viimeiset aktiiviset vuodet eli noin 1930 – 1931 Onni 
Tuomi toimi Kiestingin piirin puoluekontrollikomitean 
puheenjohtajana ja Karjalan aluekontrollikomitean tehtä-
vissä Petroskoissa. 
  Kirjeittensä perusteella näyttää siltä, että hän joutui keuh-
kotuberkuloosin vuoksi ensi kerran hoitoon 1.10.1931 
Systerbekin (Siestarjoen) sanatorioon. Elämän viimeiset 
vaiheet – yksi vuosi ja kolme kuukautta – koostuivat jak-
sottaisista tutkimuksista ja hoidoista eri sanatorioissa ja 
instituuteissa sekä näiden väliajoista kotona Petroskoissa. 

”Vanhan bolshevikin viimeinen taisto”  

Onni Tuomen elämä päättyi Taitsan sanatoriossa Lenin-
gradin alueella 4.1.1933. Hänet haudattiin 8.1.1933 ilmei-
sesti sanatorion alueella sijainneeseen hautausmaahan. 
”Vapaus”-lehden muistokirjoituksessa mainitaan, että hän 
olisi jättänyt jälkeensä autobiografian – omaelämänkerran. 
Tällaisen löytäminen olisi kullanarvoinen asia! 
  Onni Tuomi oli omaksunut ateistisen maailmankuvan. 
Vajaata vuotta ennen kuolemaansa hän kirjoitti Taitsasta 
pojalleen, Onni Juniorille: ”En aijo vielä kuolla, pitää ai-
nakin tämänvuotinen käki kukuttaa. Ja mitäpä siitä, vaikka 
kuolla kupsahtaakin – sehän on luonnon järkkymättömän 
lain mukainen prosessi (aine muuttaa muotoaan)”.
  Lopuksi todettakoon, että oli suorastaan kohtalon ivaa, 
kun hän kuoli ateistisen valtion eli Neuvostoliiton kansa-
laisena, niin samanaikaisesti myös Jyväskylän kaupunki-
seurakunnan jäsenenä.  

Sorretun Voiman numero 1 vuodelta 1908 oli ensimmäinen Onni 
Aleksanderin toimittama lehden numero.



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

Myllytupa Virtain Killinkoskella, jossa Alexander Ahlbomin perhe viimeksi 
asusteli. Kuva liittyy Taimo Tuomen juttuun Onni Tuomesta, s. 9.

  Sukuseuramme hallitus havahtui hiljattain 
kunnollisen yhteisen sukuarkiston puuttee-
seen. Virallisten pöytäkirjojen, jne. lisäksi ak-
tiiviset jäsenet ovat merkinneet ja kuvanneet 
muistiin tapahtumia vuosien varrelta omiin 
arkistoihinsa. Niinpä saimme veljeni Taimon 
kanssa hallitukselta ehdotuksen ottaa löytyvä 
aineisto huostaamme Poriin.
Matti Raekallion kerättyä ensin aineistoja, ta-
pasimme eräänä kauniina kesäpäivänä hänet 
Bauhausin parkkipaikalla Tampereella ja siir-
simme laukut ja pahvilaatikot omaan autoom-
me. 
  On selvää, ettei pelkkä aineistojen siirto pai-
kasta toiseen ketään lämmitä, joten annoimme 
itsellemme ymmärtää, että arkiston sisältö pi-
tää selvittää ja tärkeimmät niistä on digitoita-
va kaikkien nähtäväksi. 
  Alustavan läpikäynnin perusteella selvisi, 
että toimintakertomusten, suunnitelmien ja 
tilinpitopöytäkirjojen lisäksi aineisto sisältää 
karkeasti ottaen seuraavaa: 
- Useita valokuvakansioita seuramme merkki-
henkilöistä ja kokouksista aina perustamisko-
kouksesta lähtien.
- Kuolinilmoituksia, nekrologeja, lehtileikkei-
tä, sukuselvityspyyntöjä tausta-aineistoineen, 
logo-stickereitä, sukukirjoja, Rakeita lehtiä, 
jne. 
- Urho Raekallioon liittyvä aineisto hänen saa-
mine kunniamerkkeineen.
- Sukupuupiirroksia Lukkari Hagelbergistä 
lähtien ja selvityksiä hänen hautapaikastaan, 
jne., jne.
  Aivan ensimmäiseksi digitoin vuonna 1972 
C-kasetille äänitetyt Vuokko Raekallio-Tepon 
muistelmat, jotka ovatkin kuultavissa seu-
ramme Facebook-sivulla. Aineistosta löytyi 
myös vanha tietokonekorppu, josta paljastui 
sukukirjamme alustava versio. Matti Raekal-

SUKUARKISTON	VAIHEITA

lio on sitä myöhemmin päivittänyt ja sekin löytyy nyt täältä di-
gitaalisena. Olen tähän mennessä digitoinut myös mielenkiintoi-
simmat viisi valokuvakansiota. Kunpa vain saataisiin kotisivulle 
”arkisto”-osio, johon kaikki digiaineisto tallennettaisiin kaikkien 
nähtäväksi, niin oltaisiin lähempänä lopullista tavoitetta. Vielä sitä 
ennen hallituksen on selvitettävä mitä toukokuussa voimaan tullut 
EU:n henkilötietoja koskeva direktiivi edellyttää tällaisen digiar-
kiston ylläpidossa.
Sitä odotellessa. - Alpo Tuomi

Taimo ihmettelee Urho Raekallion saamia kunniamerkkejä ja Alpo katse-
lee sukuarkiston valokuvamappeja. (toim.huom: Arkistoon tulee piakkoin 
lisäykseksi äänite, jossa Urho Raekallio tarinoi sota-ajoista tämän käytyä 
eräänkin kerran Matti ja Maija Räikkälän luona vierailulla, tämä 2.3.1984.
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NOORMARKUSSA AHLSTRÖMIN
       RUUKKIALUEELLA

Sukumiittinki, kuka siitä nyt pois jäädä vois..!
  okous pidetään lauantaina 
  3.8.2019 Porin Noormarkussa
  Ahlströmin upealla historiallisella
  ruukkialueella. Kokouspaikka on 
Noormarkun Klubin juhlasali. Ru-
ukin osoite on Laviantie 14, 29600 
Noormarkku. Varsinaisessa kok-
ouksessa käsitellään ja päätetään 
seuran sääntömääräiset asiat. 
Vähintään yhtä merkittävä päivän 
tarkoitus on tavata toisiamme, ide-
oida tulevaa toimintaa ja viihtyä 
hyvässä seurassa historiallisissa 
maisemissa vaikka koko perheen 
voimin. Näissä maisemissa muuten 
seuran yksi perustajista ja muuten-
kin kova muija,  Laina Hagelberg, 
vietti monta vuosikymmentä.
Yksi suvun historian maisemista siis.

Kokoontumisemme tyyssija on sitten tämän 
näköinen.
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HAGELBERG-RAEKALLION 
SUKUSEURA    Kesätiedote 2019

Kesä on nyt täällä ja sen myötä jälleen lähestymässä myös sukukokouksemme. 
Tiedot aikataulusta, ohjelmasta ja majoituksesta ja varauksista saa tästä RAKEITA-
lehdestä ja liitteenä olevasta ilmoittautumislomakkeesta. Päivän annin kannalta 
antoisia ovat jäsenten omat esitykset ja ohjelmanumerot ja niitä sovitellaan sopi-
vasti päivän lomaan. Muutamia esityksiä onkin jo tiedossamme, kiitokset niistä jo 
nyt. Lisää ohjelmaa mahtuu vielä, joten ilmoittaudu mukaan! Varsinkin pianisti 
säestystehtävään. Myös arpajaisvoitot ovat tervetulleita. Uudet ideat ja kysymyk-
set voi osoittaa hallitukselle. - Muuten, hallituksesta vapautuu pari paikkaa, joten 
ilmoittautua sopii siihenkin.

Tapaamisiin Noormarkussa !   - Kaarina

PUHEEN-
JOHTA-
JALTA

Kokouspäivän ohjelma rakentuu perinteiseen tapaan varsinaisesta kokouksesta, 
vapaamuotoisesta ohjelmasta, yhdessä olosta ja yhteisestä illallisesta. Kokouksessa 
saa siis ilmoittautua mukaan hallitukseenkin, kun siitä on paikka tai pari vapautu-
massa. Kokouksia on harvassa, joten se ei haittaa elämää... ja toimintahan on aina 
mukawaa ja antoisaa. 

Illallinen sisältää runsaan buffet-illallisen (alkuruokapöytä, lämmin ruoka sekä 
jälkiruoka ja kahvi). Seura tarjoaa ilmoittautumisen yhteydessä kahvit ja pikku-
suolaiset. Illallinen maksaa aikuisilta 40 euroa, alle 12-vuotialta 20 euroa ja alle 4-
vuotiaille ruokailu on maksuton. Kulttuurikierroksen hinta on 15 e ja Villa Mairean 
hinta 20 e osallistujaa kohden. Opastuskierroksiin ja Villa Maireaan ei ole saatavilla 
lasten hintoja, mutta ihan pikkuisilta ei maksuja peritä. Ilmoittautumiset Rakeita-
lehden liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti Matti Raekalliolle 30.6.2019 men-
nessä. Osallistuminen päivälliselle maksetaan ennakkoon seuran tilille samoin 30.6. 
mennessä, mutta opastetut kierrokset maksetaan vasta paikan päällä.

*klo 12-13 Ilmoittautuminen, kahvia ja pikkupurtavaa, klubi, Juhlasali
*klo 13-15 Sukukokous. Tilaisuus lyhyisiin esityksiin
*klo 15 – 18 Vapaa-aikaa yhdessäololle tai opastetuille kierroksille.
Kokouksen ja illallisen välissä on seurustelun ohella mahdollisuus osallistua 
opastettuun kulttuurikierrokseen ruukkialueella tai tutustua Villa Maireaan.
*klo 18 yhteinen illallinen noutopöydästä, Noormarkun klubi, Juhlasali
-arpajaiset, ohjelmaa, mitä vaan! Pianisteja muuten voisi ilmoittautua vaikka 
puheenjohtajalle

Kulttuurikierroksen ja Villa Mairean tarkemmat aikataulut täsmentyvät 
myöhemmin, kuten myös yksityiskohtaisempi aikataulu esiintymisten yms. 
varmistuttua. Tiedot tarkennetaan nettisivuilla ja Facebookissa, jos aihetta on.

 
A I K A T A U L U

SUKUKOKOUS NOORMARKUSSA 3.8.2019
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  Sukuseuran sääntöjen määräämä sukukokous pidet-
tiin Virtain Perinnekylän Mikontalossa 29.7.2017. 
Jäsenistö päätti tuolloin seuran toiminnasta hallituk-
sen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion 
pohjalta. Sukukokouksesta on kerrottu tarkemmin 
joulun 2017 RAKEITA -lehdessä. 
  Sukuseuran hallituksessa ovat kuluneella kaudella 
29.7.2017- 3.8.2019 toimineet puheenjohtajana Kaa-
rina Laakso, varapuheenjohtajana, taloudenhoita-
jana ja sihteerinä Matti Raekallio, tiedottajana Yki 
Räikkälä ja muina hallituksen jäseninä Pia Tuomi-
Sorjonen, Tiina Raekallio, Seija Hautoniemi, Tekla 
Raekallio, Tanja Kunnas  ja Juuso Raekallio. Halli-
tus on kokoontunut kauden aikana 4 kertaa ja pitänyt 
muuten yhteyttä sähköpostitse. Hallituksen kokouksi-
in on voinut osallistua myös etänä Skype-yhteydellä.
Rakeita-lehti ilmestyi toimintakauden aikana jou-
luna 2017, jouluna 2018 ja kesän kynnyksellä 2019. 
Lehden kokoamisesta ja ulkoasusta on vastannut 
Yki Räikkälä. Seuran verkkosivujen ylläpidosta on 
vastannut Juuso Raekallio. Seuralla on myös Face-
book-sivut, jonne päivityksiä ja materiaalia on saatu 
sekä hallitukselta että seuran muilta jäseniltä. Seuran 
arkisto on siirtynyt Alpo ja Taimo Tuomen hoitoon. 
Tähän mennessä ilmestyneet RAKEITA-lehdet on sit-
temmin digitoitu, kuten myös valtaosa muusta arkis-
ton aineistosta. 

