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Uusi nimi, lisää ilmestymiskertoja

Kädessäsi on ensimmäinen Rahkoset-lehti. Kyse ei ole vuosituhannen lehtiuudistuksesta, vaan siitä, että
sukuseuran lehdelle haluttiin jäntevämpi nimi kuin Rahkosten sukuseura ry,  millä nimellä lehden kuusi
ensimmäistä numeroa ilmestyivät.

Myös lehden numerointia on muutettu. Jatkossa lehteä on tarkoitus julkaista kaksi kertaa vuodessa, joten
tämä lehti sai numeron 1/2001 ja sukukokoukseen jälkeen ilmestyvä numero on 2/2001. Huomioarvon
ja luettavuuden parantamiseksi lehti tehdään jatkossa osittain värillisenä, mikäli kustannukset eivät nouse
liian korkeiksi.

Jotta voisimme tehdä monipuolista sukulehteä kaksi kertaa vuodessa, lehden tekemiseen tarvitaan lisää
avustajia. Muutoinkin sukulehti kaipaa lisää elämää sivuilleen. Esimerkiksi tiedot syntymäpäivistä
mahtuvat lehteen, jos niitä vain tarjotaan.

Jorma Rahkonen 
 

Päätoimittaja: Jorma Rahkonen, Tavintie 8 B 22, 40400 Jyväskylä. Puhelin: (014) 676 152, sähköposti:
jorma.rahkonen@kolumbus.fi

Taittaja: Janne Rahkonen, yhteystiedot kuten edellä.

Jäsenmaksu on 50 mk / vuosi 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä. 
Ainaisjäsenmaksu on 500 markkaa. Lehti sisältyy jäsenmaksuun. 
Myös lahjoituksia voi maksaa sukuseuran tilille.

RAHKOSTEN SUKUSEURA RY 
K-S OP SAARIJÄRVI 540804-222060

Puheenjohtaja: Olavi Rahkonen, Kämmekkä 8, 40530 Jyväskylä, puhelin (014) 3722 528, sähköposti:
olavi.rahkonen@saunalahti.fi

Varapuheenjohtaja: Vuokko Kottari, 68380 Yli-Ullava, puhelin (06) 889 105, sähköposti:
nevertex@ullava.fi

Sihteeri: Helvi Liimatainen, Lunttilantie 22, 43100 Saarijärvi, puhelin (014) 432 147, fax (014) 432 144,
sähköposti: helvi.liimatainen@sci.fi

Rahkoset internetissä: http://webclub.solutions.fi/~rahkoset/ 
  
  



 

Sukukokous Savutuvan apajalla Vaajakoskella

Rahkoset kokoontuvat sukukokoukseen ja suvun tapaamiseen Vaajakosken Haapaniemeen lauantaina
21.7. Savutuvan apaja sijaitsee Päijänteen rannalla noin 12 kilometrin päässä Jyväskylästä. Ajo-ohje
näkyy tässä lehdessä julkaistavasta kartasta.

Savutuvan apaja on upea kokonaisuus, joka on Apposen perheen voimannäyte. Apposet ovat koonneet
Päijänteen niemelle kolmisenkymmentä vanhaa keskisuomalaista talonpoikaisrakennusta ja luoneet
niiden ympärille kauniin pihapiirin. Talonpoikaisesta ympäristöstä on kehitelty erinomaiset puitteet
perhejuhlille, saunailloille, kokouksille ja ulkomaalaisryhmien vierailuille. Vuonna 1991 Suomen
Matkailutoimittajien Kilta valitsi Savutuvan apajan Suomen parhaaksi retkikohteeksi.

Rahkosiinkin Savutuvan apaja liittyy, sillä apajan emäntä Marjatta Apponen kuuluu Rahkosten sukuun
ja on myös Rahkosten sukuseuran jäsen.

Lisätietoja Savutuvan apajasta löydät internetistä: www.savuntuvanapaja.fi. 
 

Ilmoittaudu, jotta ruokailijoiden määrä tiedetään!

Sukukokoukseen osallistuvien määrä on aina etukäteen arvoitus. Aikaisemmissa kokouksissa
osanottajamäärä on vaihdellut noin sadan ja lähes 200:n välillä.

