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Keskuudestamme poistunut
Sukuseuramme jäsen Heljä Korvala, os. Tommila, kuoli 23.2.2022 
Kankaanpäässä. Otamme osaa perheen suruun.

Maailman viimevuosien tapahtumat saavat ajatukset menneisiin suku-
polviin. Jokainen hiukankin historiaa ja sukututkimusta harrastanut 
lienee huomannut, että kulkutaudit ja sodat seurauksineen ovat olleet 

pikemminkin vallitseva olotila, kuin poikkeus myös Hagelbergien elämässä. 
Olemme onneksemme saaneet tottua rauhaan ja varsin turvattuun elämään ja 
myös siitä saamme kiittää entisiä sukupolvia nykyisten toimijoiden ohella. It-
sestään selvinä emme saavuttamiamme hyviä asioita saa koskaan pitää. Pide-
tään iloa ja toivoa yllä ja tehdään hyviä asioita siinä ohella. 
   Sukuseura on ottanut pienten hyvien tekojen sarjassa tänä vuonna muuta-
mia askelia. Sukututkimus on edistynyt ja olemme saaneet kiinnostavaa tietoa 
esi-isä Johan Hagelbergistä, seppämestarista. Hänestä ja viime kesän tapaami-
sestamme Turussa on lisää tässä lehdessä. Paljon puhuttu ja pitkään odotettu 
nettisivujen uudistaminen on edennyt aimo harppauksen ja uudet sivut saadaan 
tuota pikaa avattua. Suuret kiitokset pienelle sukututkimusryhmällemme, eri-
tyisesti Merja Almonkarille sekä Taimo ja Alpo Tuomelle. Nettisivuista kiitok-
set Susa Blomroosille.
 
Hyvää joulua ja parempaa uutta vuotta 2023!  - Kaarina

Sukukokous 2023 Fiskarsissa
Sukututkimuksen kutkuttavat tiedot saivat Turkuun 
kokoontuneen joukkomme kihisemään innosta 
päästä katselemaan seppämestarin sijoja ennen hä-
nen muutettuaan Tampereelle vuonna 1778. Niinpä 
päätimme tavata vuonna 2023 Fiskarsissa. Palaam-
me siis normaaliin kokousrytmiin. Ajankohtaa et-
sitään ja haussa on elo-syyskuun lauantai. Tarkka 
aika ilmoitetaan heti sen selvittyä, toivottavasti uu-
silla nettisivuillamme!

Ohjelmaan järjestellään niin ikään ja toiveenamme 
on päästä kiertämään Johan Hagelbergin jalanjäljissä 
Fiskarsin ja Antskogin ruukkialueille ja kuulla 1700-
luvun elämästä ja työstä ruukilla. Kaikkein kiinnos-
tavin asia jäi sukututkimuksessa vielä auki: mistä 
Johan saapui Fiskarsiin. Tule mukaan kuulemaan 
taustatietoja, aistimaan tunnelmaa ja ihmettelemään. 
Keksitkös uuden teorian Johanin vaiheisiin?  Ruo-
kaa, juomaa ja hyvää seuraa on luonnollisesti myös 
tarjolla. Tervetuloa mukaan! -Kaarina
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Historia ei juuri toista itseään, 
mutta hyvin komppaa kyllä. 
Keskuudessamme elää vielä 

ihmisiä, joilla on omakohtaisia muis-
tikuvia Neuvostoliiton hyökkäykses-
tä Suomeen 83 vuotta sitten. Sota on 
jälleen lähellämme, vaikka Ukraina ei 
aivan lähivaltio olekaan. Mutta tilan-
ne on varsin sama kuin oli Suomella 
– ja hyökkääjä on sama. Venäjän bru-
taali hyökkäys Ukrainaan on periaat-
teiltaan samankaltainen kuin oli Suo-
men joutuminen talvisotaan. Historia 
komppaa tässä itseään sikälikin, että 
aikoinaan tänne hyökänneet joukot 
olivat pääasiassa ukrainalaisia. Uk-
rainassa taas tykinruoaksi heitettiin 
alunperin heitettiin pääasiassa miehiä 
vähemmistökansoista ja syrjäseuduil-
ta. Tappioiden vuoksi sinne on joutu-
nut yhä enemmän myös venäläisiäkin. 
Periaate on kuitenkin se, ettei natiiveja 
venäläisiä ja varsinkin isojen kaupun-
kien miehiä mielellään mobilisoida, 
koska se voi tuottaa hankaluuksia ko-
tirintamalla. Nyt kuitenkin tietoisuus 

Venäjän kansalaisten keskuudessa 
oman maan roistoretkestä on alkanut 
leviämään ja epäusko valtion propa-
gandaan lisääntymään. Mutta valitet-
tavasti tämä on alkanut liian myöhään. 
Tästäkin nyt tuli sotajoulu.
   Mutta miksi Ukrainasta pitäisi pu-
hua ja sen asiaa muistaa, kun maail-
massa on paljon sotia ja konflikteja? 
Uutiset välittävät meille kuvastoa ja 
tietoa eri konflikteista ja despoottien 
aiheuttamista kauheuksista, mutta 
me unohdamme useimmat. Kyse ei 
ole empatian puutteesta. Meillä vain 
ei ole mahdollisuutta kantaa kaikkea 
maailman tuskaa. Ja on muistettava, 
että uutiset välittävät hyvin kapean 
näkökulman maailmaan – maailmas-
sa on paljon enemmän hyvää kuin 
pahaa. Mutta pahuus on uutisen aihe, 
hyvät teot eivät niinkään. 
   Ukrainalla on paljon samankaltai-
suuksia Suomen kulttuurin ja elinta-
pojen kanssa, mutta Ukrainan tapah-
tumat koskettavat meitä erityisesti 
siksi, että oma naapurimaamme on 
hyökkääjä ja kauheuksien tuottaja. Ja 