Hagelberg-Raekallion sukuseura ry:n sääntöjen mu-
kaisena tarkoituksena on edistää sukututkimusta ja su-
vun historian tuntemusta, vaalia suvun perinteitä sekä 
edistää jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Su-
kukirjan ylläpitoa ja täydentämistä jatketaan edelleen. 
Digitoitujen aineistojen ja sukukirjan käytettävyyttä 
edistetään henkilötietojen julkisuutta koskevien 

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDEKSI 2019 - 2021

SUKUSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2017 -2019

  Sukututkimuksen tarpeita ja seuran mahdollisu-
uksia tutkimuksen edistämiseen on selvitelty suku-
kokouksen ohjeistuksen mukaisesti.  Syksyllä 2017 
järjestettiin Helsingissä tapaaminen sukututkimuksen 
edistämiseksi. Neljä jäsentä osallistui.  Sukukirjaa 
”Hagelberg-Raekallion suku 1600-2000” on ylläpi-
detty sähköisessä muodossaan sitä mukaa, kun tietoja 
on seuralle ilmoitettu. Tietojen päivityksistä on vas-
tannut Matti Raekallio. 
  Seuramme on Sukuseurojen Keskusliito ry:n jäsen. 
Liitto julkaisee Sukuviesti -lehteä, jonka sähköisiä 
versiota saadaan muutama kappale seuraamme.
  Jäsenmäärämme oli vuoden 2018 lopussa 109 hen-
keä. Uusia jäseniä on saatu viisi. Eri syistä päättyneitä 
jäsenyyksiä on ollut liittyneitä enemmän, joten jäsen-
määrä on jatkanut hienosta laskuaan 
  Tilivuoden 2017 tulos oli 228,17 euroa ylijäämää ja 
tilivuoden 2018 tulos 607,65 euroa ylijäämää. Jäsen-
maksu on ollut 20 euroa. 80 vuotta täyttäneiltä ei ole 
peritty jäsenmaksua. Tällä perusteella vuoden 2019 
jäsenmaksusta on vapautettu 20 henkilöä. Hallitus  
esittää jäsenmaksun pitämistä ennallaan 20 eurossa ja 
yli 80-vuotiaiden jäsenmaksuttomuuden jatkamista. 
Hallitus päätti Virtain sukukokouksessa saatujen ehdo-
tusten joukosta järjestää vuoden 2019 sukukokouksen 
Noormarkussa Ahlströmin ruukilla 3.8.2019. Hallitus 
on valmistellut kokousta vuosina 2018 ja 2019. 

säädösten puitteissa. Sukukokoukset pidetään joka 
toinen vuosi. Sukututkimusta edistetään parantamalla 
tutkimuksesta kiinnostuneiden verkostoitumista, yh-
teisin tapaamisin ja muilla seuran resursseihin sopiv-
illa tavoilla. Toimintaa, tiedotusta ja viestintää ke-
hitetään vastaamaan paremmin eri ikäpolvien tarpeita 
ja tottumuksia.  



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

RAKEITA  kesä 2019
 

  Meille on varattu ruukkialueelta majoituskapasiteettia 
noin 40 hengelle sekä perjantain-lauantain että lauan-
tain-sunnuntain yöpymisiksi. Erilaisia huonevaihtoehtoja 
on kolmessa eri majoitusrakennuksessa (Sahala, Kul-
tala ja Kumpula). Majoitustilat ovat viihtyisiä ja hyvin 
varusteltuja. Kaikissa vierastalo Sahalan huoneissa on 
omat kylpyhuonetilat sekä televisio. Kultalassa vieraiden 
käytössä on kaksi kylpyhuonetta, jotka sijaitsevat vi-
erastalon eri kerroksissa. Kumpulan yläkerrassa kaksi 
huonetta jakaa kylpyhuoneen. Ruukin runsas buffet-aami-
ainen tarjoillaan Klubilla. 
  Majoitukset varataan ja maksetaan omatoimisesti suo-
raan ruukille. Varatkaa haluamanne majoitukset ilmoit-
tamalla kiintiömme ”Hagelberg-Raekallio”.  Kiintiöhinta 
on hieman normaalia edullisempi 125,00 €/2hh/vrk 
sisältäen aamiaisen ja 105,00 €/1hh/vrk sisältäen aami-
aisen.  Lisävuoteet 30,00 €/kpl, saatavilla rajoitetusti.  
Ruukki toivoo kiintiövaraukset viimeistään 19.7. men-
nessä. Majoitusvaraukset ym. tiedustelut kannattaa hoitaa 
suoraan ruukilta:

Ahlströmin ruukit -Palveluliiketoiminta
Puhelin  +358 50 518 3677
Mob. +358 50 518 3642
email: ruukit@a-ahlstrom.fi    
www.ahlstrominruukit.fi 
https://www.facebook.com/ahlstrominruukit/

Porissa (joka on siis pieni kaupunki 15 km päässä Noor-
markusta) on myös runsaasti majoituspaikkoja. Kaupun-
gin keskustassa ovat nykyisin nämä hotellit:

PLACE TO SLEEP HOTEL
Yrjönkatu 19. Keskihinta/yö: 72 e
puh: 050 5983155

TORGET APARTHOTEL
Antinkatu 11, Kauppatorin laidalla. Keskihinta/yö: 60 e
puh: 050 4133212

SCANDIC PORI
Itsenäisyydenkatu 41. Keskihinta/yö: 85 e
puh: 02 624900

SOKOS HOTEL VAAKUNA
Gallen-Kallelankatu 7. Keskihinta/yö: 90 e
029 0042001

HOTEL BEPOP
Yrjönkatu 24. Keskihinta/yö: 80 e
020 5998990

Tilaa tässä nyt ei juuri ole muille tiedoille, mutta kyllä ne 
kaikki löytyy sieltä, mistä kaikki nykyään joutuu kaivamaan 
eli netistä. Hotelli Amado saattaa olla poissa pelistä. Talossa, 
Keskuskartanossa, nimittäin oli tulipalo 15.5.

Porin keskustassa on myös pari hostellia:

HOSTEL BUISTO, Itäpuisto 13.
puh: 044 3330646

HOSTEL RIVER, Karjapiha 2 (Karjaranta)
puh: 044 3353326

Majataloja kauempana keskustasta:

RANTAKARTANO
58 Isojoenrannantie
Kokemäenjoen rannalla
Keskihinta/yö: 60 e

APARTMENT HOTEL KUUKKARIN KORTTEERI
Malminkatu 10. Sijaitsee kuudennessa osassa puutaloal-
ueella. Keskihinta/yö: 75 e

Booking.comista löytyy vielä runsaasti muita vaihtoehto-
ja. On lemmikkejä sallivia majoituksia, perhehotelleja, 
budjettimajoituksia jne. Yyterissäkin on nykyisin peräti 
kahdeksan majoituspaikkaa.

Kuvassa Ahlström Oy:n pääkonttori, jossa kävin 80-luvun 
lopulla Taidemuseoaikoinani. Käytiin aluetaidemuseotut-
kijan (nyk. taidemuseon johtaja Esko Nummelin) kanssa 
inventoimassa siellä olevia tauluja. Toimin valokuvaaja-
na. Talossa oli hämmentävä tunnelma. Kuin olisi astunut 
vuosikymmeniä taaksepäin. Paksuja mattoja, raskaita 
tummasävyisiä huonekaluja ja tuoksu, jota en aiemmin 
missään aeimmin ollut havainnut. Toimihenkilöt olivat 
tummissa puvuissa ja puhuivat hiljaisella äänellä ja käyt-
täytyivät korrektisti. Mennyttä maailmaa. -YR

MAJOITUSASIOITA





Puheenjohtajalta

90 v. 
         Hautoniemi, Rauha          26.8.
         Raekallio, Unto                 16.9.
         Räikkälä, Maija                  3.8.
         Savo, Irma                         3.11.

75 v.   
          Kaapola, Merja                 22.7.
          Kivinen, Reino                   17.9.
          Kolkka, Eino                    13.12.
          Raekallio, Pentti                13.8.

70 v.  
           Raekallio, Reijo                22.6.
           Raittila, Merja                  30.4.

60 v. 
          Raekallio, Marja                 8.4.
          Räikkälä, Yki                     7.11.

50 v. 
          Saarikorpi, Kristian           4.8.

SYNTTÄREITÄ v. 2020
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Muistelen menneen kesän sukukokousta iloi-
sin ja tyytyväisin mielin. Kokouksen järjestämi-
nen on pienen seuramme suurin yksittäinen ta-
pahtuma ja sen aikaan saaminen monen ihmisen 
työn lopputulos. Oli mukavaa, että niin moni 
antoi siihen osaamistansa, aikaansa ja innostus-
tansa! Kiitokset teille kaikille ja myös kaikille 
kokoukseen osallistujille. Yhdessä tekeminen ja 
oleminen ovat seuratoimintaa parhaimmillaan. 

Toivotan kaikille mukavaa alkavaa vuotta 2020.

TOIMIHENKILÖT

puheenjohtaja:
Kaarina Laakso
puh: 044 030 0664
kaarina.l.laakso@gmail.com

sihteeri:
Merja Almonkari
puh. 050 5323885
malmonkari@gmail.com

talous ja jäsenasiat:
Matti Raekallio
puh: 040 5085817
matti.raekallio@pp.inet.fi

sukuarkisto:
Alpo Tuomi
alpotuomi@gmail.com
Taimo Tuomi
taimo.tuomi@pp.inet.fi

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

www.hagelberg-raekallionsukuseura.fi 
Facebook: Hagelberg-Raekallio sukumme jäsenet
                                                PAINO: Coloro, Helsinki

HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA

Kaarina Laakso

SUKUYHDISTYKSELLE 
UUSI SIHTEERI

Olen Merja Almonkari, sukuseuran hallituksen 
uusi sihteeri.
Asustelen Muuramessa. Olen eläkkeellä ja 
harrastan mm. sukututkimusta.
Toivon, että lähetät minulle tarpeen mukaan päivi-
tyksiä sukuluettelon tietoihin: Onko sukuumme 
tullut uusia jäseniä? Onko menetetty vanhoja?
 