Jotta Savutuvan apajalla osattaisiin varautua oikeaan henkilömäärään ruokailun järjestämisessä,
sukukokoukseen tulijoita pyydetään ilmoittamaan tulijoiden määrä ja millaisen ruokailuvaihtoehdon he
haluavat.

Ruokailun hinta on joko 95 tai 65 markkaa (alle 15-vuotiailta 50 ja 35 markkaa). Laajempi vaihtoehto
sisältää hienon pitopöydän kaikki herkut, toinen vaihtoehto suppeamman, mutta erinomaisen aterian.
Ilmoittautumisia toivotaan perheittäin tai laajempina kokonaisuuksina. Kerro, montako teitä tulee ja
minkä ruokailuvaihtoehdon valitsette.

Ilmoittaudu Anne Rahkoselle, mieluimmin sähköpostilla: anne.rahkonen@saunalahti.fi tai puhelimitse 
(014) 372 2528 tai  050 376 7025 
tai Helvi Liimataiselle, puhelin (014) 432147, sähköposti: helvi.liimatainen@sci.fi. 
  
  
 

Osta sukuseuran tuotteita!

Pikeepaitoja tummasininen, -vihreä ja musta 100 mk. 
T-paitoja harmaa  70 mk. 
Lippalakkeja musta  50 mk. 
Pipoja musta  50 mk. 
Kaulaliinoja musta  50 mk. 
Kyniä  5 mk. 
Veikko Vionojan grafiikkaa. Musta-valkoiset taulut, kehystettynä  1600 mk. Värigrafiikkataulut,
kehystettynä 3000 mk. Taulujen myyntiä hoitaa Eero Hiironen puh. 0400 644 050. 
Tilaukset:Helvi Liimatainen, Lunttilantie 22, 43100 Saarijärvi puh. (014) 432 147, fax (014) 432 144,
sähköposti: helvi.liimatainen@sci.fi  Toimituskulut 20 mk/tilaus lisätään hintoihin. Kaikkia tuotteita on
myynnissä kesän sukukokouksessa. 
  



  
 

Sukukokouksen ohjelma

10:30 - 11:00 Saapuminen Savutuvan Apajalle.Tulomusiikkia Heikki Rahkonen, hanuri 
11:00 - 11:15 Tilaisuuden tervehdyssanat, Olavi Rahkonen 
11:15 - 11:30 Musiikkia, Rautiaiset-yhtye 
11:30 - 12:45 Ruokailu (kukin voi valita laajemman tai suppeamman vaihtoehdon) Laajempi vaihtoehto:
Aikuiset 95 mk ja lapset (4-15 v.) 50 mk. Suppeampi vaihtoehto: Aikuiset 65 mk ja lapset (4-15 v.) 35
mk 
12:45 - 13:00 Musiikkia, Anne Rahkonen, huilu 
13:00 - 13:30 Juhlaesitelmä, Päätoimittaja Erkki Laatikainen 
13:30 - 13:45 Musiikkia, Sirpa Sipola, laulu 
13:45 - 14:15 Esitelmä suvun vaiheista: Rahkolan talon viimeiset asukkaat, Tuula Kuokkanen 
14:15 - 14:30 Musiikkia, Tuomas Iso-Ahola, laulu 
14:30 - 15:00 Kahvitauko 
15:00 - 15:40 Yhdistyksen vuosikokous. Huomionosoitukset. Yhteislaulu kokouksen päätteeksi 
15:40 - Vapaata seurustelua kokousalueella (seuraava tilaisuus kokoustiloissa alkaa klo 16:00, mutta
sukukokouksen osallistujat voivat oleskella Savutuvan Apajan pihalla ja pihan rakennuksissa
haluamansa ajan)

Lapsille (ja miksei aikuisillekin)  järjestetään leikkejä ja pelejä kokousalueella koko sukukokouksen ajan.

Kokouksen juontajina toimivat Tuula Kuokkanen ja Eero Hiironen. 
  