varsin arvaamaton. Tosin tämä naa-
purimaamme tuhoaa omaa kykyään 
aiheuttaa onnettomuutta muualla tällä 
järjettömällä sodalla. Ehkä tämä on 
yksi ensiaskeleista muutokseen Venä-
jällä. Demokratian saamiseksi. Mut-
ta maailma ja varsinkaan Ukraina ei 
tule unohtamaan tätä. Putin on ehtinyt 
muutamassa kuukaudessa aiheuttaa 
enemmän vahinkoa maalleen kuin 
ehkä Stalinia lukuun ottamatta ku-
kaan muu maan hallitsijoista. Samoin 
Moskovan patriarkka Kirill omalle 
kirkolleen.

   Tämä lienee 41. toimittamani RAKEI-
TA, mikäli kesätiedotteetkin otetaan 
lukuun. En pitäisi ollenkaan pahana, 
jos joku muu ottaisi tämän homman… 
RAKEITA tulee siis ilmestymään jat-
kossakin, koska ei maailma nyt tähän 
vielä lopu. Maailma ja ihmiskunta on 
mennyt ja tulee menemään keskimää-
rin koko ajan parempaan suuntaan. 
Sodat ja konfliktit ovat varsin lyhytai-
kaisia ja paikallisia takapakkeja.

TOIMITTAJALTA

Hagelberg–Raekallion sukuseuran jäsenet 
kokoontuivat 6.8.2022 Turkuun. Nyt to-
teutettiin se, mitä oli suunniteltu jo edel-

liseksi kesäksi, mutta jouduttiin silloin peruutta-
maan koronan takia. Paikkana oli perinteikäs ja 
omaleimainen Panimoravintola Koulu aivan kau-
pungin keskustassa. Komea rakennus valmistui 
v.1889 tyttökouluksi. Talon esikuvana ovat olleet 
italiaiset renesanssipalatsit. Koulun luokkatilois-
ta ja voimistelusalista oli muokattu juhlatiloja 
vanhaan tyyliin: tummaa puuta, plyyssiverho-
ja, valkoisia pöytäliinoja. Avaraan eteishalliin 
oli tehty pubi, jossa saattoi seurata olutmestarin 
työskentelyä olutsammioiden ääressä. Ehkä van-
hojen puulattioiden narinassa saattoi kuulla tur-
kulaisneitojen askelten kopinaa ja ilmassa aistia 
maltaiden tuoksun lisäksi vanhojen koulukirjojen 
pölyn leijailua.
   Sairastumiset ja päällekkäiset kesätapahtumat 
olivat verottaneet monien osallistumista. Meitä 
oli koolla harvinaisen pieni määrä, 17 henkeä. 
Pienellä porukalla tunnelma muodostui rennoksi 
ja juttu luisti. Eihän oltu tavattu pitkään aikaan. 
Järjestetyn ohjelman rungon muodostivat suku-
seuran tarjoama maukas lohikeittolounas talon 
leipineen, sukututkimusryhmän tekemä esitys 
seppämestari Johan Hagelbergista, opastettu kä-
velykierros ”Salaperäinen Turku” ja yhteinen il-
lallinen. 

   Opastettu kävelykierros tarjosi vir-
kistävän ja sivistävän parituntisen 
Aurajoen rantamilla kulkien ja van-
han Turun nähtävyyksiä ihastellen. 
Sää suosi päiväämme mainiosti, au-
rinko paistoi ja oli sopivan lämmintä. 
Oppaamme Laura Isomäki oli raken-
tanut kierrokselle kävelyä ja kuunte-
lemaan ja katselemaan pysähtelyä ja 
esitti hauskasti tarinoita kaupungin 
vähän erikoisemmastakin historiasta. 
Saimme kuulla mm. mikä todellisuu-
dessa sytytti Turun palon, lähes koko 
kaupungin v. 1827 tuhonnut tulipalo 
ei ollut palvelustytön syytä.  Aboa 
vetus -museon pihalla pääsimme 
näkemään meneillään olevia arkeo-
logisia kaivauksia sekä tutustumaan 
vanhojen lääkeyrttien puutarhaan. 
Oli mukavaa kulkea vanhan Turun 
kapeita kujia ja mieleenpainuva oli 
myös näkymä 700-vuotiaan Turun 
tuomiokirkon portaille, joita mor-
siuspari juuri laskeutui iloisen hää-
väen ympäröimänä huntu hulmuten. 
Kävelyretki päättyi Gasagranden ta-
lon kellarikerrokseen keskiaikaiseen 
Pyhän Hengen kappeliin. 

Kauniina kesäpäivänä Koulussa ja kävelyllä
   Illemmalla kokoonnuttiin vielä yh-
teen illalliselle. Panimoruokien, oluen 
ja viinin maistelun lomassa tutustuttiin 
lisää ja kuultiin hauskoja tarinoita ja 
muisteluksia suvun henkilöistä.