Ollaan yhteydessä! Hyvän joulun toivotuksin, 
- Merja
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Toimittajan toimitteluita

Yllättäen huomasin synttärit-palstalla itseni 60-vuotiait-
ten osastolla. Täh? 60 vuotta! En muistaakseni ole täyttä-
nyt sitten 35-vuotispäiväni jälkeen yhtään ainutta vuotta. 
No, särkää harvista ja tunnustan ajan armottoman lineaari-
suuden. Tätä lehteä ryhdyin tekemään täytettyäni 36 vuot-
ta. Metusalemisoitumiseni alkaa olla siinä vaiheessa, että 
syytä olisi jo tuorestaa tämä homma. Että etsintä alkakoon. 
Tai, huoh, jatkukoon.
  Käväisin loppusyksyllä Rovaniemellä eräällä työreissul-
la. Kulkuväline oli sivistyneesti juna. Lentäen olisin ollut 
nopeasti perillä, mutta olisin jäänyt vaille jännittäviä ju-
navaihtoja (meitä oli reissussa 11 henkilöä), rentouttavaa 
omaa aikaa lueskellen, ihmetellen ohi vilistäviä metsiä, 
peltoja, metsiä, jokia, metsiä, järviä, tuulivoimapuistoja 
ja metsiä. Niin, Suomi on ihan metsässä. Tämän havait-
sin viimeksi pari vuotta sitten jäämeren reissulla. Pääla-
elta Poriin saakka koko maa siis ihan metsää. Sitä paitsi 
lentäminen on maailmanlopun hommaa, kuten me kaikki 
ilmastohuolestuneet tiedämme. Paitsi tietysti lomalennot 
Pattayalle.
  Iin kunnassa ohitin Yli-Olhavan tuulipuiston. Kymme-
niä tuulimyllyjä. Sen omistaa Tuuliwatti. Meidät on eh-
dollistettu pitämään tuulivoimaa maailmanpelastusener-
giana. Perusteet vain ovat hatarat. Sen energiatase ei ole 
kovin kummoinen. Niiden valmistaminen, pystyttäminen 
ja huoltaminen tuottaa valtaisat hiilidioksidipäästöt. Käyt-
töikää myllyillä on vain 20 – 30 vuotta. Tässä ei ole tilaa 
käsitellä kummemmin tuulivoimaa, mutta tuulivoimasta 
hyöty menee lähinnä noille tuuliwateille. Syöttötariffi eli 
yrityssossu jatkuu vielä 10 vuotta. Tuulivoimafirmoista 
kolmannes on ulkomaisessa omistuksessa, joten veron-
maksajien maksamista tuista kolmannes menee ulkomail-
le. Ja konsernilainojen avulla ne vielä voivat kiertää vero-
jakin. Harmit ja haitat jäävät tänne maisemien pilaamisine, 
välittömine haittoineen myllyjen lähellä asuville jne. Mut-
ta maailma ei pelastu. Saksassa jo ihmetellään, miten käy-
töstä poistuvat myllyt kierrätetään. Jonkun vuoden päästä 
meilläkin ihmetellään samaa.
  Rovaniemellä asui aikoinaan myös Oma Louekari, kuu-
lun sisarusparven nuorin. Aikoinaan jouluaaton rutiineihin 
kuului se, että Oma-täti soitti. Kai hän joskus muulloinkin 
soitti, mutta jouluaaton järjestys oli suunnilleen: ruokailu, 
joulupukki ja Oman soitto. Emme käyneet Rovaniemellä 
ennen kuin vasta hänen kuolemansa jälkeen. Tyhjentämäs-
sä hänen ja miesvainaansa Anteron isännätöntä ja emännä-
töntä kotia. Oli talvi. Jostain kummasta päätöksestä minä 
veljeni Hannun kanssa päätettiin lähteä ajamaan paketti-
auto takaisin Poriin. Kello oli noin 23. Ja ajettiin ilman 
taukoja termari kahvia eväänä. Tiesi ajaneensa.
  Antero oli sodan aikaan varsin saksalaismyönteinen ja 
oli näiden kanssa tekemisissä. Jäämistöstä löytyi paljon 
kuvia saksalaisista sotilaista Lapissa. Mahtoi olla melkoi-
nen isku, kun nämä ystävät polttivat Lapin ja Rovaniemen 
lähtijäisiksi. Suomen yksi tuolloin nykyaikaisimmista ho-

telleista, Pohjanhovi, meni siinä myös. Sen jälkeisessä 50-
luvun hotellirakennuksessa yövyin. Rovaniemi ei ole ko-
vin kaunis kaupunki uusine rakennuksineen. Tosin kaikki 
Suomen kaupungit ja kirkonkylät ovat saaneet tuta saman 
tuhon – grynderien ja lyhytnäköisten päättäjien ansiosta.
  Itsenäisyysjuhlat vietettiin linnassa sadannen kerran. 
Pääasiassa tämä juhla on eliitin juhlaa, vaikka suurin osa 
kutsutuista ovatkin ns. kansaa, eri tavoin ansioituneita tai 
muuten vain edustamassa sitä kansaa. Itsenäisyyspäivään 
kuuluu myös jumalanpalvelus. Nyt presidentti ja valtioval-
lan edeskäyvät saivat kuulla alttarilta liturgin suusta, että 
“yhdessä saame kantaa vastuuta siitä, että elämä olisi hy-
vää kaikille, mutta tiedämme, ettei näin tapahdu. Olemme 
kaikki siihen syyllisiä. Sekä yhteiskunta että me yksilöinä 
olemme tähän osaltamme syyllisiä”. Valtiovallan edusta-
jat ja paikalla ollut eliitti sai kuulla myös: “...Älkää siis 
kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne 
hankkineet itsellenne tämän vaurauden. Tämä on Juma-
lan sana”. Niin, Suomen vauraus on yhdessä aikaansaatu, 
eikä niin, että vain jotkut kyvykkäät yritysjohtajat ja muut 
karkeasuolatusti palkatut olisivat yksinään sen saaneet ai-
kaan. Siinä tarvitaan KOKO yhteiskunta. Siihen kuuluu 
työn tekijät, ostavat asiakkaat eli ns. markkinat, infra, kou-
lutus, terveydenhuolto ja kaikki muu. Tämä vain tahtoo 
unohtua. Maassamme on nyt sukuja, joissa syrjäytyminen 
ja köyhyys periytyvät. Useissa suvuissa ei ole menestys-
kertomuksia eikä ansioituneita yksilöitä, joista ylpeillä. 
Kyse ei ole välttämättä geeneistä, vaan olosuhteista. Olo-
suhteet ovat yhteiskunnallisia valintoja ja varallisuuden 
jaosta riippuvaisia. Pitkään jatkunut kehitys on ollut, että 
varallisuus keskittyy ja tuloerot ovat kasvaneet. Vapaa 
markkinatalous ei olekaan ollut taivas. Kaikille.
  Markkinatalous on ilman muuta pääasiallinen syy siihen, 
että luonnonvaroja on tuhlailtu ylen määrin ja meillä on 
ympäristökatastrofeja joka puolella maailmaa. Ja se il-
mastonmuutos. Ja siitä tulevat ilmiöt, kuten tuulivoiman 
voimakas lanseerautuminen. Tuulivoiman ilmasto- ja ym-
päristöhyödyllisyydestä ei vielä ole selvää näyttöä. Mutta 

Toimittaja ja Kustaa Vaasa. Kustaa on vähän 
isompi kuin toimittaja. Varmaan nelimetrinen.

-Yki Räikkälä
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tuulivoimayritysten hyötymisestä on.
  Kulutus on markkinatalouden ehdoton edellytys. Ilman 
sitä ei ole pääomamarkkinoita. Mutta maapallolla on aivan 
taatusti rajat. Ne tulevat vastaan ennen pitkää. Ilmaston-
muutos on aivan totta, mutta sen syyt eivät ole vielä aivan 
lukkoon lyötyjä. Ilmasto on muuttunut aina, jo paljon en-
nen ihmisen ilmaantumista öljyn ja muovin keksimisineen. 
Mutta varmaa on se, että kehittyvissä maissa on kauheita 
ympäristöongelmia jättiyritysten jäljiltä ja merissä järjet-
tömät määrät muoviroskaa. Tämä on kulutususkonnon 
jälkiseuraamuksia. Suurin osa tuotetusta tavarasta on ollut 
ja on yhtä tarpeetonta kuin suurin osa TV:n viihdetarjon-
nasta. Vuonna 2003 edesmennyt yhteiskuntatieteilijä Neil 
Postman kirjoitti kirjan ”Huvitamme itsemme hengiltä” jo 
vuonna 1985. Näinhän tässä näyttää käyvän. Pääomiin pe-

rustuva talousjärjestelmä tarvitsee kuluttajia ja viihdytystä 
janoavia.
  Sivistys jää aina talousajattelun jalkoihin. Talouskasvu 
vaatii aina vain enemmän tavaran tuotantoa. Mitä enem-
män tavarataivasta, sitä vähemmän henkisiä arvoja ja ai-
neettoman kulttuurin arvostusta. Viimeisin pisatutkimus 
osoittaa, että varsinkin pojilla lukuharrastus on aika lailla 
heikentynyt. Suomalaiset ovat kyllä edelleen lukukansaa, 
mutta kuinka mahtaa olla jatkossa? Kävin joku aika sit-
ten eräässä marketissa lauantain parhaaseen ostosaikaan. 
Asiakkaita oli satamäärin. Tutkin minuuttikaupalla kirja-
osastoa. Lisäkseni ei koko aikana ollut kuin toinen. Omat 
ruokaostokseni hoidettua kävin tarkastamassa uudelleen 
tilanteen. Ei juuri tilanne ollut muuttunut. 

Sukukouksessamme Noormarkussa kuulimme eversti-
luutnantti Veli-Matti Heinijoen esittämänä mielenkiintoi-
sen tarinan 1800-luvulla Tampereella vaikuttaneen Emil 
Hagelbergin osuudesta kaupungin kehitykseen. Emil oli 
kantaisämme, Virtain lukkarin Karl Herman Hagelbergin 
Virroilla vuonna 1836 syntynyt poika.
  Tampereen kaupunki oli perustettu vuonna 1779 ja Emil 
muutti 18 vuotiaana Virroilta Tampereelle vuonna 1854. 
Tampereen ensimmäinen kirjakauppa perustetiin1866, 
jolloin Frenckellin tehtaan kirja-asioimisto muutettiin var-
sinaiseksi kirjakaupaksi. Frenckellin kirjakauppa sijaitsi 
kaksikerroksisessa puurakennuksessa Vanhan kirkon poh-
joispuolella, samassa rakennuksessa toimivat myös kirja-
paino ja tehtaan lainakirjasto.
  Emil Hagelberg toimi aluksi Frenckellin kirjakaupan apu-
laisena, mutta jo vuonna 1870 hän osti sekä kirjakaupan 
että kirjapainon Frenckelliltä ja siirsi ne Kauppakatu kah-
teentoista, Näsilinnankadun kulmassa olevaan taloon. 
  Emil Hagelbergin hallussa tästä liikkeestä muodostui laa-
ja ja monipuolinen kirjakauppa-, kirjapaino- ja kustannus-
liike. Se piti yllä kirjakaupallista lainakirjastoa, harjoitti 
taide- ja urheiluesineitten kauppaa, julkaisi Tampereen Sa-
nomia ja harjoitti myös muuta kustannustoimintaa. Tampe-
reen Sanomat oli aina Aamulehden perustamiseen v. 1881 
asti ainoa sanomalehti Paikkakunnalla. Hagelberg kustansi 
kaikkiaan noin 73 eri julkaisua, joten hänen kustannustoi-
mintansa oli erittäin laajaa.  Emil Hagelberg kuoli vuonna 
1885 ja liikettä jatkoi hänen poikansa Hjalmar Hagelberg. 
Hän ei kuitenkaan liikettä enää laajentanut, vaan myi kir-
jakaupan ja kirjapainon ja jatkoi vain kirjansitomoliikettä, 
pitäen sen yhteydessä paperikauppaa Esplanaadin varrella. 
Kirjakaupan osti vuonna 1888 H.T. Bärlund, joka siirsi sen 
kadun toiselle puolelle, Bärlundin kirjakauppa oli sittem-
min alansa johtava liike Tampereella. Vuonna 1904 hän 
luovutti liikkeen apuJaiselleen Lindemanille ja muutti itse 
Poriin.

