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Rahkosten sukututkimuksessa on 
otettu käyttöön yksi keino lisää, 
DNA-tutkimukset. Menettelyllä on 
haluttu lisätietoa muun muassa 
siitä, ovatko esimerkiksi Keski-
Suomen Rahkoset ja luovutetun 
Karjalan alueen Rahkoset sukua 
keskenään. 
 
Tähän mennessä kolmen sukuseu-
ran jäsenen DNA-näyte on tutkittu 
amerikkalaisessa Family Tree 
DNA -tutkimuslaitoksessa. Yksi 
tutkituista on tämän kirjoittaja eli 
Jorma Rahkonen. 
 
Family Tree DNA on uranuurtaja 
DNA-testin valjastamisessa suku-
tutkimuskäyttöön. Yhtiö on testan-
nut satojatuhansia ihmisiä, joista 
suomalaisia on yli 1500. Sillä on 
laaja vertailutiedosto, jonka tarkoi-
tuksena on tehdä mahdolliseksi se, 
että testitulosten perusteella keske-
nään täsmäävät henkilöt voivat olla 
yhteydessä keskenään. Tiedosto 
auttaa yhteisen esivanhemman löy-
tämisessä. Usein sama sukunimi ei 
merkitse todellista sukulaisuutta 
eikä yhteisen esi-isän olemassa-
oloa. Monet, joilla on eri sukuni-
mi, ovat puolestaan osoittautuneet 
sukulaisiksi DNA-testillä. 
 
DNA-tutkimus voi kuulostaa vaikealta asialta, 
mutta Ylen TV1:n Priima-ohjelman toimittaja 
Regina Rask on kiteyttänyt asian selkeästi: 
”Kirjaimellisesti; me kannamme menneisyyttä 
mukanamme. DNA-testien lahjomattomuus pe-
rustuu siihen, että jokainen mies kantaa Y-
kromosominsa DNA:ssa oman isälinjansa histori-
aa, mm. tiedon siitä, mihin haploryhmiin eli klaa-
neihin hänen esi-isänsä ovat geneettisen Aatamin 
jälkeen kuuluneet. Naiset kantavat mitokondrioit-
tensa DNA:ssa tietoa esiäideistään.” 
 
DNA-testi voidaan ottaa esimerkiksi syljestä tai 
verestä. Family Tree DNA:lle näyte otetaan pos-
ken sisäpinnasta. Yritys lähettää tilaajalle kotiin 
näytteenottopaketin, jossa on kaikkiaan kolme 
näytepuikkoa ja -putkiloa, jotta testin tarkkuus 

voidaan varmistaa. Näytteenotossa posken sisä-
pintaa kaavitaan voimakkaasti noin minuutin 
ajan. Sen jälkeen näytepuikko työnnetään näyte-
putkiloon. Kaksi muuta näytettä otetaan samalla 
tavalla 3-–4 tunnin välein. Lopuksi näyteputkilot 
pakataan ohjeiden mukaan ja DNA-näytteet lähe-
tetään takaisin USA:han. 
 
Tilaus tehdään englanninkieliseltä nettisivulta 
(www.familytreedna.com). Maksu onnistuu ylei-
sillä luottokorteilla. Kirjeessä, jossa on kaikki 
tarvittavat välineet näytteenottoa ja palautusta 
varten, ohjeet ovat suomeksi. Tilaukseen saa suo-
menkieliset ohjeet Suomi DNA-projektin sivulta 
(www.fidna.info). 
 