-Merja Almonkari

  -Yki Räikkälä
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Merja Almonkari esitelmöi seppämestari Johan 
Hagelbergin vaiheiden tutkimuksesta. Opastet-
ulla kävelykierroksella osallistujat saivat tuta Tu-
run salaperäisen historian, joka hyppää eteen 
sieltä täältä, vaikka wanhaa Turkua onkin tuhottu 
varsinkin 60- ja 70-luvuilla huolella.

Porin, toimittajan kotikaupungin pe-
rustaja, Juhana Herttua kuninkaana 
Turun sivukujalla.
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Vihdoin ja viimein pääsemme avaamaan suvun 
uudet nettisivut. Ongelmilta ei ole matkan ai-

kana vältytty, mutta nyt projekti alkaa lähestymään 
maalia.

Etusivulta löytyy uusimmat ajankohtaiset julkaisut, 
artikkelit tai uutiset. 
  Sivun oikeassa palkissa olevat ’avainsanat’ vie-
vät niihin julkaisuihin tai artikkeleihin, joita avain-
sana koskee. Avainsana pilven alapuolelta löytyy 
julkaisujen arkisto ja viimeisimmät kommentit.
   Vain jäsenille sivu on salasanan takana, koska 
jotkin materiaaleista eivät ole julkisesti jaettavissa. 
Salasanan takaa jäsenet löytävät ajantasaiset 
pöytäkirjat, julkaistut Rakeita-lehdet, jäsenluette-
lon sekä ihanat vanhat kuva-albumit.
   Jokaisen artikkelin sivun alaosasta löytyy nyt 
kommenttikenttä, johon voi jättää ajatuksia, kom-
mentteja tai vaikkapa kehuja... Kommentin voi 
jättää nimettömästi tai omalla nimellä.
   Jotkut sivuista on vielä työnalla, kuten Tilattavat 
sivu, koska pyrimme selvittämään mahdollisim-
man käytännöllistä tapaa logotuotteiden tilauk-
seen.

Nettisivujen uudet tuulet
   Toivomme lisää tarinoita, kuvia ja uutisoitavaa sivuil-
le. Kaikenlainen palaute sivuista on tietysti tervetullutta. 
Lähetä joko suoraan minulle: susa.blomroos@gmail.
com, tai Merjalle malmonkari@gmail.com 
Sivut aukeavat viimeistää jouluna.

- Terkuin, Susa Blomroos  
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-Taimo TuomiEUGENE HAROLD VANHALA – VIELÄ KERRAN

Toistasataa vuotta sitten ”Suu-
reen Länteen” siirtolaisiksi 
lähteneiden Hilma Alexievna 

Hagelbergin jälkeläisten jalanjälkiä 
olemme Rakeita-lehdessä saaneet vii-
me vuosina seurata useaan otteeseen. 
Alkusysäyksenä oli tammikuussa 
2000 eli lähes 23 vuotta sitten inter-
netin amerikkalaisilta keskustelupals-
toilta silmiin sattunut Emil Toivo 
Tuomen jälkeläisiin kuuluvan Suanne 
Carol Tuomen viesti, missä hän etsis-
keli Tuomi- ja Niemi -nimisiä suku-
laisiaan.
   
   Näillä lähtötiedoilla alkoi etsiskely 
sekä kotimaasta että Yhdysvaltain eri 
rekistereistä ja pian saatiinkin kootuk-
si melko hyvä, joskin vielä pääpiir-
teinen kokonaiskuva Atlantin taakse 
muuttaneista sukulaisista. Asiaa osal-
taan auttoi Suannen lähettämä kooste, 
mihin hän oli ansiokkaasti koonnut ja 
dokumentoinut sikäläisiä tietoja hy-
vin kattavasti. Siihen aikaan USA:sta 
vielä löytyi netin kautta jokseenkin 
helposti ja vieläpä ilmaiseksi tieto-
ja erilaisista rekistereistä, vuosiluvut 
tosin oli useasti ilmoitettu ”about”-
varauksin. Vähitellen rekisteritiedot 
alkoivat siirtyä erilaisten yhteisöjen 
hallintaan ja nykyään tietoa saa vain 
maksamalla.

   Toistaiseksi tästä joukosta mielen-
kiintoisin vastaan tullut henkilö on 
ollut Eugene Harold Vanhala, joka 
toisen maailmansodan aikana palveli 
USA:n ilmavoimissa B-17 pommi-

koneen eli Lentävän Linnoituksen 
(Flying Fortress) navigaattorina ja 
koki myös sotavankeuden Saksassa. 
Hänestä ehdimme löytää sen verran 
tietoa, että hänen elämänkertansa 
kyettiin varsin kattavasti esittelemään 
sekä sukukokouksessa että RAKEITA-
lehden palstoilla. Aivan kaikki ei ole 

vieläkään tässä. Sinnikkäästi netissä 
surffailtaessa on eri yhteyksistä put-
kahtanut esille vielä kolme valokuvaa. 
Kaksi niistä on varsin heikkotasoisia, 
mutta ainutlaatuisuudessaan ansaitse-
vat tulla tallennetuiksi myös sukuseu-
ran arkistoihin.
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  Valmistuttuaan (graduated) lentoupseeriksi 
23-vuotiaana vuoden 1942 alkupuolella Eu-
gene (”Gene”) kävi studiokuvassa kotikau-
pungissaan Duluthissa. Hänen sotilasarvon-
sa oli nyt Second Lieutenant eli meikäläistä 
vänrikkiä vastaava. Myöhemmässä vaiheessa 
hän sai ylennyksen, hänestä tuli First Lieute-
nant eli luutnantti.