  Emil Hagelberg kuoli suhteellisen nuorena, mutta ehti 
olla monessa muussakin liiketoiminnassa mukana. Hän 
mm. rakennutti vuonna 1870 kumppaninsa porvari Lauré-
nin kanssa Toivo -nimisen pienen höyrylaivan, joka liiken-
nöi Tampere – Vilppula reitillä ja lisäksi osti myöhemmin 
Vanaja -nimisen höyrylaivan, joka ”Adolf Törngen” nimi-
senä kulki Hämeenlinnan ja Tampereen väliä. 
  Hän perusti myös Emil Hagelberg & kumpp. Höyrypolt-
timo Oy -nimisen viinatehtaan Tampereelle sekä vastaavan 
laitoksen Jyväskylän Korkeakoskelle yhdessä tamperelai-
sen apteekkari A.J. Granbergin kanssa. Synnyinseutukin 
oli hänellä mielessä anoessaan lupaa viinamyymälän pe-
rustamiseen Virtain kirkonkylään, tämän kuitenkin kunta-
kokous hylkäsi vuonna 1879. 
  Tampereen kaupunginvaltuuston jäsenenä Emil Hagel-
berg toimi vuosina 1975 -1879 sekä 1881 – 1883. 
  RAKEITA -lehden joulunumerosta 2002 löytyy Taimo 
Tuomen kirjoittamana lisää tarinaa hänen vaiheistaan otsi-
kolla ”Emil Hagelbergin jäljillä Jyväskylässä”.

EMIL HAGELBERG MUKANA TAMPEREEN KEHITYKSESSÄ
Alpo Tuomi
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Emil Hagelberg osti tämän osoitteessa Kauppakatu 12 sijainneen tontin vuonna 1870 ja piti siinä Tampereen ensimmäistä 
kirjakauppaa vuoteen 1885. Kivirakennuksessa toimi vuosikymmenet Tampereen ensimmäinen kirjapaino.

Vasemmalla: Kauppakatu 12 nykyisin. Yllä: Näsijärven rannassa sijainnut 
Tampereen ”viinapränni”.

Emil Hagelbergin hautakivi Honkavaarojen perhekuntaa Noormarkun sukukokoontumisessa. Emil Hagelbergistä 
esitelmöinyt Veli-Matti Heinijoki oikealla edessä.
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Noormarkun Ruukille, sen viehättävään ja tunnelmalliseen klu-
birakennukseen saapui viitisenkymmentä suvun jäsentä elokuun 
ensimmäisenä viikonloppuna. Kaukaisimmat saapujat olivat Robert 
Kaukola perheineen Minnesotan osavaltiosta Yhdysvalloista. Perhe 
oli Suomeen tutustumassa kiertomatkalla ja ennen matkaansa oli-
vat sopivasti saaneet tiedon kokouksestamme. Robert on vuonna 
1904 Amerikkaan muuttaneen Emil Toivo Tuomen jälkeläinen, eli 
Hilma Alexievnan klaania. 
   Kokouspäivä sattui olemaan sukuseurassa aktiivisesti pitkään 
toimineen Maija Räikkälän syntymäpäivä ja onnittelimme 89-vuo-
tiasta Maijaa laulamalla. Maija oli päivän teemaan hyvin sopivasti 
sonnustautunut Noormarkussakin vaikuttaneen sukuseuran leg-
endaarisen voimahahmon Laina Hagelbergin Petsamon vuosien 
perua olevaan pohjoisten vesien simpukoiden helminauhaan. 
Lainan vauhdikkaasta persoonasta ja polveilevista elämänvaiheista 
saimme kuulla lisää Yki Räikkältä. Räikkälan perheen panos päivän 
antiin sisälsi myös Tiinan ja Hannun esittämänä heidän säveltämän-
sä sukulaulun. 
  Olli Tuomi viihdytti meitä upealla laulullaan ja esitti laaja-alaisesti 
sekä italialaista aariaa että Elviksen tuotantoa. 
  Alpo Tuomi kertoi digitoimastaan ja järjestämästään seuran arkis-
toaineistosta. Aarteita ja kiintoisaa aineistoa on löytynyt vaikka 
kuinka paljon ja siitä saisikin vaikka oman kokonaisen teemapäivän 
aikaiseksi. Taimo Tuomi valotti aineiston mielenkiintoisia historialli-
sia taustoja ja nosti esiin etsivässä keskuspoliisissa toimineen Urho 
Raekallion. Tästä seurassamme ehkä kaimaansa vähemmän tun-
netusta Urho Raekalliosta saamme toivottavasti kuulla vielä lisää, 
sillä sukuun kuuluva Niko Ravattinen tekee Helsingin yliopistolla 
opintoihinsa kuuluvaan työtä hänestä. 
  Kokouksen jälkeen oli tilaisuus tutustua ja Noormarkun ruukkiin 
ja Ahlströmin teolliseen historiaan oppaan johdolla. Näyttelytilassa 
oli nähtävänä myös yhtiön tuotannossa olleita lasiesineitä, kuten 
useimpien tunteman nk. Aalto-vaasin alkuperäiset kappaleet 1930-
luvulta.   
  Illallisen yhteydessä Emil Eugenin klaania oleva legendaarisen 
jääkiekkoilijan ja liikuntaneuvos Aarne Honkavaaran tyttärien per-
hekunta esittäytyi ja kertoi kiinnostavalla ja lämminhenkisellä esityk-
sellään suvun Tampereella vaikuttaneista Hagelbergeista ja nyky-
isen sukuhaaran kuulumisista. Urheiluperinteet jatkuvat ja lasten 
olympialaisia mitaleineen järjestetään yhteisissä kesätapaamisissa.

SUKUKOKOUS NOORMARKUN KLUBILLA 3.8.2019SUKUKOKOUS NOORMARKUN KLUBILLA 3.8.2019
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Robert Kaukolan soitto yhtenä iltana viime kesäkuussa yllätti 
minut täysin. Puhelu tuli oudosta numerosta, jonka vasta jäl-
keenpäin tajusin alkavan ykkösellä. Ykkönen on Yhdysvaltain 
maanumero. Puhelu ei ollut virhesoitto. Selvisi, että olemme 
sukulaisia ja että Amerikan sukulaisia on tulossa heinäkuussa 
Suomeen neljä: Robertin lisäksi vaimonsa Laurie Reeg, poi-
kansa Jacob Kaukola ja miniänsä Brooke Vorwerk Kaukola. 
  Meitä yhdistää veljespari Emil Toivo Tuomi ja Onni Aleksander 
Tuomi. Emil-veli lähti Suomesta Yhdysvaltoihin 1904 ja asettui 
asumaan Michiganin osavaltioon. Emilin veli oli Onni Aleksan-
der Tuomi, joka on isoisäni. Emilin tyttären Hilja Maria Niemen 
tytär on 96-vuotias Ruth Mary Kaukola, 65-vuotiaan Robert Kau-
kolan äiti. Robert Kaukola on siis Emil Toivo Tuomen tyttären-
tyttären poika, minä taas Onni Aleksander Tuomen pojanpoika. 
  Oli hauska kuulla ja saada lisätietoja aika läheisistä sukulai-
sistamme Amerikassa. Robert kirjoitti koko joukon uusia ni-
miä sukuluetteloon Descendants of Toivo Emil Tuomi. Hänen 
isäänsä 1917 syntynyttä Leonard Kaukolaa koulutettiin soti-
en aikana 1940 tavoitteena lähettää hänet Suomeen kerää-
mään. Hänen kielitaitoaan parannettiin ja hiottiin niin, että 
häntä pidettäisiin kantasuomalaisena. Jostakin syystä suunni-
telma muuttui, ja Leonard Kaukolan matka suuntautui Italiaan. 
  Toinen kertomus, jossa matka Suomeen oli lähellä toteutua, liittyy 
aikaisempaan perheen historiaan. Robert Kaukolan isovanhemmat 
Hilja ja Victor Niemi yrittivät 1930-luvun alussa myydä maatilansa ja 
muuttaa Neuvosto-Karjalaan. Tästäkään matkasta ei tullut mitään. 
  Robert Kaukola kertoi viettäneensä lapsuutensa Michiga-
nin Upper Peninsulassa. Sieltä perhe muutti Minnesotaan 
Winthropiin, joka sijaitsee lähellä Hectoria noin 100 kilomet-
rin päässä lounaaseen Minneapolisista. Kotiseutu on maa-
viljelysaluetta.  Tiloilla viljellään maissia ja soijapapua, ja ne 
ovat pinta-alaltaan suuria. Alueella on myös suuria maitotilo-
ja, joissa on satoja lehmiä, sekä sikatiloja satoine sikoineen. 
  Robert on eläkkeellä oleva koulun opettaja samoin kuin työ-
elämässä oleva vaimonsa. Heillä on kolme lasta ja neljä lasten-
lasta. Siteitä ja mielenkiintoa Suomeen on vahvistanut suku-
juurten lisäksi heidän perheessään 1987 asunut suomalainen 
vaihto-oppilas, jonka luo matka nyt toteutui. Samalla näin jär-
jestyi lyhyt vierailu meille Helsinkiin ja myös muitten sukulaisten 
tapaaminen, kun sukuseuramme kokous sattui sopivasti aika-
tauluun. Robert Kaukola liittyi oitis epäröimättä myös seuram-
me jäseneksi, kun sitä ehdotin. Toivotamme hänet ja koko per-
heen sydämellisesti tervetulleeksi osallistumaan toimintaamme. 

Robert Kaukola and his family visits Finland in summer 2019 
 
  Last June Robert Kaukola called me unexpected, presented 
himself and told that he is a descendant of Emil Toivo Tuomi 
and that he and his wife Laurie Reeg, son Jacob Kaukola and 
daughter-in-law Brooke Vorwerk Kaukola will be visiting Finland 
in the coming July. I wished them welcome and welcomed them 
to participate in our family gathering at Noormarkku on August 3. 
Emil Toivo Tuomi left Finland for the United States of America in 
1904 and settled down in Michigan. Emil´s brother was Onni Alek-
sander Tuomi, who is my grandfather. Emil had a daughter Hilja 
Maria, whose daughter is 96 year- old Ruth Mary Kaukola. Ro-
bert Kaukola is Ruth Mary Kaukola´s and Leonard Kaukola´s son. 
  It was a great pleasure to hear and learn more about the Ame-
rican relatives rather close to us. Robert added a number of new 
names to the catalogue Descendants of Toivo Emil Tuomi. He 
also told us how during the wartime in 1940 his father Leonard 
(born 1917) was suggested to improve his skill to speak Finnish 
so that he would be like a native Finn. The idea behind was to 
send him to Finland to collect information. For some reason the 
planned journey was cancelled.  Leonard went instead to Italy. 
Another story, in which the journey to Finland was about to 
realize, relates to their family life in the early 1930´s. Robert 

Kaukola´s grandparents Hilja and Victor Niemi tried to sell their 
farm and move to Karelia. However, they had to give up the 
plan, because nobody was interested in purchasing the farm. 
Robert Kaukola told to have spent his childhood in the Up-
per Peninsula of Michigan. The family moved from there to a 
small town, Winthrop in the state of Minnesota, situated near 
Hector about 100 km southwest of Minneapolis. In an email 
message Robert writes: “ The main economy of my area is 
farming. Farms are large, thousands of acres. Farmers main-
ly grow corn and soybeans. There are also large dairy farms, 
hundreds of cows, and large pig farms, hundreds of pigs.” 
  Robert Kaukola and his wife Laurie Reeg are schoolteachers. 
Robert has retired recently, but is still active among other things 
in coaching. They have three children and four grandchildren. 
The ties to and the interest in Finland have been strengthened 
by a Finnish exchange student in their family in 1987, to whom 
this journey began and ended. Meanwhile they had the opportu-
nity to visit us in Helsinki and take part in our family gathering. 
We in turn had the pleasure to get acquainted with them. Robert 
Kaukola became a member of our family association accepting 
immediately without hesitation the invitation when I suggested it. 
We wish him and the whole family warmly welcome to take part 
in our activities.