Tulokset tulevat sähköpostiin vähitellen muuta-

DNA:sta apua Rahkosten sukututkimukseen 

Tästä  testin ottaminen alkoi. Posti toi näytteenottovälineet 

Yhdysvalloista. Paketissa oli ohjeet sekä kolme näytepuikkoa 

ja -putkiloa. Kuvat: Jorma Rahkonen 
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man viikon kuluttua näytteiden lähettämisestä. 
Tuloksia tulee monessa erässä sitä mukaa, kun 
saadaan tutkittua lisää markkereita. Isälinjan tu-
loksessa markkerit ilmoittavat kuinka monta ker-
taa sama piirre on kertautunut tietyssä suoran isä-
linjan perimäkohdassa. Esimerkiksi 8 kertaa tai 
jopa 40 kertaa. Mutaatio tässä kertautumismää-
rässä tapahtuu hyvin harvoin ja satunnaises-
ti jonkin poikalapsen kohdalla, mutta periytyy 
siitä eteenpäin sitten muuttuneessa muodossa. 
Sukuseuran sisällä voi esimerkiksi 300 vuotta 
sitten haarautuneessa haarassa olla esimerkiksi 
yksi tai kaksi mutaatiota. Mutaatioalttius hiukan 
kasvaa, jos isä on iäkäs nuorimman lapsen saa-
dessaan. 
 
Family Tree DNA:lta voi tilata joko 12:n, 25:n, 
37:n tai 67 markkerin tutkimuksen. Rahkosten 
sukuseura päätyi tilaamaan 37 markkerin vertai-
lun. Eri aikoina, viime kesänä ja syyskuussa, tila-
tun testin hinnat vaihtelivat. Omani maksoi run-
saat 170 dollaria eli senhetkisillä valuuttakursseil-
la hieman yli 125 euroa. 
 

Sukulaisia vai ei? 
 
Sukuseuran hankkimista testeistä kahden ensim-
mäiseksi tutkitun Rahkosen saamat tulokset aihe-

uttivat hämmennystä, sillä 37 markkerin mukaan 
sukulaisuutta ei ollut. Tulosten varmistamiseksi 
päätettiin ottaa mukaan kolmas henkilö eli tämän 
jutun kirjoittaja. Tuloksena oli 37 markkerin ver-
tailussa, että toisella aiemmin näytteen antaneista 
oli 34 samaa markkeria kuin minulla. Näytteen 
antoi riihimäkeläinen sukuseuran hallituksen jä-
sen Veikko Rahkonen. 
 
Erikoista on se, että täsmälleen samanlaiset 37 
markkeria kuin minulta löytyi suomalaiselta hen-
kilöltä, josta en ollut kuullut koskaan aiemmin. 
 
Miten tuloksia sitten pitäisi tulkita? Lauri Koski-
nen, joka toimii administraattorina Suomi DNA -
vertailuprojektissa, sanoo että vertailuun olisi 
pitänyt ottaa 67 markkeria eikä jättää sitä 37 
markkeriin. 
 
”Toisen tutkitun Rahkosen mahdollinen muista 
erottuva lähempi sukulaisuus ei 37 markkerin 
vertailussa vielä käy selville. Suomalaiset ovat 
sen verran lähellä toisiaan ja kun sukuseuran si-
sällä on pikku mutaatioita, tarvitaan 67 markkeria 
kokonaiskuvan saamiseksi”, Koskinen toteaa. 
”Nyt siellä tosin on täysin täsmäävä 37 markkerin 
mukaan näkyvillä, mutta jollei hänen kirkonkirjo-
jen mukaisesta sukulaisuudestaan ole tietoa, saat-

Dna-näyte otetaan kaapimalla posken sisäpintaa näytepuikolla. Kuva: Pirjo Rahkonen 
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taa käydä niin, että hän ei olekaan läheisin DNA-
sukulainen 67 markkerin vertailussa.” 
  
Koskisen mielestä pitäisi ensin ottaa 67 markke-
ria sukuseuran eri haaroista ja katsoa siitä tilanne 
sukuseuran jäsenten läheisimmistä DNA-
sukulaisista sekä keskinäisesti että muihin tutkit-
tuihin suomalaisiin, mutta nimenomaan 67 mark-
kerin tuloksiin nähden. 
  