   Duluthilaisen valokuvaamon nimi oli Wal-
len Studio. Nimestä päätellen kuvaamon juu-
ret saattoivat olla ruotsalaisia tai jopa suoma-
laisia. 

   Jossakin vaiheessa Eugen on tullut kuva-
tuksi myös lentovarusteissa. Laskuvarjon 
valjaat ovat päällä ja laskuvarjohan hänet, 
kuten koko muunkin miehistön sittemmin pe-
lasti. Kuulokkeet korvilla kertovat siitä, että 
isossa lentokoneessa miehistön jäsenet jou-
tuivat kommunikoimaan keskenään sisäisen 
puhelinverkon välityksellä.Kuva on varustet-
tu henkilön nimellä ja jollakin koodilla, mis-
tä saattaa päätellä, että kuva on mahdollisesti 
tarkoitettu jonkinlaiseen kurssimatrikkeliin. 

   Kolmas kuva on sotavankileiriltä Saganin 
kaupungista Schleesiasta. Eugene on tässä 
pisimpänä kolmen toverinsa keskellä leiri-
parakin nurkalla. Parakki saattaa olla juuri 
hänen majapaikkansa, sillä parakin kulmassa 
maavallissa on erotettavissa kirjaimet ”US” 
sekä viisisakarainen tähti, joka oli ja on edel-
leen Yhdysvaltain ilmavoimien tunnus väril-
tään tosin valkoisena.

  Sagan on nykyisen Puolan aluetta 
ja entisen sotavankileirin (Stammla-
ger  Luft III, Stalag Luft III) alueella 
on leiristä kertova museo. Museosta 
on netissä runsaasti tietoa.

   Lopuksi todettakoon, että inno-
kas sukututkija, 18.7.1957 synty-
nyt Suanne Carol Tuomi menehtyi 
sairauden murtamana 1.6.2021.
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Hagelberg–Raekallion suku-
kirjassa esipolvet on paikan-
nettu Kuhmalahdelle Yrjö 

Raevuoren v. 1932 julkaiseman ”Tam-
perelaisia sukuja” -teokseen nojau-
tuen. Vanhin suvun esi-isistä on kirjan 
sukutaulussa 1 mainittu seppämestari 
Johan Hagelberg (1747–1794), jon-
ka vaiheita on dokumentoitu Messu-
kylän ja Tampereen kirkonkirjoissa 
vuodesta 1778 alkaen. Viime vuosina 
sukuseurassa on Taimo Tuomen tut-
kimusten ja artikkelien (RAKEITA 
kesä-21, joulu-14) perusteella pohdit-
tu seuraavia kysymyksiä: missä Johan 
Hagelberg on syntynyt, ketä hänen 
vanhempansa ovat ja missä hän on 
saavuttanut sepän ammattitaidon ja 
jo 31-vuotiaana seppämestarin arvon. 
Taimo Tuomi esitteli jo vuoden 2014 
artikkelissaan Johan Hagelbergin 
muuttokirjaa Fiskarsista Tampereelle, 
todistetta, jonka aiemmat sukututkijat 
ovat ohittaneet.
   Sukuseuran perustaman sukututki-
mustyöryhmän (Taimo Tuomi, Alpo 
Tuomi, Merja Almonkari) tehtäväksi 
annettiin etsiä vastauksia Johan Ha-
gelbergia koskeviin kysymyksiin. 
Kovasti yritimme, mutta selvitystyö 
kohtasi runsaasti haasteita. Näitä oli-
vat tutkittavan aineiston suuri määrä, 
1700-luvun kirkonkirjojen vaikealu-
kuisuus sekä Pohjan pappilan tulipalo 
1790-luvulla, jossa tärkeät Fiskarsin 
ja Antskogin ruukkiseurakuntien kir-
konkirjat tuhoutuivat.  Kirkonarkisto-
jen kirjat 1700- luvuilla ovat vanhaa 
ruotsia ja vanhanmallista koukeroista 
käsialaa. Tarvitsimme ammattilaisen 
apua. 
   Ryhmä täydensi itseään yhdellä 
ammattisukututkijalla, Juha Vuorelal-
la, joka on tutkinut mm. Karjalohjan 
Hagelberg-sukua. Juha sai tehtäväk-
seen 1. etsiä todisteita siitä, että sep-
pämestari Johan Hagelberg olisi ko-
toisin Kuhmalahdelta ja olisi sotilas 
Yrjö Drufvan poika, syntynyt 1750 
ja 2. etsiä todisteita siitä, että hän oli-
si kotoisin Fiskarsin alueelta (josta 
hän muuttokirjan mukaan on tullut 
Tampereelle), kuuluu Karjalohjan 