Turkka TuomiROBERT KAUKOLA PERHEINEEN SUOMESSA

Sukukokouksessa Noormarkussa Robert Kaukola, Laurie Reeg, 
Sirkka Tuomi ja Turkka Tuomi

Brooke Vorwerk Kaukola ja Jacob Kaukola Tuomien pihalla.



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

Maija Räikkälä on nyt yksi vanhimmista suvun jäsenistä. 
Hän täytti 89 vuotta sukukokoontumispäivänä. Vanhin siis 
paikallaolleista. Maija on myös yksi seuran perustajajäse-
nistä tätinsä Laina Hagelbergin ja setänsä Urho Raekallion 
ohella. Miehensä Matin kanssa hän teki tätä RAKEITA -leh-
teä tosi pitkään, aina vuoteen 1995 saakka. Minä tulin otta-
neeksi homman jouluna 1996, kun piti vain kokeilla uuden 
tietokoneeni mukana tullutta taitto-ohjelmaa. Se oli virheeni. 
En siitä sitten enää eroon päässytkään. Muutaman vuoden 
tein lähinnä taittoa, mutta sitten minusta tuli ns. toimittaja. 
  Mutta takaisin Maijaan. Talvisodasta tuli kuluneeksi tasan 
80 vuotta. Äitini näki Jämijärvellä asuessaan sodan alku-
järjestelyjä kotipihallaan. Valanteen perhe, siis äiti Viivi, 
isä Erkki ja Maija asustelivat seurojentalon yläkerrassa. 
Erkki teki metsän mittaushommia ja konttorikin sijaitsi 
kotona. Talvisodan alla Jämijärven miesten varustejako ja 
järjestäytyminen tapahtuivat tuon seurojentalon pihassa. Se 
alkoi 10.10.1939. Tuolloin alkoi olla selvää, että sota oli 
todennäköisesti edessä. Äitini muistaa kireän tunnelman 
kotoa radiouutisia neuvotteluista kuunnellessa. Voi hyvin 
kuvitella aikalaisten tunnelmat sodan aattopäivinä. Ei oi-
kein ollut tietoa mitä tuleman pitää. Kauheuksia ainakin. 
Sisällissodasta ei vielä kovin kauan ollut. Suuresta sodasta, 
ensimmäisestä maailmansodasta ja sen kauhuista oli myös 
tietoa. Vastassa oli suuri maa, jonka sortotoimet ja hävi-
tysreissut tsaarinvallan ajoilla olivat vielä hyvin muistissa. 
  Siellä pihalla nuoret miehet olivat lähdössä suureen seik-
kailuun. Yhdeksän vuotias tuleva äitini katseli sitä kuin 
eräänlaista näytelmää, hevosia, kuorma-autoja, puulaatikoi-
ta, käskyjä, huutelua, naureskelua, tupakansavua, varustei-
den kolahtelua. Monet palasivat sittemmin seikkailustaan 
valkoisissa arkuissa, joiden saapumista äitini sitten sodan 
kuluessa myös näki. Myös isänsä Erkin sotaan lähdön hän 
sai katsella. Tämä lähti jo yli-ikäisenä vapaaehtoisena. Hän 
pääsi tai joutui Taipaleenjoelle, jossa myös oli tulevan mie-
hen isä, Vieno Räikkälä, toisistaan mitään tietämättöminä. 
Hän palasi, kuten myös jatkosodasta, jossa toimi valis-
tusupseerina, vaikka tietääkseni hän ei upseerinarvoinen 
ollut. Maijan äiti, Viivi, toimi lottana kotirintamalla. Pieni 
Maija toimi pikkulottana tehden sidetarpeita ja kypärän-
vuoria. Maijan tekemistä sidetarpeista suurin osa sitten 
värjäytyi punaisiksi. Vuosikymmeniä myöhemmin Mai-
ja sanoitti miehensä Matin kanssa Taipaleenjoen marssin, 
jonka Matti oli säveltänyt hyräilemällä kasetille. Veljeni 
Hannu teki siitä sovituksen ja tätä kuorosävelmää on sitten 
esitetty kaikenlaisissa isänmaallisissa ym. tilaisuuksissa. 
  Matti, joka myös oli sukuseuraa perustamassa, jätti tämän 
maailman viisi vuotta sitten. Äitini asustelee nyt sisareni 
Tiinan luona. Kunto on aika hyvä, mutta kuulossa on vähän 
tekemistä (kuten itsellänikin). Samoin hieman muistin kans-

sa (kuten itsellänikin). Mutta tarvitseeko sitä nyt aina kaikkea kuulla 
ja muistaakaan. Talvisodan alun tunnelmat hän muistaa hyvin. Ne 
tunnelmat häviävät keskuudestamme tyystin aikalaisten siirtyessä 
ajasta ikuisuuteen. Me rauhan ajan kansalaiset emme tiedä mitä sota 
on. Valitettavasti ei siis myöskään poliitikkomme, jotka flirttailevat 
Naton ja USA:n kanssa ja järjestävät vähän väliä sotaharjoituksia 
näiden kanssa Venäjän rajan tuntumassa ja Itämerellä. On sanonta, 
että jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan. Nyt vain tuntuu siltä, että 
kaikki, Suomi mukaan lukien valmistautuvat sotaan. Ihmiskunnan 
täytyy nähtävästi sitten käydä samat kauheudet aina uudelleen läpi. 
Mitään ei opita.

Maija 89-vuotispäivänään sukukokoontumisessa Noormarkun klu-
billa ja Jämijärven seurojentalon rappusilla 30-luvulla kavereidensa 
kanssa. Maija ylinnä.

ÄITINI MAIJA JA TALVISOTA Yki Räikkälä

Jämijärven jo vuosia sitten uuden pankkirakennuksen tieltä purettu 
seurojentalo, jonka pihalla miehet varustettiin sotaan. Tuosta marssit-
tiin 15 kilometriä Niinisaloon, josta jatkettiin itään päin junalla.



MASQUERADE!



Puheenjohtajalta

85 v. 
Vuokko Auvinen            15.1.
Matti Hagelberg              9.2.
Taimo Tuomi                  28.6.

80 v.   
Juhani Hagelberg          13.7.
Kaarle Raekallio          17.12.
Pälvi Teppo                       9.3.
Ilpo Tuomi                      16.7.
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                                                PAINO: Coloro, Vantaa

HAGELBERG-RAEKALLION SUKUSEURA

Kaarina Laakso

  Vuodesta 2020 tuli aivan erilainen, kuin osasimme 
ajatellakaan ja poikkeusolot ovat vaikuttaneet meidän 
kaikkien elämään monin tavoin. Tutkiessamme ihmisten 
elämää vuosikymmenten ja satojen taakse vaikkapa su-
kututkimuksen näkökulmasta, huomaamme, että erilaiset 
vastoinkäymiset ja vaikeat olosuhteet ovat seuranneet 
toisiaan enemmän sääntönä kuin poikkeuksena. Voimme 
siis hyvinkin ajatella olevamme aikamoisten selviytyjien 
jälkeläisiä. 
  Sukuseuran hallitus on kuluneen vuoden aikana pitänyt 
kokouksensa etänä, ensin keväällä varovasti sähköposti-
kokouksena ja sitten syksyllä verkossa, kun digitaidot ja 
rohkeus olivat itse kullakin kasvaneet. Varsinkin videopa-
laveri sujui oikein hyvin ja saimme asiat hoidettua. Fyy-
sistä läsnäoloa ja saman pöydän ääressä istumista se ei 
tietenkään vastannut. Hymyilevät kasvot ruudulla toivat 
kuitenkin innostusta ja iloa yhteiseen tekemiseen.
  Ensi kesänä on sukuseuran kokouksen aika. Katsomme 

toiveikkaina ensi kesään ja valmistelemme täysillä kokousta 
Turkuun. Toivomme, että olosuhteet ovat kesällä 2021 sel-
laiset, että voimme tavata mahdollisimman ”normaalisti”, 
mitä sana ensi kesänä sitten tarkoittaakin. On tärkeää pitää 
kiinni yhteistä perinteistä ja luottaa tulevaisuuteen.
 Sukukokous on Turussa lauantaina 7.8.2021 panimora-
vintola Koulun Bellman-salissa. Kaunis uusrenessanssira-
kennus on vuodelta 1889. Ohjelmaideoita saa taas esittää. 
Poikkeusolojen vuoksi voi tulla muutoksia. Niistä tiedote-
taan ensi kesän tiedotteessa, nettisivulla ja Facebook-ryh-
mässä.

75 v.
Kati Iivari                     20.1.

70 v.  
Heljä Korvala               28.8.
Pirjo Pispa                    29.9.
Matti Raekallio             9.12.

60 v. 
Soili Auvinen                 12.7.
Pekka Lehto                   16.4.

Joskus kauan sitten kloppina ollessani kotonani puhuttiin Mau-
nosta ja tämän olosta kaukopartiossa. Joskus paljon myöhemmin 
tutkin kaukopartiotoimintaa sen verran kuin kykenin. Epäilin 
jonkun verran niitä juttuja, kun kyseessä oli ns. päämajan kau-
kopartiotoiminta ja niihin yleensä miehet valittiin tiukan seulan 
kanssa. No, Hesarissa 16.8. oli juttu ja kuva, jossa sukulaismies 
on ja oikein nimeltä mainittuna. Kuvasta tunnistin Maunon 
heti, vaikka nuorena siinä onkin. Mutta samannäköisenä muis-
tan hänet, kun meillä tuolloin tällöin kävi. Kuulemma Mauno 
ei paljon puhellut tekosistaan kaukopartiossa. Tämän vahvisti 
myös hänen tyttärensä Aulikki Raekallio. -HS: ”Yksi Suomen 
sotahistorian arvoituksia on Lapissa toimineen tiedustelu- ja 
kaukopartio-osaston toiminta. Sen maineikas päällikkö Harri 
Paatsalo kuoli kesken muistelmiensa kirjoittamisen, joten par-
tiomiesten koko tarina saattaa jäädä lopullisesti selvittämättä.”  
Eli Maunon vaiheet lapin kaukopartiossa lienevät jäävän tyyten 
arvoitukseksi. -YR

MAUNO RAEKALLIO - KAUKOPARTIOMIES

Mauno Raekallio keskirivissä vasemmalla hymyilemässä kameralle.