  
 

Ajo-ohje Savutuvan Apajalle

Jyväskylä – Vaajakoski 8 km 
Vaajakoski – Haapaniemi 4 km 
  
  
 

Lappeenrannan Rahkosten jälkikasvua

Juha haluaa vakiinnuttaa paikkansa SM-liigassa

Juha Topi Kasperi Kuokkanen 
Syntynyt 26.1.1982 Tampereella 
Äiti: Tuula o.s. Rahkonen s. 1945 Ruokolahdella 
Äidin isä: Pentti Rahkonen s. 1905 Viipurissa, kuoli 1966 Imatralla 
Äidin isoisä: Bernhard Reinhold Rahkonen s. 1882 Nurmissa (Viipurin msrk.), kuoli 1948 Imatralla

Lokakuinen sunnuntai vuonna 2000. Televisiossa näkyvässä jääkiekon SM-liigan ottelussa Saipa – 
Tappara lappeenrantalaisen Saipan ykkösmaalivahti loukkaantuu. Hänen tilalleen maalin suulle luistelee
miesten SM-liigan ensikertalainen, 18-vuotias Juha Kuokkanen. Kun vastassa on aina kova Tappara,
yllätyskäskyn maalille saaneelta nuorelta mieheltä ei odoteta paljon. Hän kuitenkin onnistuu ja torjuu
voiton Saipalle. Ilta-Sanomat valitsee hänet kolmen tähden pelaajaksi ja Iltalehti ottelun Expert-
pelaajaksi.

Juhalle tarjottiin loistava tilaisuus, ja hän käytti sen hyväkseen. Yksi ottelu ei kuitenkaan avannut tietä



tähtiin. Juha oli viime kaudella mukana 13 SM-liigan ottelussa, joista kahdessa hän pääsi kentälle. A-
nuorten SM-liigassa hän pelasi täyden kauden.

Tätä kirjoitettaessa Juhalta vielä puuttuu sopimus ensi kaudesta, mutta hän harjoittelee Saipan
liigajoukkueen mukana. Juhan ura jääkiekkoilijana on kuitenkin etenemässä lupaavasti. 20-vuotiaiden
MM-kisajoukkueen ovet voivat vielä avautua, vaikka hän putosi varsinaisesta MM-leiriryhmästä. Hän
kuuluu kuitenkin tarkkailuryhmään, josta voi vielä nousta maajoukkueeseen. 
"Pienet mahdollisuudet on",  Juha kuittaa lyhyesti utelut pääsystä maajoukkueeseen. Jääkiekkoilu on
Juhalle tärkeä, muttei ainoa merkittävä asia. Syksyllä hän aikoo kirjoittaa ylioppilaskirjoitusten jäljellä
olevat aineet.

NHL ei ole enää haaveena

Juniorisarjoissa Juha on jo saavuttanut menestystä. Hän pelasi vuonna 1999 Suomen 17-vuotiaiden
jääkiekkojoukkueessa, joka voitti kultaa Ylä-Tatralla järjestetyillä neljänsillä Euroopan Nuorten
Talviolympiapäivillä. Muistoksi Juha sai olympiamitalin ja sisupuukon.

Monen kiekkoilijan haave on päästä ansaitsemaan miljoonia Pohjois-Amerikan ammattilaisliigassa
NHL:ssä. 
"NHL ei ole enää haaveena. Mitta ja taidot eivät riitä. Tavoitteenani on SM-liiga", 179-senttinen Juha
sanoo. Hänen mukaansa huippuvahdin olisi oltava kookkaampi.

Yksi tavoite on kuitenkin jo täyttynyt: hän on maalivahti. Juhan äiti Tuula muistaa, että Juha jo
kolmivuotiaana pyrki isompien poikien maalille hosumaan. Korttelikiekon alkaessa suuri haave
maalivahdin paikasta toteutui. Monenlaiset joukkuelajit ja yksilölajitkin ovat aina Juhaa kiinnostaneet.
Vuosien varrella on valinta tehty, jalkapallosta piti luopua ja keskittyä oleellisempaan eli jääkiekkoon. 
  