Hagelberg-sukuun ja saanut sepän pä-
tevyytensä Fiskarsin ruukkialueiden 
ruukeissa.
Sukututkija Vuorela kävi läpi Kuh-
malahden rippikirjat vuoteen 1772 
asti, Pohjan rippikirjat vuoteen 1780 
asti, ruukkien henkikirjat vuoteen 
1780 asti ja vuorikäräjien pöytäkirjat 
1770–1778. Rippikirjoissa on lueteltu 
seurakunnan jäsenet taloittain tai per-
heittäin ja kirjattu syntymäaika, ripillä 
käyminen, lukutaito, katekismuksen 
osaaminen ym. Henkikirjat olivat val-
tiollista verotusta ja sotaväkeen otta-
mista varten tehtyjä virallisia rekis-
tereitä, jotka tehtiin paikkakunnittain 
ja taloittain. Vuorikäräjien pöytäkirjat 
sisälsivät asiaa metalli- ja kaivosalas-
ta, esimerkiksi raportit tarkastajien 
käynneistä ruukeilla, vuoritoimen 
historiaa ja myös ruukkien työntekijä-
luetteloita.
   Mitä sukututkija löysi? Juha Vuorela 
kokosi todisteita, jotka viittaavat sii-
hen, että Johan Hagelbergin tausta on 
Fiskarsin alueella. Vuorela päättelee 
löydösten kumoavan aiemman tiedon, 
jonka mukaan seppämestari Johan 
Hagelberg, s. 1747 olisi sama henkilö 
kuin sotilaan poika Johan Göransson, 
s.1750 Kuhmalahdella. Väitteitä tuke-
vat seuraavat seikat:

   1.  Vielä 1760-luvun alkupuolella 
sotilaan poika Johan asuu Kuhma-
lahdella ja rippikirjassa hänen nime-
nään on vain patronyymi Göransson. 
Kuhmalahden rippikirjoista ei löydy 
mitään, mikä liittäisi sotilaanpoika 
Johan Göranssonin Fiskarsin seppä 
Johaniin, s.1747.

   2. Vuonna 1772 Johan Hagelberg 
mainitaan ruukkien henkikirjassa 
Fiskarsissa yhdessä vaimonsa Cai-
sa Eriksdotterin, lapsensa ja vanhan 
muorin kera.

   3. Ruukinsaarnaaja Sigfrid Henrik 
Bergstenius on kirjoittanut hänelle 
muuttokirjan Antskogissa 10.6.1778. 
Se löytyy Tampereen tuomiokirkko-
seurakunnan arkistosta.

  4. Samoin löytyy muuttokirja 
10.2.1779, johon on merkitty myös 
vaimo Caisa ja lapset Anders Johan 
(s.1771) ja Anna Caisa (s. 1778)

   5. Johan Hagelberg ei kuulu Karja-
lohjan Hagelberg-sukuun.
Juha Vuorela onnistui tulkitsemaan 
vanhalla ruotsin kielellä laaditut, kir-
kollisia ilmaisuja sisältävät ja osittain 
epäselvät asiakirjat luettavaan asuun. 
Taimo Tuomen suomeksi kääntäminä 
ne kertovat esi-isästämme seuraavaa: 

Muuttokirja 1778

Fiskarsin ruukin hienoseppämestari 
Johan Hagelberg, joka maaliskuun 
lopulla matkusti Porin lääniin ollen 
edelleen tällä matkallaan, omaa tyy-
dyttävän tuntemuksen Kristinuskosta, 
on elänyt sävyisää ja hiljaista elämää 
sekä esteettä nauttinut Autuuden ar-
vokkaista välikappaleista. Todistaa 
Antskogissa 10 Kesäkuuta 1778. 
 Sigfrid Henr. Bergstenius, Antskogin 
saarnaaja.

Muuttokirja 1779

Fiskarsin ruukin hienoseppä Johan 
Hagelberg, joka viime kesänä on 
muuttanut tämän Ruukin seurakun-
nasta Tampereelle, on syntynyt 1747 
ja hänen vaimonsa Caisa Ericsdotter 
1746. Molemmat osaavat lukea, osaa-
vat kohtalaisesti ulkoa Kristinuskon 
pääkappaleet ja ymmärtävät ne jo-
takuinkin, ovat yleisessä elämässään 
esiintyneet sävyisästi sekä esteettä 
nauttineet armon arvokkaista välikap-
paleista, kuten vaimon osalta viimeksi 
tapahtui täällä 26 Heinäkuuta. Todis-
taa Antskogin ruukilla 10 Helmikuuta 
1779. Muutoin heidän mukanaan on 
täältä 2 lasta, poika Anders Johan 
syntynyt 1771 ja tytär Anna Caisa 
syntynyt 1778. 
    S. H. Bergstenius, Ruukinsaarnaa-
ja.  Merkitty rippikirjaan.

 Sukututkimusryhmän selvitystyön 
esitteli Turussa Merja Almonkari. Esi-
tys herätti monia kysymyksiä ja paljon 

ESI-ISÄÄ ETSIMÄSSÄ – MISTÄ TULET, SEPPÄMESTARI JOHAN HAGELBERG?
-Merja Almonkari
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keskustelua. Onhan niin monia vuosia 
totuttu ajattelemaan, että suvun juuret 
ovat Kuhmalahden Tervaniemessä. 
Nyt tutkimuksen valokiila osoittaa-
kin selkeästi Fiskarsiin ja Antskogiin. 
Seuraavaa sukukokoustakin ehdotet-
tiin ja kannatettiin sille suunnalle. 
Johan Hagelbergin syntyperä on edel-
leen hämärän peitossa. Vuorelan mu-
kaan Johan Hagelberg ei kuulu aina-
kaan Karjalohjan Hagelberg -sukuun. 
Henkikirjassa mainittua vanhaa muo-
ria ei pystytä identifioimaan – hän voi 
olla Caisan äiti tai Johanin äiti. (Siinä 
tapauksessa olisimme löytäneet suvun 
esiäidin!) 