Koskinen suosittelee DNA-sukututkimuksen ti-
laamista eri sukuhaaroista. ”Bonuksena kulle-
kin suosittelen suoran äitilinjan perusteelli-
sen tuloksen tilaamista. Super DNA maksaa vielä 
tämän vuoden puolella tilattuna 199+229 eli 428 
dollaria. Pelkkä isälinja, sen tarvittava 67 mark-
keria, nyt 199 dollaria, nousee sekin vuodenvaih-
teessa yli 200 dollariin”, hän kertoo. 
 
”Oleellista on se, että DNA-sukututkimuksessa 
DNA:sta vertaillaan vain sitä pientä osaa sekä 
isälinjan että äitilinjan perimästä, joihin ei puoli-
son perimä millään tavalla vaikuta. Jotta yksi lä-
heisin DNA-sukulainen muiden joukosta löytyy, 
on isälinjasta otettava vertailuun 67 markkeria ja 
äitilinjasta 16569 mtDNA-markkeria”, Koskinen 
sanoo. 
 

Turvallisuus luvataan 
 
DNA kertoo meistä niin paljon, että moni var-
masti esittää kysymyksen näytteiden antamisen 
turvallisuudesta.  Family Tree DNA säilyttää 
näytteet varastossa 25 vuotta ilman lisämaksua. 
Näin siksi, että asiakas voi tutkituttaa uusia löy-
dettyjä perimämarkkereita (jotta voi tarkemmin 
määrittää yhteisen esivanhemman aikahaarukan) 
tai voi teettää haluamiaan testejä. 
 
Family Tree DNA vakuuttaa noudattavansa anka-
rinta linjaa yksityisyyden turvaamiseksi. Se mu-
kaan DNA-vertailutiedostot ja testitulokset ovat 
täydellisesti yhtiön omassa valvonnassa. 
”Arizonan tutkimuslaboratoriot yliopiston cam-
pus-alueella valvovat ja säilyttävät geneettistä 

DNA-näytettä puolestasi, varastoiden turvallisesti 
lukittuihin kaappeihin”, yhtiö kertoo näytteenot-
tovälineiden mukana lähetetyssä kirjeessä. 
 
Asiakkaan näkökulmasta Family Tree DNA on 
ollut täsmällinen ja luotettava tähänastisissa toi-
missaan. 

Jorma Rahkonen 

 

Lisätietoa: 

www.fidna.info 

www.familytreedna.com 

Kalevi Wiik: Mistä suomalaiset ovat tulleet.  

Pilot-Kustannus 2007. 

Näytepuikko työnnetään pieneen näyteputkiloon, 

jossa on saippuaista liuosta. Näyteputkilot pan-

naan muovipussiin ja lähetetään julkaisuluvan 

kanssa valmiiksi osoitteella varustettuun kirje-

kuoreen. Kuvat: Jorma Rahkonen 

Jos olosi nykymaailman pyörityksessä tuntuu  juurettomalta, ryhdy harrastamaan sukututkimus-
ta. Se on helppoa, alussa kun ei tarvitse tietää kuin oma nimi ja syntymäaika. Harrastajalta vaa-
ditaan kuitenkin kärsivällisyyttä, sillä tutkimus ei koskaan valmistu. Itse asiassa: mitä syvem-
mälle sukututkija työssään pääsee, sitä laajemmaksi tutkimusalue käy.” 
 
Päätoimittaja Katriina Palo-Närhinen GEO-lehdessä  5–6/2009 

” 
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Yhteensä 44 osallistujaa ko-
koontui sukujuhlaan ja suku-
kokoukseen Lomakeskus 
Messilään Hollolaan kauniina 
kesälauantaina, 18.7.2009. 
 
Sukujuhlaan toi Hollolan 
kunnan tervehdyksen kunnan-
johtaja Päivi Rahkonen. Olavi 
Keski-Rahkonen ja Veikko 
Rahkonen kertoivat sukukir-
japrojektista. Sukukirja aio-
taan julkistaa vaiheittain.  
 
Äänisen alueen Rahko-
nimistä esitelmöi Pauli Rah-
konen. Musiikista vastasivat 
sukujuhlan nuorimmat esiin-
tyjät Riia ja Roosa Rahkonen. 
 