  
 

Tulennielijä johtaa nuorisovaltuustoa

Panu Henrik Kärri s. 8.10.1983 
Äiti: Maija o.s. Rahkonen, s. 2.1.1952 
Äidin isä  Martti Rahkonen, s. 30.11.1919, k. 10.7.1987 
Äidin isänisä Emil Rahkonen, s. 21.1.1896, k. 16.7.1976

"Olen aina tykännyt tulesta. Se on minun lempielementtini", lappeenrantalainen Panu Kärri kuvailee
näyttävää harrastustaan, jota asiantuntematon voisi pitää jopa vaarallisena. 
"Jos tietää, mitä tekee, vaaraa ei ole", tulennielijä ja tulenkäsittelijä Panu vakuuttaa. 
Viime vuonna alkanutta harrastustaan hän jo esitellyt oikealle yleisölle pari kertaa. Keväällä hän oli
mukana Lappeenrannan nuorisosirkus Tuikun esityksessä ja alkukesästä Helsingissä sirkusfestivaaleilla.
Panu on yhdistänyt esityksessään 170-senttisillä tulisauvoilla tulenkäsittelyn itämaiseen
taisteluesitykseen.

Nuorukaisen, joka tuntuu elävän useiden harrastusten myönteisessä loukussa, pitkäaikaisin harrastus on
kuitenkin ollut teatteri. Hän  on näytellyt kahdeksan vuotta Lappeenrannan Nuorisoteatterissa erityisesti
koomisissa rooleissa. Viime keväänä hänellä oli ensimmäinen vakava rooli, Tsehovin näytelmässä
Vanja-enona.

Panu aloittaa syksyllä Kimpisen lukion kolmannen luokan. Ylioppilaskirjoitukset ovat edessä keväällä
2002.

Panu toimii ensimmäistä vuotta Lappeenrannan nuorisovaltuuston puheenjohtajana ja on tänä vuonna
valittu valtakunnallisen nuorisovaltuustojen kattojärjestön hallituksen jäseneksi. Nuorisovaltuustot ovat



poliittisesti sitoutumattomia, mutta politiikassa Lappeenrannassa isä Jukka vaikuttaa kaupungin
hallituksen puheenjohtajana.

"Politiikka ei hirveästi kiinnostanut alun perin. Nyt se on kuitenkin alkanut kiinnostaa, kun olen ollut
enemmän mukana", Panu Kärri kertoo. Vielä hän ei kuitenkaan ole varma, mitä isona tekisi. Jos
harrastukset johtavat ammattiin, Suomessa voi joskus olla tulta nielevä kansanedustaja.

Jorma Rahkonen 
Henkilötietoja kokosivat Tuula Kuokkanen ja Maija Kärri 
  
  
 

Rahkosten sukuseura hyvässä vauhdissa

Sukumme koko kuva hahmottuu vähitellen

Kun Raili Hytösen tutkimus valmistui 1990-luvun alkupuolella, saatiin Saarijärven Rahkosista hyvin
kattava kuva. Pian sukuseuran perustamisen jälkeen oli kuvaa helppo täydentää jo 1950-luvulla tehdyllä
Viipurin Rahkosten sukuselvityksellä, jonka alullepanijana oli 1900-luvun alussa Yhdysvaltoihin
muuttanut Kusti A. Rahkonen. Kustin isoisä oli Saarijärven Rahkolan talon viimeinen isäntä Matti
Juhonpoika Rahkonen.

Pian saatiin lisää tietoa: Ullavan Rahkosten yhteys Saarijärven Rahkosiin tuli selvästi osoitetuksi, ja
sukuseura sai nopeasti uusia jäseniä. Ullavan Rahkosessa 1999 pidetty sukuseuran kokous sinetöi tämän
yhteyden.

Kauan on ollut myös tiedossa, että sukumme jäseniä on maamme rajojen ulkopuolella lähes joka
ilmansuunnalla. Yhdysvaltoihin muuttaneista Rahkosista saatiin lisää tietoja vuoden 1999 alussa, kun
siellä suvun vanhin Don A. Rahkonen, Kusti Rahkosen pojanpoika, teki perusteellisen selvityksen
sukulaisistamme. Näistä suurin osa asuu Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvaltain luoteiskolkassa. Keitä
ovat ne monet muut Rahkoset, joita tiedämme olevan muualla USA:ssa? Ovatko he meidän sukuamme?
Kuinka paljon Pohjanmaalta on lähtenyt Rahkosia yli Atlantin? Entä missä kaikissa muissa maissa
Rahkosia elää?