   Juha Vuorelan mukaan Johanin su-
kujuuret saattaisivat selvitä käymällä 
lävitse kihlakunnanoikeuden pöytä-
kirjoja 1780-luvulta. Jos hän on hake-
nut pitäjänkäsityöläisen statusta, siinä 
yhteydessä on selvitetty myös suku-
tausta. Tämä tarkoittaisi kuitenkin 
käytännössä muutamien satojen, ellei 
tuhansien sivujen läpikäymistä. 
   Keskustelussa nousi esiin monia ide-
oita syntyperän selvittämiseksi. Ehkä 
jäämme odottamaan tehokkaampien 
hakukoneiden kehitystä? Löytyisikö 
jostain tietoa Ruotsista Fiskarsin ruuk-
kialueelle tulleista sepistä? Voisiko 
DNA-tutkimus tuoda uutta valoa tä-

hän – löytyykö Ruotsin seppäsuvuista 
etäserkkuja? Keskustelu jatkukoon! 
   Myös uusien esi-isätietojen merki-
tys sukuseuran sääntöihin huomattiin. 
Seuraan jäseneksi hyväksyttävänhän 
pitäisi sääntöjemme 4 § mukaan olla 
polveutunut Kuhmalahden Tapani-
lan sotilasvirkatalon lampuoti Jaakko 
Paavalinpoika Tapanilasta. Sillä pe-
rusteella ei kukaan läsnäolijoista ole 
Hagelberg–Raekallion sukuseuran 
jäseneksi kelpaava. Niinpä, seurauk-
sena esi-isän etsinnästä onkin tulossa 
sääntömuutos ensi kesän sukukoko-
uksen asialistalle.

Onni-isämme serkku Rauha Tuominen oli autta-
massa perhettämme kotitöissä Porissa vuosina 
1944–1947. Kotitöiden lisäksi Rauha tiettäväs-

ti opiskeli samanaikaisesti myös Porissa Cygnaeuksen 
kansakoulun jatkoluokilla kaupallisia aineita. Siihen 
aikaan perheemme asui Mikonkatu 13 sijaitsevassa 

puutalokompleksissa Porin keskustassa. Pihapiirissä oli sen 
ajan mukaisesti paljon lapsia ja Taimon, Osmon ja minun li-
säkseni Rauha joutui välillä pitämään kuria pihapiirin muil-
lekin ”kakaroille”. Kuvassa vuodelta 1944 Rauha seisoo pi-
hapiirin lapsijoukon takana keskellä, porukasta me veljekset 
erottumme kuvassa muusta sakista nimillä.

Rauha Hautoniemen muistokirjoitukseen 
liittyen Alpo Tuomi muistelee

Seija Hautoniemen muistokirjoitus äidistään Rauhasta 
seuraavalla aukeamalla
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-Seija Hautoniemi

Äitini Rauha Hautoniemi eli pitkän ja 
vaiheikkaan elämän. Hän kuoli vii-
me itsenäisyyspäivänä 91-vuotiaana 
Ähtärissä äkillisen sairauskohtauk-

sen seurauksena.
   Rauha Kaarina syntyi Ähtärissä 26.8.1930 
Usko ja Hilma Tuomisen perheeseen kolmante-
na lapsena. Isänsä Usko Tuomisen äiti oli Hilma 
Alexievna os. Hagelberg ja isänsä Aleksanteri 
Ahlbom. Usko muutti veljiensä Onnin ja Ee-
melin tavoin sukunimensä Tuomeksi, mutta se 
muuttui Virroilta Ähtäriin muutettaessa Tuomi-
seksi papin kirjoitusvirheen vuoksi. Usko ei sitä 
käynyt korjaamassa, mutta oli katkera asiasta 
papille loppuikänsä.
   Tuomisen perhe oli hyvin köyhä. Koti oli pieni 
mökki, jossa vain yksi huone. Ei ollut karjaa eikä 
peltoa ympärillä jota viljellä.  Rauha kertoi, että 
usein ei ollut muuta ruokaa kuin homeista leipää 
tarjolla. Isä Usko teki satunnaisia töitä lähistön 
maatiloilla, milloin lisätyövoimaa tarvittiin. Äiti 
Hilma kävi myös lähitaloissa esim. pesemässä 
pyykkiä ja viljankorjuuaikana auttamassa. Pal-
kaksi sai jauhoja, leipää, voita ja ehkä lihaakin 
joskus, kun eläimiä syksyisin teurastettiin.
   Rauha oli pienestä asti hyvin tomera ja rohkea. 
Hän kävi omatoimisesti jo alle kouluikäisenä 
kyselemässä taloista töitä. Äitinsä olikin sano-
nut, että jos käyt taloissa, niin lakaise lattia, hae 
puita tms. siten ehkä saat vaikka leipäpalan pal-
kaksi. Rauhahan teki työtä käskettyä, kun näl-
kä oli usein. Koulun kesälomien aikana hän oli 
kesät lapsenlikkana tai pikkupiikana eri taloissa 
melkein vain ruokapalkalla. Joskus sai ehkä ha-
mekankaan palkaksi. Ruokakin tuli tarpeeseen, 
kun kotona siitä oli puutetta.
Parina kesänä Rauha oli Virroilla Ylä-Soinin 
talossa paimentyttönä vahtien ja kuljettaen ta-
lon lehmiä metsälaitumelle ja sieltä pois. Ylä-
Soinissa asui isän serkun perhe. Sieltä hän sai 
talon tyttären vanhoja vaatteita ja jopa kengät 
mukaansa kotiin lähtiessä.
   Pikkulotta-toiminnassa oli Rauha sota-aikana 
muiden saman kylän tyttöjen kanssa. He mm. 
poimivat vatunlehtiä, joita kuivatettiin ja lähe-
tettiin rintamalle teeaineksiksi. Tytöt keräsivät 
myös voikukanjuuria, jota jauhettuna käytettiin 
kahvinkorvikeaineena.
   Poriin äiti lähti 13-vuotiaana, junalla Hissu-
tädin saattelemana.  Hän meni serkkunsa Onni 
Tuomen perheeseen kotiapulaiseksi. Samalla 
hän kävi jatkokoulua. Perheen äidin Hertan opis-
sa äiti opetteli taloustyöt ja ruoanlaiton. Rau-
ha sanoikin, että se oli hänen talouskoulunsa.    