Covid-19 -viruksen leviämisen estämiseksi lehdessä on pyritty 
noudattamaan tiukasti valtioneuvoston, THL:n ja AVI:n antamia 
maskisuosituksia. Siksi maskit. Lehteä lukiessa on syytä nou-
dattaa myös turvavälisuositusta. Mieluusti vähintään 2 metriä. 
Etälukeminen on myös suositeltavaa. Lehden sisällössä ei 
valitettavasti voitu noudattaa turvavälejä. Asiaa oli ahdettava 
muutamalle sivulle varsin tiiviisti. -Toimitus
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Toimittajan toimitteluita

Toimittaja tässä nyt oikeasti maski kuonollaan. Ei enää 
tuntunut kaupassakäynti siltä kuin olisi alien. Selfie on 
epäterävä, koska sitä otettaessa oli pidettävä vauhtia. 
Ei saa jäädä koronaan makaamaan.

Toimittaja kuonokopalla. Kuvaa otettaessa koppa ei ol-
lut kuonolla. Kyseessä on siis kuvamanipulaatio. Maski 
on varastettu netistä.

Häviö! Petkuhuiputusta! Kamalaa!

  MASQUERADE. Maski. Uusi normaali. Kun kuljen kau-
pungilla ja marketeissa, on aivan arkipäiväistä, että ihmisillä 
on maski kuonolla. Kuten joskus ammoin, kun maskiton ja-
panilainen turisti oli kummajainen. Tätä kirjoittaessani 2.12. 
en ole itse käyttänyt yhtä ainutta kertaa maskia. Mutta pari 
päivää sitten kaupassa käydessäni alkoi tuntua häiritsevästi 
siltä, että olin kummajainen. Katseen kääntäjä. Olen erittäin 
skeptinen maskin antamaan suojaan. Tutkimusten mukaan se 
vähentäisi kantajan aiheuttamaa riskiä tartuttaa muita, mut-
ta maskin käyttäjää se ei suojaa tartunnalta. Koronavirus on 
niin mikroskooppisen pieni hiutale, että se menee aerosolina 
huokoisten maskien läpi kuin vettä vaan. Sylkipisaroita kuo-
nokoppa kyllä estää lentämästä.
   Olen siis sosiaalisista syistä nyt pakonomaisesti maskinaama 
kauppaan tms. paikkaan mennessäni. Tosin ei montaa yleistä 
sisätilaa olekaan, jonne nyt voisin mennä. Kuten monilla, on 
oma työpaikkanikin ollut koko korona-ajan poikkeustilassa. 
Useimmat sovitut työt on peruttu. Keväältä siirrettiin syk-
syyn. Nyt syksyltä keväälle. Tai jonnekin. Nyt suunnitellaan 
mediakasvatuspajoja etänä hoidettaviksi… Miten käynee 
sukujuhlien kanssa ensi kesänä? Teams? Hangouts? Zoom? 
Etäkokoukset ovatkin jo tulleet tutuksi ja ensimmäistä vie-
roksuttuani olen jo niihin tottunut. Parilla etäluennollakin 
olen jo kotona tai työpaikalla roikkunut. Kokous. Onko tyl-
sempää sanaa..? Helsingin kokousreissut ovat olleet minulle 
mieluisia sikäli, että bussissa tai junassa on hyvää aikaa lukea 
ilman ulkoisia häiriöitä ja itse kokousjärjestely sikäli parem-
pi, kun voi vaivihkaa lukea kehonkielestä ja mikroilmeistä, 
mitä mieltä tietyistä asioista (tai omista kannanotoistani) ol-
laan. Mutta kotona kokoustelussa on puolensa. Voi mennä 
kannettavat luurit päässä käymään vaikka ulkona, jos asioita 
jankataan ja pitkästyn, kuten usein käy. Olen kärsimätön.
   Trump on myös kärsimätön. Hän ei kuuntele, ei kärsi hävi-
ötä, ei eri eli väärää mieltä olevia, ei asiantuntijoita, ei demo-
kraatteja, ei demokratiaa, eikä itsepäisiä golfpalloja. Olemme 
saaneet elää tai joutuneet elämään aikaa, jolloin yksi pahim-
mista modernin ajan pandemioista on huuhdellut maailmaa, 
USA:ssa ollut Trumpin hallinnon surrealismin kausi sekä 
vielä presidentinvaalit, joiden jälkipyykkäykset ovat olleet 
Trump-showta joko parhaimmillaan tai ankeimmillaan. You 
name it. Make America funny again. Kurpitsamaiden aidan-
seipäätkin jo ovat nauraneet. Eikä se tähän lopu; kolmen 
vuoden päästä republikaanien ehdokkaasta lienee kisaavan 
kolmekin Trumpia, mikäli olen oikein ymmärtänyt. Repub-
likaanien seuraavan presidenttiehdokkaan valinnasta saattaa 
tulla perheasia. Absurdi sellainen.
   Perheet ja suvut ovat vähän absurdeja juttuja. Ne ovat tie-
tynlaisia yhteisöjä. Ne voivat olla varsin homogeenisia tai sit-
ten tyyten päinvastoin. On selvää, että tietynlainen geenistö 
kulkee sukuhaarojen mukana ja sen sanelemat ominaisuudet 
periytyvät. Useimmilla meistä on asioita, joista ei voi puhua, 
joten niistä on vaiettava. Me voimme puhua omista huonois-
ta tavoistamme, ominaisuuksistamme ja töppäilyistämme 
vapaasti niitä nauraen, mutta poliittinen katsomus ei kuulu 
niihin. Se ei ole naurun asia. Useimmiten siitä vaietaan. Sa-
moin on uskon laita. Maailmankatsomus ja maailmankuva 
ovat meidän jokaisen henkilökohtaisia fundamentteja, jotka 

usein ovat lujassa kuin tammen juuret ja ne ohjaavat valin-
tojamme ja toimiamme. Usein maailmankatsomus seuraa 
perheen kulttuuriperintönä sukupolvelta toiselle, mutta 
toisinaan ketju katkeaa, kun nouseva polvi omaksuukin 
erilaiset näkemykset. Itselleni kävi niin, että muotoilin ar-
voni ja maailmankatsomukseni vanhemmistani poiketen. 
Siihen vaikutti lukemani, näkemäni ja ominaisuuteni – jot-
ka pääasiassa perin vanhemmiltani. Paradoksaalista ellei 
peräti absurdia. Mutta absurdius on funny thing!
   (Lisäys 3.12. Otin historiallisen selfien. Maski oikeasti 
kuonolla. Liityin normaaliin ja naamiaisiin.)
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Alpo Tuomi

  Olemme veljeni Taimon kanssa käyneet aiemmin pariin-
kin otteeseen katsastamassa isoisämme Onni Aleksanteri 
Tuomen perheen ja heidän sukulaistensa asuinpaikkoja 
Virroilla. Vastaava Virtain käynti oli tänäkin vuonna suun-
nitteilla mutta minusta aiemmin tehty DNA-testi antoi 
siihen lisäkimmokkeen. Osmo veljemme tytär ja nykyisin 
sukuseuramme puheenjohtaja, Kaarina Laakso, houkutteli 
nimittäin minut pari vuotta sitten DNA-testiin lisätietojen 
saamiseksi Hagelberg geenien levinnäisyydestä maailmal-
la. Testin jälkeen alkoikin sataa tietoa sekä läheisistä että 
myös kaukaisista sukulaissuhteista. DNA-osumia tuli sekä 
”FamilyTree” että ”MyHeritage” tietokantojen kautta. 
Kesällä tupsahti niistä esiin yhteyksiä Ylä-Soini nimisiin 
henkilöihin. Tämä alkoi kiinnostaa koskapa tuli jo 1960-
luvulla käytyä isä-Onnin kanssa sen nimisessä talossa Vir-
tain Soininkylässä. Pienen lisäselvittelyn jälkeen saimme 
yhteyden Annamari Ylä-Soiniin, joka kaiken lisäksi toimii 
nykyisin vt. kanttorina lukkarimme Karl Herman Hagel-
bergin kotikirkossa Virroilla.
   Yhteiseksi esi-isäksemme paljastui Ylä-Soinin isännäk-
si vuonna 1826 tullut Alexander Gabrielsson, jonka poika 
Alexander Alexandersson meni naimisiin lukkarimme tyt-
tären Hilma Alexievna Hagelbergin kanssa vuonna 1860 
ja heidän poikansa Onni Aleksander oli puolestaan meidän 
isoisämme.
   Alkuperäisenä tavoitteena Virtain matkaan oli saada li-
säselvitystä tämän isoisämme isän Alexander Alexanders-
sonin (myöhemmin Ahlbom) asuinpaikasta Killinkoskella, 
jossa hän tiettävästi toimi myöhempinä vuosinaan mylläri-

DNA-TESTI KIMMOKKEENA VIRTAIN MATKAAN

nä. Lähtötietona oli oman isämme saama postikortti, johon 
hän oli kirjoittanut ”Isän lapsuudenkoti, Myllärinmökki”. 
Paikka ja virran ylittävä tie löytyikin nyt ”Nauhatie” nimi-
senä. Ikävä kyllä entisaikojen kosken komeat kuohut oli-
vat ylempänä sijaitsevan padon johdosta enää muisto vain 
ja virran rannat pusikkojen peitossa. 
   Perinnetietojen mukaan myllyä hoiti vielä isänsä jälkeen 
perheen vanhin poika ja meidän isoisämme veli Emil Toi-
vo Tuomi ennen muuttoaan Amerikkaan vuonna 1904. 
Emil Toivo Tuomen jälkeläisiin saimmekin tutustua su-
kukokouksessamme Noormarkussa, kun Robert Kaukola 
Michiganista perheineen saapui paikalle. Robert on Emil 
Toivon tyttären tyttären poika.
   Virtain kirkolla meillä olikin sitten ilo tavata ”sokeriserk-
kumme” Annamari Ylä-Soini, joka esitteli auliisti kirkkoa 
ja piti meille yksityisen urkukonsertin kanttorin ominai-
suudessa. Video tästä katsottavissa ja kuunneltavissa su-
kuseuramme Facebook sivulla.

Virtain kirkon jalkapuu. Aikansa häpeärangaistusväline.
Tilaa kahdelle. Turvaväleistä ei aikoinaan juuri välitetty.
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Nauhatie ennen ja nyt. Myllärinmökin on aika vienyt. Sillatkin olivat joskus ennen kaiken tehokkuustamista kauniita.

Virtain kirkon interiööriä ja kanttori Annamari Ylä-Soini Karl Herman Hagelbergin hauta

     Virtain kirkon tyylikäs vaivaisukko
               on vähän “dandyn” oloinen. 