Vuosi 1554 on tärkeä sukumme historiassa, koska silloin tähän mennessä vanhin tunnettu esi-isämme
Paavo asettui Saarijärvelle. Mutta mistä Paavo sinne tuli? Eräänä johtolankana pidettiin Paavon
mahdollista sukulaisuutta karjalaisen Jääsken pitäjän Rahkosiin, joiden tiedetään asuttaneen pitäjässä
useita tiloja. Tämä yhteys on edelleenkin selvittämättä.

Vuosi sitten saimme Suomen Sukututkimusseuran tutkija Eeva-Liisa Oksasen selvityksen, jonka
mukaan Paavo tuli hyvin suurella todennäköisyydellä Savosta, tarkemmin Sulkavalta. Tuohon aikaan
Sulkava kuului Juvan suurpitäjään. Selvityksen innostamina yritimme etsiä tämän päivän Sulkavalta
Rahkosia. Pettymykseksemme emme löytäneet nyky-Sulkavalta juuri mitään Rahkosiin viittaavaa.
Kuitenkin Suomen Sukututkimusseuran Historiakirjat-verkkosivuilta löytyy mm. Grels Grelsson
Rahkoin, joka on vihitty 8.1.1688 Anna Heldimotarin kanssa. Oliko tämä Grels Paavon sukulainen?
Grelsin lisäksi Sulkavalla esiintyvät 1700-luvulla mm. Mårten, Sigfred, Gustaf (Göstaf), Thomas, Johan
ja toinen Grels Rahkoin. Sulkavan Rahkosten tyttärinä mainitaan mm. Anna, Carin, Ewa, Helena ja
Ingeborg. Edellä kerrotusta voisi päätellä, että Rahkosia on ollut ainakin jonkin aikaa Sulkavalla, mutta
syystä tai toisesta suku on sieltä hävinnyt.

Sukuseuralle riittää sarkaa

Sukumme vaiheita on selvitetty jo melko paljon, mutta monia tärkeitä kysymyksiä on edelleen auki.
Sukumme kaukaisista tapahtumista haluaisimme tietää esimerkiksi, kuinka kauan Rahkoset asustivat



Sulkavalla ja tulivatko he sinne Jääskestä? Myös Saarijärven ja Ullavan sukuhaarojen tiedoissa on 
monia aukkoja, jotka pitää selvittää. Entä mihin haaroihin kuuluvat monet muut Suomessa asuvat
Rahkoset, joita ei ole kirjattu sukupuihimme? Ovatko kaikki Suomen Rahkoset loppujen lopuksi samaa
sukua?

Sukuseuran toiminnan tärkeimpiä tehtäviä on suvun vaiheiden selvittäminen mahdollisimman laajasti ja
perusteellisesti. Nyt on tärkeää saada kerätyksi kaikki aiheeseen liittyvä aineisto. Tähän tarvitaan sekä
ammatillista sukututkimuksen osaamista että kaikkien niiden sukuseuramme jäsenien panosta, joilla on
vähänkin tietoa suvun vaiheista.

Tähän selvitystyöhön ja tiedon keräämiseen haastamme kaikki sukuseuran jäsenet. Toivomme tähän
löytyvän aikaa ja innostusta.

Sukuseuran pitkän aikavälin tavoitteena on koota kaikki olennainen sukuamme koskeva tieto kirjaksi.
Ennen kuin kirjan laatiminen on mahdollista, on hankittava paitsi runsaasti lisää tietoa myös varoja.
Varojen hankinnassa ollaan päästy hyvään alkuun aktiivisten sukuseuralaisten ansiosta. Merkittävän
panoksen tähän on antanut taiteilijaprofessori Veikko Vionoja. Hänen sukuseuralle edullisesti
myymistään tauluista saatiin jälleenmyytyinä huomattavat tulot.

Tärkeä osa sukuseuran toimintaa on sukulehti, jolle hallitus vastikään päätti antaa nimen "Rahkoset".
Haluamme lisätä lehden luettavuutta ja kiinnostavuutta. Kerromme lehden sivuilla sukumme historiasta
ja tämän päivän Rahkosista. Laajentamalla lehden jakelua myös muille Rahkosille kuin nykyisille seuran
jäsenille pyrimme hankkimaan uusia jäseniä ja uutta tietoa suvusta.

Nyt päättyvän kaksivuotiskauden yhdeksi tavoitteeksi olemme asettaneet myös suvun jäsenten yhteisen
harrastustoiminnan aktivoimisen. Tämän tavoitteen mukaisesti teemme ensi syksynä ruskaretken
Lappiin.