Kolme vuotta hän Porissa asusti 
palaten sitten hetkeksi Ähtäriin 
toimien lapsenmammana taas 
muutamia kuukausia.
   Sinä kesänä Rauha haki ja 
pääsikin Tyrvään tietopuoliseen 
karjanhoitokouluun. Jostain hän 
oli kuullut, että opetus, asunto ja 
ruoka ovat ilmaista näissä kou-
luissa, niin köyhäkin voi sellai-
seen oppiin mennä. Opetukseen 
kuului pakollinen harjoittelu ja 
sen hän suoritti Käyrän tilalla 
Huittisten lauttakylässä. Val-
mistuttuaan koulusta äiti toimi 
karjakkona muutamia vuosia 
ensin Savon tilalla Porin maa-
laiskunnassa ja sitten Kankaan-
päässä Päivikkeen tilalla. Lisä-
opinnot alkoi kiinnostaa myös. 
Hän haki tarkastuskarjakko-
kurssille. Sen hän kävi Kuopi-
ossa, karjatalousopistossa.

   Vehkalahden pitäjässä Rauha 
toimi vuoden verran tarkastus-
karjakkona kiertäen siellä eri kar-
jatiloilla tarkistaen maidonlaatua 
ja lehmien hyvinvointia.
   Rauha oli tutustunut Hautonie-
men Jaakkoon joku kerta Ähtä-
rissä lomilla käydessään, ja he 
alkoivat tapailla. Samassa kyläs-
sä asuvia olivat. He avioituivat 
joulukuussa 1953. Oma talo oli 
vastavalmistunut. Jaakko sai sen 
rakentamiseen edullista rintama-
mieslainaa. Rauha ei naimisiin 
luvannut mennä ennen kuin talo 
on valmis. Hän oli maailmalla 
ollessaan nähnyt niin paljon mi-
niöitten huonoa kohtelua, ettei 
hän Jaakon vanhempien kanssa 
halunnut asumaan saman katon 
alle. Jaakon kotitilasta lohkais-
tiin heille pieni tila, muutama 
hehtaari peltoa ja kymmenisen 

  RAUHA  HAUTONIEMEN ELÄMÄNKAARI

Rauha 16-vuotiaana karjanhoitokoulun aikoina.
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hehtaaria metsää. Navetassa oli enim-
millään kolme lehmää, lammas ja 
kanoja. Hevonen oli puoliksi Jaakon 
veljen kanssa. Pieni tila yksistään ei 
elättänyt, vaan Jaakko oli aina muu-
alla töissä. Hän opiskeli aikuisiällä 
hitsaajaksi Oulussa Merikosken am-
mattikoulussa. Metallialan töissä hän 
työskenteli eri paikkakunnillakin, 
mm.vuosikaudet Rauman telakalla. 
Siten Rauhan harteille paljolti  jäi ti-
lan töistä huolehtiminen ja arjen pyö-
ritys muutenkin. Joutuisa työihminen 
hän kun oli, niin hommat kuitenkin 
sujuivat. Kyläläisiltä ja Jaakon vel-
jeltä sai apua, kun tarvittiin hevosta 
peltotöihin. Rauhan sisarukset paljon 
auttoivat kesäaikaan tilan töissä ja las-
tenhoidossa.
   Lapsiakin oli tullut tiuhaan tahtiin. 
Ensin neljä poikaa; Urpo, Juhani, 
Timo ja Seppo. Sitten Seija-tytär ja 
vielä Matti-poika ja Ulla-tyttö. Jaak-
ko sairastui vuonna 1955 tuberkuloo-
sin ollen vuoden keuhkotautiparanto-