Juhlan jälkeen pidetyssä su-
kuseuran kokouksessa päätet-
tiin nostaa jäsenmaksu aiem-
masta yhdeksästä eurosta 
kymmeneen euroon vuodessa. 
Vuosien 2009 ja 2010 jäsen-
maksut peritään yhdessä 20 
euron erässä. Ainaisjäsen-
maksu on 100 euroa. 
 
Sukuseuran hallitukselle an-
nettiin yksimielisesti valtuu-
tus painattaa sukukirjan val-
miit osat vuonna 2011. 
 
Puheenjohtajaksi valittiin 
Olavi Rahkonen, varapuheen-
johtajaksi Hannu Luotola se-
kä hallituksen jäseniksi Jorma 
Rahkonen, Veikko Rahkonen, 
Olavi Keski-Rahkonen, Helvi 
Liimatainen, Maija Kärri, Jukka Rahkonen, Eero 
Nousiainen ja uutena Kyösti Rahkonen. 
 
Eero Hiironen esitteli sukukokoukselle standaa-
riehdotuksen. Siinä oli mustalla pohjalla jalkajou-
si, kirves ja kolme nuolta. Siitä oli kaksi värivaih-
toehtoa, musta-keltainen ja musta-hopea. Jalka-
jousi ja kirves hyväksyttiin yksimielisesti stan-
daarin osiksi. Hallitus käsittelee myöhemmin 
standaariasiaa. 

Sukulaisten kanssa Messilässä 

Arvat kävivät hyvin kaupaksi. Kuvat: Jorma Rahkonen 

Veikko Rahkonen ja Marjatta Kulmakko selvittelivät sukutietoja. 

Kreikankilpikonna Eetu osallistui sukukokoukseen. 
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SUKUSEURAN TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2011 
 

Sukuseura jatkaa sukututkimuksen tekemistä eri puolilla Suomea olevien Rahkosten keski-
näisen sukulaisuuden selvittämiseksi.  

 
Sukukirjan valmisteluun valittu toimikunta jatkaa kirjan laatimisprojektin toteuttamista. Pro-
jekti etenee niin, että kirja on myynnissä vuoden 2011 sukukokouksessa. 
 
Kaikkia Suomessa ja ulkomailla eläviä Rahkosia pyritään aktivoimaan sukuseuran toimin-
taan, jotta suvun jäsenistä saataisiin entistä kattavampi kuva. Laajemman jäsenkunnan myötä 
on mahdollista saada lisää seuran tavoitteiden mukaista sukututkimustietoa ja uusia aktiivisia 
jäseniä.  
 
Pidetään yllä ja täydennetään yhdistyksen jäsenet kattavaa sähköpostiverkostoa, jonka avulla 
yhteydenpito jäsenten kesken sekä jäsenten ja hallituksen välillä on helpompaa. 
 
Sukuseuran lehteä kehitetään niin, että se olisi mahdollisimman kiinnostava koko jäsenkun-
nalle. Lehdelle muodostetaan aluetoimitusverkosto. Lehtien sisältö pyritään muodostamaan 
niin, että kukin sukuhaara saa oman numeronsa kerrallaan. Lehti ilmestyy kerran vuodessa. 
 
Suvun tutkiminen ja syntyvän tiedon dokumentointi edellyttää myös taloudellisia resursseja. 
Varoja hankitaan mm. sukuseuran jäsenille tarkoitettujen  esineiden myynnillä. 

 

Sukukokous järjestettiin Lomakeskus Messilän markkinaravintolassa. 
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Sukuseuran hallituksen uusi jäsen Kyösti Rah-

konen innostui sukututkimuksesta isänsä kuo-

leman jälkeen. 

 
”Olen syntynyt 10.04.1947 Varkaudessa viisilapsisen 
perheen esikoisena. Meitä poikia oli kolme ja tyttöjä 
kaksi.  Lisäksi perheeseemme kuului sisarpuoli, joka 
oli vanhempi. Isäni toimi maalarina ja äiti hoiti kotia ja 
kävi myöhemmin ansiotyössä leipomoliikkeessä. 
 