Aino Elinan eteerinen chillout-single Haikee haikailee 
ulos luontoon ja lapsuuden satumaailmaan

Aino Elina eli Mari Raekallio julkaisi 
syksyllä kolmannen singlen ”Haikee” al-
kuvuonna julkaistavalta debyyttialbumilta. 
Se ylsi syyskuussa tuhansien laulujen jou-
kosta Bauer median Unelmastudio -kilpai-
lun 12 finalistin joukkoon. Sanat, sävel ja 
sovitus ovat Aino Elinan käsialaa, tuotan-
nosta vastaa edinburghilainen Dave Oscil-
lation. Aino Elinan tyylilaji on electopop. 
Itse vuosikymmeniä musiikkia harrasta-
neena, paljon kaikenlaista kuunnelleena ja 
itsekin bändeissä soittaneena ja musiikkia 
tehneenä voin todeta porilaisittain, että ”ei 
huano”. Biisin voi käydä kuuntelemassa ja 
arvioimassa youtubesta. Hakusanaksi sin-
ne vain Aino Elina. Sillä löytyy. Myös pari 
muutakin. -YR
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  Tarinamme saa alkunsa 150 vuotta sitten Tampereella, Venä-
jään kuuluvassa Suomen suuriruhtinaskunnassa. Maaliskuisena 
päivänä vuonna 1870 syntyi puuseppä Anders Herman Hagel-
bergin ja  Amalia Serafia Lundqvistin perheeseen kuudes lapsi. 
Hän oli poika ja sai nimen  Johan Edvard. Vielä pitkään aikaan 
Johan ei tiennyt, että hänestä tulisi Kantojen sukuhaaran kan-
taisä.  
Tampere oli niihin aikoihin kasvamassa kovaa vauhtia: tehtaat 
tarjosivat työpaikkoja ja väkeä virtasi kaupunkiin. 1870–1900 
vuosien välillä kaupungin väkiluku viisinkertaistui ja pinta-ala 
kolminkertaistui. Johan Edvard Hagelbergin lapsuudesta ja nuo-
ruudesta Tampereella ei ole paljon tietoja. Isä kuoli Johanin ol-
lessa 3-vuotias. Nuorin, Olga Maria, ei ollut vielä edes vuotta 
täyttänyt. Miten seitsenlapsinen perhe oikein pärjäsi? Äiti Amalia 
on merkitty kirkonkirjoihin tehdastyöläisenä. Tekstiiliteollisuus 
toimi naisten ja myös lasten voimin. Tuntuu uskomattomalta, 
mutta lapsityövoiman käyttö oli siihen aikaan Suomessa yleistä 
paitsi maaseudulla myös teollisuudessa. Oletettavasti myös Ha-
gelbergin lapset menivät tekstiilitehtaaseen töihin jo hyvin nuo-
rina. Finlaysonin puuvillatehdas oli Suomen suurin yksittäinen 
lapsityövoiman käyttäjä, esimerkiksi 1870-luvun alussa siellä 
työskenteli 650 alle 15-vuotiasta lasta. 
  Vuonna 1884 kiellettiin lailla alle 12-vuotiaiden lasten käyt-
tö teollisuudessa ja säädettiin 12–14- vuotiaiden työpäivän 
pituudeksi seitsemän tuntia. Tuleva kantaisämme Johan kävi 
rippikoulun 16-vuotiaana ja pääsi ripille vuonna 1886. Muusta 
koulunkäynnistä ei ole tietoa. Hänen nimensä löytyy rippilasten 
kohdasta ”bomullsfabriken”, josta päätellen hän oli puuvillateh-
taassa töissä. Ilmeisesti hänen työpäivänsä pituus oli 12 tuntia, 
joka silloin oli normaalia. Kahdeksan tunnin työaikalaki hyväk-
syttiin eduskunnassa vasta vuonna 1917.
  Kun kävi rippikoulun hyväksyttävästi, sai naimaluvan. Morsi-
an löytyi kuitenkin vasta v. 1895 ja hän oli silittäjä Rosa Maria 
Roth, torpparintytär, joka oli tullut Virroilta Tampereelle töihin. 
Johan työskenteli edelleen Finlaysonin puuvillatehtaassa ja opet-
teli värjärin ammattia eli lankojen värjäämistä. Rosa ja Johan 
saivat yhdessä neljä lasta He olivat nimeltään Henrik Johannes, 
Johannes Engelbert eli ”Pertti”, Anna Maria ja Paavo Johannes. 
Paavo kuoli vauvana ja pian sen jälkeen keuhkokuume vei hänen 
äitinsä. Mutta elämä jatkui. Apuun tuli Rosa Marian sisar Selma 
Fredrika Roth, josta parin vuoden kuluttua tuli rouva Hagelberg. 
Johan ja Selma saivat viisi lasta. Heidän nimensä ovat Frans 
Fredrik, Matti Gunnar, Mikko Ilmari, Rakel Kaarina ja Kerttu 
Kyllikki. Kaikki yhdeksän lasta syntyivät vuoden parin välein. 
Perhekuva heistä löytyy Hagelberg – Raekallion sukukirjasta.
Mutta miten Johan Hagelbergista tuli Juho Kanto? Tämä tapah-

tui  19.5.1906  nimenmuutosilmoituksella Tampereen Sano-
missa, jossa julkaistiin kokonainen lisälehti ”nimensä suoma-
laistuttaneita”. Suomalaisuus-liikkeen kampanjoima ilmiö oli 
huipussaan Snellmanin 100-vuotis syntymäpäivänä 12.5. 1906, 
jolloin Suomen virallisessa lehdessä 25000 henkilöä ilmoitti uu-
desta suomalaisesta sukunimestään. Johan Hagelberg ilmeises-
ti joko haluasi osoittaa aatteellisuuttaan ja edistyksellisyyttään 
suomalaisuuden hengessä tai sitten nimenvaihdokseen oli jokin 
muu syy. Kukaan ei tiedä. Muut hänen sisaruksistaan säilyttivät 
nimen Hagelberg. Kaikki Johanin lapset saivat tai ottivat suku-
nimen Kanto. Itse liityn sukuun nuorimmaisen kautta eli Kerttu 
Aarnio (os. Kanto) on isoäitini.
  Mutta miksi juuri Kanto? Tarina ei kerro sitäkään. Arveluita 
kyllä löytyy: kantaisä oli ”juuret maassa”, maanläheinen ihminen 
sekä omapäinen. – Kyseisen päivän virallisesta lehdestä löytyi 
muitakin mielenkiintoisia ”suomennoksia” Hagelberg-nimestä: 
Tampereella Juho Aleksanteri Hagelberg muutti nimekseen Ra-
evuori, Turussa Johan Viktor Hagelberg perheineen vaihtoi ni-
meen Vuori, Jyväskylässä kolme Hagelbergia muutti niemensä 
Raevaaraksi, Kiskossa August Hagelbergista tuli Lehto, mutta 
Kaarl Hagelbergista Kalle Tammi. Suomusjärveläinen Kustaa 
Hagelberg puolestaan päätyi nimeen Haulivuori. 
Johan Edvardin eli Juhon valinta joka tapauksessa johti siihen, 
että Hagelbergien sukuun syntyi Kanto-nimisten sukuhaara. 
Juho Kanto eteni Finlaysonilla värimestariksi. Hän kuoli 63-
vuotiaana Tampereella vuonna 1933. Juho Kannolla oli yhdek-
sän lasta, joilla puolestaan yhteensä 12 lasta, joilla puolestaan on 
– melko paljon jälkikasvua. Nyt on syntymässä jo Juho Kannon 
lapsenlapsien lapsenlapsien lapsia. En ole ehkä aivan ajan ta-
salla, mutta päädyin laskuissa yhteensä noin sataan jälkeläiseen 
enkä laskenut mukaan puolisoita.
  Sukuhaaraamme kuuluvia tunnettuja ja luottamustehtävissäkin 
kunnostautuneita sukuseuralaisia on muutamia. Ensinnäkin Lee-
na Lehtiniemi, joka kertoi iso-isoisänsä Juho Kannon asuneen 
perheineen talossa Ansiokalliolla lähellä nykyistä Varalan ur-
heiluopistoa. Vaarinsa ”Pertin”  Leena kertoo käyttäneen myös 
nimeä Johan Hagel, kun hän nuorena miehenä näytteli Tahmelan 
Harrastajanäyttämöllä. Leena nauttii nykyään eläkepäivistään 
uudessa kodissaan Tampereen keskustassa. 
  Aila Kekkonen liittyy sukuhaaraan Matti Kannon tyttärenä. 
Matti muistetaan seurallisena ja puheliaana ihmisenä, joka soit-
ti myös mandoliinia. Nuoruudessaan hän harrasti nyrkkeilyä ja 
oli myös edustamassa urheilulajia Saksassa, joka siihen aikaan 
ei ollut niin yleistä, Aila kertoo. Matti menetti toisen jalkansa 
työonnettomuudessa Helsingin kaapelitehtaalla, joka oli kova 
isku urheilevalle ja ulkonäöstään tarkalle ihmiselle. Nyrkkei-
ly jäi, mutta liikunnallisuus säilyi. Hän osasi jopa kävellä kä-

KANTOJEN JUURILLA Merja Almonkari

Matti Kanto ensimmäisenä oikealla (silmä mustana).Kerttu, Juho, Selma,  Rakel ja Anna Kanto. Oikeanpuoleista hen-
kilöä ei tunnistettu.
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  Edvard O. Wilson, eräs johtavia etologian ja biologian tutki-
joita, on kirjoittanut: ”Taipumus uskonnollisen uskon omaksu-
miseen on ihmismielessä monivivahteisin ja väkevin voima ja 
hyvin todennäköisesti ihmismielen osa, jota ei voida poistaa. Se 
kuuluu sosiaalisen käyttäytymisen universaalisiin piirteisiin.”
  Meihin on nähtävästi evoluution ja abstraktin ajattelukyvyn 
myötä rakentunut ominaisuus, joka altistaa jumaluskoon. Yli-
päätään ihmisillä on tarve saada selitys tapahtumiin ja ilmiöi-
hin. Aikoinaan se on ollut eloonjäämisen kysymys. Mutta sitten 
koko maailma tarvitsee selityksen. Miksi se on? Miksi mikään 
on olemassa? Tiedekin syntyi tarpeesta saada tietää ja hahmottaa 
maailmaa. Sikäli uskonnolla ja tieteellä on tietty yhteinen lähtö-
kohta. Mutta siihen se jääkin. Uskonnoilla on pyritty selittämään 
koko maailma, elämä ja vielä tuonpuoleinenkin. Uskonto on se-
litys. Tiede taas ei tutki mitään, mitä ei voi havainnoida. Tieteen 
tuloksien perusteella voidaan kyllä laatia selityksiä.
  Yksilön uskomiseen liittyy myös sosiaalinen paine. On paljon 
helpompi alkaa uskovaksi uskovassa ympäristössä, mikäli taipu-
mus uskoon on. Uskominen on myös sosiaalista käyttäytymistä. 
Uskomiseen liittyy usein sosiaalinen konstruktio, jossa maail-
maa hahmotetaan muiden kautta. Suomen raamattuvyöhykkeel-
lä, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin syrjäisillä alueilla 
usko on usein sukujen yhteinen asia. Sosiaalinen konstruktio 

on vahvasti läsnä. Uskosta luopumista ei monissa suvuissa 
katsota hyvällä ja monesti perheenjäsen hylätäänkin jos tämä 
ryhtyy maailmalliseksi. Näillä alueilla lapset kastetaan suun-
nilleen kaikki, kun Helsingissä enää vähän yli 40 %.
  Itse kasvoin tapakristityssä perheessä, jossa uskonto ei juu-
ri ollut läsnä. Jumala ja Jeesus olivat olemassa olevia asioita, 
mutta vähän kuin sadut ja muut kertomukset, vaikka Aarno 
Karimon ”Kumpujen yöstä” -kirjasarjan tarinat, joita pienenä 
luin ja ihmettelin kuvia. Pääsiäisenä oli esillä koristeina rai-
ruoho, puput ja noidat, jouluun kuuluivat tontut ja joulupukki. 
Minua ei pantu pyhäkouluun, kuten monet muut. Vanhempa-
ni ja sukulaiset kyllä puhuivat paheksuvaan sävyyn, jos joku 
kuului ”siviilirekisteriin”, kuten silloin sanottiin. Ateisti -sa-
nan kuulin myös jo lapsuudessani, eikä sävy tietty ollut mai-
ritteleva siinäkään.
  Kirkko, papit ja perheraamattu olivat siis kotona itsestään sel-
viä asioita. Mutta uskossa siten kuin uskonnollinen uskominen 