lassa. Lapsia tuolloin oli kaksi 
ja kolmas tulossa. Rauhan sisar 
Helvi oli sen ajan apuna lasten-
hoidossa ja muutenkin.
   Lasten vartuttua oli heistä pal-
jon apua pellolla ja navetassa. 
Isänsä kanssa pojat olivat mu-
kana myös metsätöissä.  Rau-
haa pyydettiin usein lähitaloihin 
auttamaan, kun oli vaikeita poi-
kimisia tai muuta hankaluutta 
eläinten kanssa. Vähän ikään 
kuin eläinlääkärin hommissa 
toimi, kun Rauhalla oli kuiten-
kin karjakon koulutus ja koke-
musta paljon karjanhoidosta. 
Hän siis osasi auttaa monenlai-
sissa tilanteissa.
   Vähitellen Rauha ajautui maatalous-
lomittajan töihin. Ensin hän vain lo-
mitti tarvittaessa naapureissa emäntiä, 
mutta kysyntää alkoi ilmaantua muu-
allekin. Omat lehmät laitettiin pois ja 
niinpä Rauha aloitti oikein kuukausi-
palkkaisena lomittajana. Siinä virassa 
hän oli 15 vuotta, kunnes selkävaivo-
jen vuoksi joutui sairauseläkkeelle.
   Ehti Rauha harrastaakin monenlais-
ta. Marjastaminen ja puutarhanhoito 
kesäisin ja villasukkien kutominen ja 
ompeleminen talvisin olivat niistä tär-
keimmät. Maamiesseuran toiminnas-
sa oli hän myös innokkaasti mukana. 
Iäkkäitä sukulaisiaan hän auttoi paljon 
käyden siivoamassa ja pesemässä hei-
dän pyykkejään. Myös naapureita hän 
kuljetti kauppaan ja muihin rientoihin. 
Lastenlapsiakin alkoi maailmaan tulla 
pikkuhiljaa ja Rauha heitäkin tietty 
hoiti. Usein heitä oli yökylässäkin.
   Sitten alkoi Rauhan ja Jaakon eläke-
päivät. Yhdessä he verkkokalastivat 
kesät ja talvet läpeensä. Myös metsä-
töitä talvisin he kahdestaan tekivät.

   Jaakko kuoli vuonna 1998 sairas-
tettuaan leukemiaa muutamia kuu-
kausia. Rauha asui sen jälkeen yksin 
omassa talossaan vielä 20 vuotta. 
Hyvin hän siinä pärjäsikin itsekseen, 
mitä nyt lapset hieman auttoivat. Yksi 
pojista toimi Rauhan omaishoitajana 
monen vuoden ajan, joten se mahdol-
listi kotona asumisen pitkään. Avun 
tarve kuitenkin vähitellen lisääntyi 
ja niin Rauha muutti palvelutaloon 
pienen harkinta-ajan jälkeen. Sinne 
hän kotiutui ihmeen nopeasti kuiten-
kin, vaikka ensin niin kovasti vastusti 
muuttoa.  Eikä hän sieltä vanhaan ko-
tiin suuremmin enää kaipaillut.   Muu-
tamia kertoja vuodessa hän siellä vain 
kävi vierailulla. Kotihoito kävi Rau-
haa viime vuodet auttamassa monta 
kertaa päivässä.
   Kolme vuotta hän ehti yksiössään 
asua. Sitten eräänä iltana iski aivove-
renvuoto ja sairaalassa Rauha muuta-
mia päiviä vielä eli. Näin päättyi pitkä 
työntäyteinen elämä.

Lypsyltä tulossa 1960-luvulla.

Perhe v. 1960. Lapset : Urpo, Juhani, Timo, Seppo ja Seija.

Perheen kotitalo 
vuonna 1970, 

jossa kirjoittaja 
Seija Hautoniemi 

asuu nyt itse.

Rauha ja seitse-
mänkiloinen hauki, 
jonka hän verkolla 
sai. Vuosi oli 2002.
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Kaikkihan nyt Hectorin tietää. Tai nykynuorista nyt ehkä ei-
vät ihan kaikki. Itselleni hän on ollut suuri musiikintekijä jo 
omasta nuoruudestani lähtien. Yksi Suomen parhaista. Mutta 
se on tässä nyt sivuseikka. Sattumoisin tartuin aivan äskettäin 
Porin kirjastossa tähän kirjaan. On ollut tarkoitus hankkia ja 
ottaa luettavaksi se jo viiden vuoden ajan, mutta on jäänyt, 
kun maailma on täynnä luettavaa ja ihmeteltävää.
  Mitäs hagelbergejä radiotoimittaja ja muusikko-lauluntekijä 
Heikki Harma mahtaa ollakaan? Hänen isoisänsä nimittäin 
oli Ernst Hagelberg. Tällä oli vaimo, Wilhelmine os. Inder-
man, joka oli kotoisin Virosta. Nämä Hagelbegit asuivat Röö-
perissä, Punavuoressa. Ernst toimi talonmiehenä. Hector ker-
too kirjassa omasta isästään ja tämän veljestä Alfred ”Altte” 

Hagelbergistä, että nämä tunnettiin kulmakunnalla ”Hagelin 
broidiksina”, joille ei juuri kannattanut vittuilla. Olivat nimit-
täin kovia kundeja. Heikin isä Veikko nyrkkeili SM-tasolla 
Jukolan Pojat -seurassa, meloi kilpaa ja veljensä kanssa myös 
kilpauivat. Näillä oli Sievä -niminen pikkusisko.
  Mutta niin, keitäs hagelbergejä nämä ovat? Hectorin isä ja 
tämän sisarukset muuttivat 30-luvun alussa Hagelberg -ni-
men Harmaksi. Matrikkeli tuntee yhden Alfredin ja yhden 
Veikon, mutta eivät liene samoja? Mutta Heikki Harma voisi 
siis hyvin ottaa alkuperäisen sukunimen - Hagelbergin.  -YR

HEIKKI ”HECTOR” HAGELBERG