Kansalaiskoulun jälkeen kävin A.Ahlström Oy:n kone-
pajakoulun ja valmistuin paineastiahitsaajaksi. Työs-
kentelin konepajassa, kunnes suoritin asevelvollisuute-
ni Santahaminan Kadettikoulun Jääkärikomppaniassa. 
Armeijan jälkeen valmistuin koneteknikoksi Walter 
Ahlströmin teknillisestä koulusta. 
 
Toimin työnjohtajana Keuruun konepajalla puolitoista 
vuotta, sitten olin suunnilleen saman ajan menetelmä-
suunnittelijana Varkauden konepajalla. Seuraava työ-
tehtävä edellytti muuttoa Juankoskelle, jossa toimin 
hitsaajakurssien opettajana Siilinjärven kurssikeskuk-
sen palveluksessa. Sain uuden tehtävän Varkauden 
kurssikeskuksen levyseppähitsaajien kouluttajana ja 
suoritin Ammattikoulujen Opettajaopistossa opettaja-
tutkinnon. 
 
Olin koko nuoruuteni ollut mukana Helluntaiseurakun-
nan toiminnassa eri työmuodoissa ja kokenut jo 10-
vuotiaana henkilökohtaisen uskoontulon. Elettiin vuot-
ta 1979, jolloin koin voimakkaasti tarvetta irrottautua 
kokotoimiseen hengelliseen työhön. Kesällä minut 
palkattiin toiseksi työntekijäksi Varkauden helluntai-
seurakuntaan. Tiellä eri seurakuntien pastorina kului 
aina vuoteen 2004. Tutuksi tulivat Kangasniemi, Jäm-
sä ja Ikaalinen, jossa palvelin seurakuntatyön ohessa 
myös peruskoulun luokanopettajan ja teknisen työn 
opettajan tehtävissä. Siellä tein myös muutamia sijai-
suuksia ammattikoulun puolella. 
 
Vuonna 2006 muutimme Keuruulle, josta vaimoni 
Marjo sai töitä Iso Kirja -opistolta. Vuoden 2007 tou-
kokuusta lähtien olen ollut eläkkeellä ja toiminut Iso 
Kirja -opiston PR-tehtävissä kiertäen tähän mennessä 
Keski-Suomen, Pirkanmaan, Kainuun- ja Savon seura-
kunnissa. Samalla opiskelen teologiaa iltapuhteinani. 
Olen huomannut opiskelun hyväksi lääkkeeksi demen-
tiaa vastaan! 
 
Kunnalliselämään osallistun toimimalla sivistyslauta-
kunnassa Kristillisdemokraattien  edustajana sekä kuu-
lun paikallisen ala-asteen johtokuntaan sivistyslauta-
kunnan edustajana. 
 
Harrastuksiakin minulla on, mm. kuoro- ja yksinlaulu, 

kuntoliikunta, Lapin-matkailu, entisöinti ja uutena 
sukututkimus. Viimemainitusta kiinnostuin jo vuosia 
sitten, kun näin Keskisuomalaisessa jutun pankinjohta-
ja Rahkosesta Saarijärveltä. Lopullinen kimmoke tuli 
isäni kuoltua tammikuussa 2008 yli 90-vuotiaana. Pää-
tin ruveta ottamaan selvää, missä esi-isät ovat asuneet 
ja keitä he ovat. Tehtävä on alkuvaiheessa. 
 