ymmärretään, en ole ollut missään vaiheessa. Rippileirin jälkeen 
luulin olleeni. Intoktrinaatio ja propaganda vaikuttivat nuoreen 
ja tietämättömään poikaan kahden viikon uskontokeskityslei-
rityksessä. Unohdin sitten sen jo parissa viikossa. Ei kannettu 
usko minun kallossani pysynyt. Konkreettinen maailma vei voi-
ton. Hällävälistisessä kodissani oma uskoni tai uskomattomuus 
ei ketään kiinnostanut.
  On vaikea sanoa toisen uskosta mitään, ellei tämä puhu sii-
tä. Äitini ei ole nyt 90-vuotiaanakaan antanut ensimmäistäkään 
merkkiä näistä asioista. Kerran kysyttyäni hän kertoi minulle, 
etteivät hänen vanhempansa, Erkki Valanne ja Viivi olleet us-
kossa. Kirkkokäynnit olivat harvinaisia. Äitini äidin puoleinen 
suvusta suuri osa on ymmärtääkseni enimmäkseen sekulaaristi 
ajattelevia tai hällävälistejä. Viivin sisar, isotätini Laina Hagel-
berg ei kainostellut sanoa olevansa ”puolipakana” (=ei uskos-
sa, mutta lauloi kirkkokuorossa). Kuulin sen itsekin muutaman 
kerran. Ja hän inhosi pappeja. Yksi pappi oli unohtanut hänet, 
kun nimiä suomalaistettiin... Sisarukset olivat käytännön ihmi-
siä, joille uskonto oli tarpeetonta höttöä. Isäni oli tapakristitty, 
mutta epäilen hänenkin olleen heikkouskoinen, vaikka viime 
vuosinaan veti seurakunnan miestenpiiriä. Hänen äitinsä kyllä 
oli harras uskovainen.
  Äidilläni ei ollut sosiaalista painetta uskomiseen, eikä ilmeises-
ti taipumustakaan ole. Isäni kasvoi uskovan äidin kasvattamana. 
Sosiaalista painetta lienee ollut muutenkin maalaisliittolais-kris-
tillisessä ilmapiirissä. Luterilaisuus oli hänelle kasvualusta, pe-
rinne ja tapa. Minulla ei ole ollut sosiaalista painetta uskomiseen 
rippileiriä lukuun ottamatta, eikä nähtävästi aivorakenteeni ole 
otollinen uskonnolliselle uskolle. Voin hyvin epäillä kyseessä 
olevan perinnöllinen ominaisuus. Omat neljä lastani ovat kaikki 

sillään. Nyrkkeilyharrastus periytyi hänen pojalleen Kaleville, 
joka on moninkertainen Suomen mestari. Kalevin poika Tomi 
jatkaa urheiluperinnettä kansainvälisen tason ammattipyöräilijä-
nä Espanjassa ja Suomessa mitaleja kahmivana triathlonistina. 
Aila itse on tänä talvena Suomen Vääksyssä vaikka mieluummin 
oleskelisi Espanjan auringossa Torreviejassa kuten yleensä. 
  Äitini Tuula Aarnio-Welander kertoo, että Juho-vaari ehti kuol-
la jo ennen ennen hänen syntymäänsä. Selma-mummosta äitini 
piti niin kovasti, että karkasi lapsena kotipihaltaan Pellavanmä-
estä kävellen  mummon luo Tahmelaan. Mummo ei ollut kotona 
ja poliisit pysäyttivät pienen 4-vuotiaan paluumatkalla Pispalan 
valtatiellä. Retki kuitenkin päättyi onnellisesti, kun vanhemmat 

hakivat tyttärensä kamarilta. Äiti näyttää minulle Kangasalan Pi-
konlinnassa kuvia lapsuudestaan. Hänen äitinsä Kerttu ja tätinsä 
Anna ja Rakel olivat nuorina oikeita kaunottaria. Kuvataiteen 
harrastajana äiti kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja osoittaa 
minulle kuvista erään asian: Kannon naisilla on pitkät jalkaterät. 
Ehkä se auttaa meitä pysymään maanläheisinä.

Kirjallisuutta: Hagelberg – Raekallio Suku v.v.1600 – 2000 (su-
kukirja); Koskesta voimaa -sivusto (historia.tampere.fi); M. Rahi-
kainen: Lasten työnteko ja lapsityövoiman kysyntä teollistuvassa 
Suomessa. helda.helsinki.fi; Suomen Wirallinen lehti 12.5.1906 
(digi.narc.fi/digi) ; Tampereen tuomiokirkkoseurakunnan arkiston 
kirkonkirjat (digi.narc.fi/digi).

Yki RäikkäläTOTTUMUS, PERINNE TAI BIOLOGIA

Ylinnä vasemmalta: Erkki Valanne ja tyttärensä Maija Räik-
kälä, keskirivissä Viivi Valanne (os. Raekallio). Laina Hagel-
berg sylissään Jaakko Räikkälä, tunnistamaton (ehkä Ulla 
Rekola naapurista), alarivissä Hannu Räikkälä, Yki Räikkälä, 
Sulo Raekallion tytär Helena Kalliomäki ja häntä päin katsoo 
Tiina Räikkälä. Vuosi on 1966. Talo Kankaanpäässä on edelleen 
pystyssä ja hyvässä kunnossa.

(jatkuu takasivulla)
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   Vanhempani, sukuseura-aktiivit Vuokko ja Sulo Au-
vinen viettivät Kruununtimanttihäitään kuluvana vuonna 
3.9. eli heille tulee tuolloin yhteisiä avioliitto-vuosia täy-
teen kunnioitettavat 65 vuotta. 
  Hääpäivää vietettiin perhepiirissä isäni nykyisessä 
asuinpaikassa, ympärivuorokautisessa hoivapaikassa 
Pakila-kodissa, johon isäni on muuttanut muistisairau-
den vuoksi syksyllä 2018. Muistisairaus on onneksi 
edennyt hitaasti ja isäni on monien asioiden suhteen yhä 
täysin ”kartalla” ja osallistui hääjuhliinkin hyvillä mie-
lin. Olemme kerranneet yhdessä vanhempieni avioliiton 
elinkaarta ja kaikki tärkeimmät hetket vuosilukuineen 
nousee nopeasti mieleen.
   Sulo ja Vuokko tapasivat ensi kerran v. 1954 Lappeen-
rannan Urheilutalon tanssiaisissa, joissa nuori aliupsee-
ri haki itselleen kurssiheilaa päätöstanssiaisiin. Isäni 
kirjoitti äidilleni näistä hetkistä kultahääpäivänä näin: 
”Astuessani saliin, näin heti Vuokon vastakkaisella sei-
nustalla ja olin heti varma, että tuota tyttöä minä yritän 
hakea. Ei näyttänyt olevan ihan tavallinen tyttö! Kun 
soitto alkoi, lähdin kiireellä, ettei kukaan ehtisi ennen 
minua. Ja tyttö suostui, ja tanssi kuin olisimme joskus 
aikaisemminkin yhdessä harjoitelleet. Voi että se ensim-
mäinen valssi sujui kevyesti!” Tästä sujuvasta tanssista 
alkoi sitten seurustelu ja häitä vietettiin jo seuraavana 
vuonna 3.9.1955.
   Yhteiseen taipaleeseen on mahtunut paljon seikkailuja 

näillä ”evakkolapsilla”, lapsia on syntynyt kolme ja lapsenlapsia 
viisi, yhteisiä yrityksiä on ollut kaksi (leipomo ja leipomopalve-
lu) ja nuoruusvuosina yhdessä toimittin talonmiehinäkin Man-
nerheimintiellä. Vanhempani ovat aina arvostaneet koulutusta, 
opiskelleet itselleen ammatit ja innostuivat jopa kirjoittamaan 
ylioppilaiksi kanssani v. 1980 (iltalukiossa Tampereella). Yh-
teisiin harrastuksiin on kuulunut mm. matkustelu, lukeminen,  
sukututkimus ja Hagelberg-Raekallio -sukuseurassa toimiminen 
sen perustamisesta lähtien. Eläkepäivillään he aloittivat vielä 
rankan, mutta rakkaan mökkiprojektin - raivasivat ja rakensivat 
omin käsin kesänviettopaikan Vuokon perintömetsään Helise-
vänjoen rannalle.
   Palataan vielä lopuksi Vuokon ja Sulon häihin Lappeenrantaan 
v.1955, jossa puheen piti sukututkimusta harrastanut isäpuo-
li Urho Raekallio. Urho hieman humoristisesti pelotteli nuorta 
morsianta suvun runsaalla hedelmällisyydellä:
”...Vuokon isän äidin isällä Viitasaaren lukkari Sarlinilla oli 
20 lasta ja Vuokon isän isän isällä Viitasaaren kirkkoherralla 
oli 12 lasta, joista yhdet kaksoset. Oman äitisi suvussa on ollut 
myös kaksosia ja tiedät Vuokko varsin hyvin, että oma Sulosi 
kuuluu täysitusinaiseen sisarusparveen ja että hän on puolikas 
kaksosparista... Älä nyt Vuokko luule, että minä haluaisin sinua 
suurella lapsilaumalla ja kaksosilla pelotella, ja että sinä olisit 
vallan hullunmyllyyn hypännyt, kun asialle ei mitään mahda pa-
pin sanottua aamenensa, sillä kaikki riippuu siitä millainen lei-
jonankesyttäjä sinä osaat olla.” (Hääpuhe luettavissa kokonaan 
vuoden 1978 RAKEITA -lehdessä)
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uskonnottomia, mutta siihen ei millään tavalla ohjattu eikä 
indoktrinoitu. Uskonto vain ei näkynyt kotonamme. Kaikki 
kastettiin ja kaikki kävivät rippileirin – sosiaalisena juttuna. 
Kaikki erosivat omia aikojaan kirkosta.
  Kukaan ei synny rikollisena. Perimä, geenit vaikuttavat sii-
hen, mutta varsinkin kasvuolosuhteet. Nämä yhdessä sane-
levat sen, kenestä tulee rikollinen. Samoin ei kukaan synny 
uskovana. Uskoon tulee paljon todennäköisemmin, jos kas-
vaa uskonnollisessa ympäristössä, mutta geenistö vaikuttaa 

myös. Jos olisin kasvanut uskonnollisessa ilmapiirissä näine omi-
naisuuksineni, todennäköisesti en olisi uskoon siltikään tullut.
  Tietysti meillä kaikilla on monia uskomuksia ja uskonvaraisia 
asioita maailmassa on paljon, mutta ne ovat luonnollisia. En kyke-
nisi ajamaan autolla, jos en uskoisi vastaantulevan pysyvän omal-
la kaistallaan. Usko yliluonnolliseen on kyllä luonnollista. Se on 
totta, mutta uskon kohde, se yliluonnollinen ei niin kauan, kuin 
sitä ei kyetä osoittamaan luotettavasti. Ja silloin se ei olekaan enää 
yliluonnollista, eikä uskonnoilla olisi enää sijaa.

(jatkoa ed. sivulta)

Soili Auvinen
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