Sen verran olen kuitenkin saanut selville, että  isoisäni 
ja hänen isoisänsä ovat asuneet Leppävirran pitäjässä 
Varkauden ja Kuopion välillä. Isoisäni Heikki Juho 
Rahkonen muutti maaliskuussa 1917 Varkauteen ja 
isäni Vilho Anton Rahkonen syntyi saman vuoden 
joulukuussa. Suvun etunimiä katsellessa huomioni 
kiintyi siihen, että monessa polvessa taaksepäin esiin-
tyy Anders (Antti) Johan (Juho). Viimeisen Andersin 
syntymäpaikkaa en ole saanut selville, syntymäajan ja 
vihkimispäivän kylläkin. Lähiseurakunnista muutta-
neiden kohdalta ei ole vielä löytynyt varmaa johtolan-
kaa, missä hän olisi syntynyt tai muuttanut. Täytynee 
käydä Joensuun ja Mikkelin maakunta-arkistoissa otta-
massa selvää, kunhan ehdin. Leppävirran naapuripitä-
jässä Tuusniemellä näyttää olleen melkoinen Rahkos-
ten keskittymä. Tahdon tervehtiä kaikkia suvun jäseniä 
ja lehtemme lukijoita ja toivottaa mukaan yhteiseen 
toimintaan sukumme parhaaksi! 
 
Vielä lisäisin perhetietoihini sen, että olen viiden lap-
sen isä (kaksi poikaa ja kolme tytärtä) ja neljän lapsen-
lapsen (tyttäriä) ukki.” 

Kyösti Rahkonen 

Kyösti Rahkonen esittäytyy 

Kyösti Rahkonen  
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Espoolaisen Frances Rajaman 
(syntynyt 20.6.1925) elämä on kietou-
tunut Suomeen ja Yhdysvaltoihin, jois-
sa hän asui vuorotellen elämän ensim-
mäiset vuosikymmenet. New Yorkissa 
syntynyt Frances viettää eläkepäiviään 
Espoossa ja kesäisin Jyväskylän Vaa-
jakoskella. 
 
–Äitini meni Amerikkaan viimeisellä 
laivalla ennen ensimmäistä maailman-
sotaa. Isä oli mennyt sinne jo pienenä 
poikana, Rajama kertoo. 
 
Francesin äiti oli Lempi Rahkonen ja 
isä Edward Smith (aikaisemmin Ny-
berg). Smithit palasivat Suomeen 
vuonna 1929, Francesin äidin vanhem-
pien luokse Vaajakoskelle. Francesin 
isä rakensi silloin hirsitalon vanhan 
Rahkolan talon viereen. 
  
Mutta kaipuu Amerikan mantereelle 
jäi. Jo vuonna 1931 perhe muutti takai-
sin Amerikkaan – ensin puuseppänä 
työskennellyt isä, muu perhe myöhem-
min. Niinpä Frances aloitti koulunsa 
New Yorkissa.  
 
Edessä oli kuitenkin paluu takaisin 
Suomeen muutaman vuoden kuluttua. 
 
–Äiti vaati, että tulemme takaisin, sillä äidin isä 
Eljas oli huonona. Muutimme Vaajakoskelle 
vuonna 1937, ja aloitin koulun Vaajakosken van-
halla koululla. Vuonna 1939 aloitin tyttökoulun 
Jyväskylässä, Frances muistelee vanhassa kotita-
lossaan, joka sijaitsee nelostien vieressä ja toimii 
nykyisin kesäpaikkana. 
 
Millaisiin oloihin Smithit muuttivat 1930-luvulla? 
–Rahkola oli pieni tila. Meillä oli lehmiä, sikoja, 
lampaita, vuohia, kaneja, ankkoja, hanhia, kanoja 
ja tietysti hevonen. Muistan, kuinka veimme vil-
jaa jauhettavaksi Kankaan myllyyn Jyväskylään. 
Sota-aikana teimme voita itse, Frances kertoo. 
 
Sota-aika oli tiukkaa myös siksi, että samassa 
talossa asui myös toinen perhe.  
–Sota-aikana pihaan tuli karjalaisrouva, joka veti 
lehmää perässään. Hän sanoi, että meillä on kuu-

lemma navetassa tilaa. Pikkuhuoneeseen muutti-
vat karjalaisnainen ja viisi hänen poikaansa, Raja-
ma kertoo. Yhteisasumista kertyi pari vuotta. 
 
Sota-aika oli nuorelle naisellekin kovaa työnte-
koa. Hän oli Kanavuoren tunnelissa töissä Valti-
on Patruunatehtaalla. 
–Olin kova tekemään halkoja, sellainen yllytys-
hullu. Kesällä olin uittotöissä erottelemassa puita. 
Naiset piti panna töihin, kun ei ollut miehiä. 
 
Nuori nainen tunnettiin rämäpäänä, joka uskalsi 
sukeltaa tukkilauttojen ali – henkensä kaupalla, 
mutta taitoa ja onnea riitti. 
 

Pitkä passinhakureissu  
 
Tyttökoulun jälkeen Frances pääsi Helsinkiin lu-
kioon. Ylioppilaaksi pääsyn jälkeen tie vei heti 

Frances Rajama viihtyy sukukokouksissa 

Vilhelmiina Rahkonen, Lempi Smith o.s. Rahkonen, Fran-

ces Smith ja Eljas Rahkonen vanhan Rahkolan portilla 

Vaajakoskella. Kuva: Frances Rajaman kotialbumi. 
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takaisin Amerikkaan. 
–Piti lähteä Amerikkaan hakemaan oma passi, 
Frances selvittää sodanjälkeisen ajan, vaaran vuo-
sien tunnelmia. Hän lähti Yhdysvaltoihin vuonna 
1948 ja palasi Suomeen vuonna 1950 – sillä ker-
taa jäädäkseen. 
 
Frances meni New Yorkissa sairaanhoitokouluun 
oltuaan ensin yhden kesän erään rikkaan tyttären 
seuraneitinä, kuten hän itse sanoo. 
–Harjoittelu oli isossa sairaalassa. Silloin tuli suu-
ri polioepidemia, joka herätti kauhua. 
 
New York ei merkinnyt nuorelle naiselle vain 
opiskelua ja työntekoa, vaan paljon muutakin. 
–New York on oma kaupunkini. Osaan kulkea 
siellä melkein silmät ummessa. Opettelin ajamaan 
autoa siellä lähimaaseudulla, hän kertoo. 
 

Takaisin Suomeen ja naimisiin 
 
Kun Frances palasi Suomeen, hän aloitti kauppa-
opiston Helsingissä – ja valmistui merkonomiksi. 
Tanssiharrastuksen parista löytyi aviomies Jaakko 
Rajama, joka oli VTT:n tutkimusinsinööri, ensin 
Hietaniemessä ja sittemmin Otaniemessä. Pari 
meni naimisiin vuonna 1951. Samana vuonna 
Jaakon taiteilijaisä Leo Rajama maalasi öljyväri-
työn nuoresta aviovaimosta. 
 
Frances ja Jaakko Rajama saivat kolme lasta. 
Heistä enää yksi, Markku, on elossa. Frances Ra-
jama on ollut leski 17 vuotta. 
 
Frances ehti työskennellä useissa työpaikoissa, 
lähinnä toimistotöissä. Rajama oli myös Pekka 
Kuusen väitöskirjatyön avustajana Alkossa. 
Vuonna 1956 hyväksytyn väitöskirjan nimi oli 
Alkoholijuomien käyttö maaseudulla: kokeellinen 

tutkimus alkoholijuomien käytöstä eräissä maa-

laiskunnissa ja kauppaloissa. 
 
Rajaman kiehtovin työpaikka oli amerikkalaisen 
elokuvayhtiön United Artists Filmsin kirjeenvaih-
tajana ja sihteerinä Helsingissä. Työpaikalla oli 
ainutlaatuinen etu: lyhemmät työviikot. 
 
–Yhtiössä oli viiden päivän työviikko silloin, kun 
muuten Suomessa lauantai oli työpäivä. 
Työvuosia kertyi 13 vuotta. 
 

Autoilua ja uintia 
 
Frances Rajaman nykyinen elämäntoveri on Eetu, 

83-vuotias kreikankilpikonna, joka oli mukana 
viime kesänä myös sukukokouksessa Hollolassa. 
Frances viettää pari kuukautta vuodessa vanhalla 
kotitilallaan Vaajakoskella, jonne hän ajaa Es-
poosta omalla autollaan. Matkaa kertyy suuntaan-
sa noin 280 kilometriä. 
 
– Autoilu on minulle terapiaa. Olen ajanut vuo-
desta 1992 lähtien yli 200 000 kilometriä nykyi-
sellä autollani. Ja ties kuinka paljon lukuisilla 
ulkomaanmatkoilla perheen kanssa. 
 
Francesin ykkösharrastus on uinti tai paremmin-
kin vesijuoksu: tunti miltei joka päivä. Matkaa 
tulee kilometri tai enemmän – viime huhtikuussa 
75 kilometriä. 
 
Frances on osallistunut Rahkosten sukukokouk-
siin 2000-luvulla. Hän on tykännyt olla sukulais-
ten kanssa. Kaikki serkut ovat olleet aina rakkai-
ta. Francesin serkkuja ovat esimerkiksi Heikki ja 
Kosti Mäkinen, jotka asuvat Vaajakoskella. Rak-
kaita serkkuja ja heidän lapsiaan on monta Rah-
kosta muun muassa Tikkakoskella. Osa heistä 
asuu nykyisin muualla Suomessa. 
 
Frances saa Vaajakoskella usein seuraa myös ai-

Frances Rajama työskenteli elokuvayhtiö United 

Artists Filmsin kirjeenvaihtajana ja sihteerinä 

Helsingissä. Kuva: Frances Rajaman kotialbumi. 
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noasta lapsenlapsestaan, Petristä, jolle hän on 
antanut perintönä erinomaisen englannin kielen 
taidon. Keskustelu perhepiirissä käydään yleensä 
englanniksi. 
 
Muuten hän harrastaa muun muassa Internetin 
tutkimista, viimeisimpänä kiinnostuksen kohteena 
on Facebook. 
–Oopperaa on käyty katsomassa Tallinnassa jo 

parikin kertaa. Muu matkustaminen on jäänyt – 
voi vain muistella lukuisia ulkomaan matkoja, 
joita aikanaan tehtiin perheen kanssa ja yksin. 
 
Francesin mottoruno elämässä on ollut Kaarlo 
Sarkian: Älä elämää pelkää, älä sen kauneutta 
kiellä... 
–Jokaisen pitäisi lukea tämä runo, Frances sanoo. 

Jorma Rahkonen 

Frances viihtyy kesäisin Vaajakoskella, jonne matka sujuu omalla autolla Espoosta. Kuvassa hänen 

kanssaan lapsenlapsi Petri. Kuvat: Jorma Rahkonen 
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Sinustako nettisivujen tekijä? 
Sukuseuran nettisivut kaipaavat kovasti kohennusta. Sivut ovat vanhentuneet ja 
liian suppeat. Niinpä on aika uudistaa ne.  
 
Sukuseura etsii siis nettivastaavaa, jonka tehtävänä on uudistaa sukuseuran net-
ti-ilme ja nettisisältö sekä ylläpitää sukuseuran sivuja. Tärkeää on huolehtia nii-
den ajankohtaisuudesta.  
 
Tarjoamme mielenkiintoisen tehtävän, josta ei makseta palkkaa, kuten ei muis-
takaan sukuseuran tehtävistä.  
 
Nettivastaavia voi olla kaksikin, jolloin toinen vastaisi teknisestä puolesta ja 
toinen sisällöstä. Käytännöstä sivut on rakennettava alusta lähtien uusiksi, jotta 
ne palvelisivat sukuseuran jäseniä mahdollisimman hyvin. 
 
Jos olet kiinnostunut tehtävästä, ota yhteys sukuseuran puheenjohtajaan Olavi 
Rahkoseen tai Rahkoset-lehden tekijään Jorma Rahkoseen. 
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ja onnellista 
uutta vuotta! 
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