Parhaimmat tervehdykseni kaikille Rahkosille!

Olavi Rahkonen 
Rahkosten sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja 
  
  
 

Juho Rahkonen toinen vuoden luontokuva -kisassa

Jyväskyläläinen Juho Rahkonen, 22, menestyi jälleen merkittävässä valokuvakilpailussa. Juho sijoittui
kuvallaan Palokärjen Pyrähdys yleisen sarjan toiseksi Vuoden luontokuva 2001 -kilpailussa, jonka
tulokset julkistettiin maaliskuussa.

Vuoden luontokuvaksi oli ehdolla peräti 2561 kuvaa yhteensä 431 valokuvaajalta. Kilpailussa palkittiin
Juhon sinnikäs yritys. Palokärki vieraili pesällään vain muutaman sekunnin 2-3 tunnin välein. Palkittu
kuva vaati parin viikon kyttäyksen. 
"Ensin löytyi Korpilahdelta palokärjen pesä. Sen jälkeen rakensimme kaverini kanssa 8,5 metriä
korkean kuvaustornin, jota varten haettiin vuokraamosta rakennusteline. Sitten kyttäsimme pari viikkoa
palokärkeä", Juho kertoi Keskisuomalaisessa maaliskuussa.

Juhon luontokuvausharrastuksesta kerrottiin laajemmin sukulehden viimevuotisessa numerossa. 
  
  
 

Jorma Rahkoselta kirja Saarijärven Juhannuskisoista



Jyväskyläläinen toimittaja Jorma Rahkonen on kirjoittanut kirjan Saarijärven perinteikkäistä
Juhannuskisoista. Koko Saarijärvi kiehui – Juhannuskisat 1920-luvulta 2000-luvulle ilmestyy syksyllä
2001 Kopijyvä Oy:n kustantamana. Yli 200-sivuinen teos käsittelee laajasti kisojen historiaa. Kirja
kertoo myös useista Juhannuskisoihin liittyvistä ilmiöistä ja hauskoista sattumuksista, joita ei ole
aiemmin julkisuudessa käsitelty-. Kirjassa on runsas kuvitus. 
  
 

Kerro urheilevista Rahkosista

Jorma Rahkonen haluaa koota syksyllä ilmestyvään sukulehden seuraavaan numeroon tai ensi vuoden
ensimmäiseen numeroon koostejutun urheilevista Rahkosista. Ketä sukuun kuuluvia urheilijoita tiedät?
Ota yhteys Jorma Rahkoseen. Yhteystiedot löytyvät tämän lehden toiselta sivulta. 
  
  
 

KUOLLEITA

Mikko Peltonen 
(7.9.1933 – 9.6.2001)

Sukuseuramme syntyhistorian merkittävimpiin vaikuttaviin kuulunut Mikko Peltonen Jyväskylästä ei
enää saanut nähdä tämän kesän sukukokousta. Menetys lähiomaisille, mutta myös meille kaukaisemmille
sukulaisille on suuri. Tulin itse mukaan sukuseuramme toimintaan Mikon soitettua minulle eräänä iltana.
Näin tapahtui joillekin muillekin tuntemilleni suvun jäsenille.

Millaisena opin tuntemaan Mikko Peltosen? Oikeastaan koko seuran hallituksessa oloni ajan tutustuin
parhaiten juuri häneen. Muistelen muutamia matkoja, jotka teimme yhdessä samalla kyydillä erilaisiin
tilaisuuksiin kahden kesken. Mikko oli hyvä kertoja, jolla oli tarkka muisti. Hän oli myös hyvin avoin
mies, joka kertoi elämästään vaikeitakin asioita. Erityisesti jäivät mieleeni monet sairaudet, joiden läpi
hän oli joutunut kulkemaan. Nämä olivat tehneet Mikosta oikealla tavalla nöyrän miehen. Mikko oli
myös todella sukurakas ja suvun yhteyttä koko sydämestään edistävä henkilö. Uskon, että kaikki me sen
aikaisen hallituksen jäsenet tunnustamme hänen nähneen tässä suhteessa enemmän vaivaa kuin me
muut. Mikko oli myös tavattoman sitkeä, periin antamaton taistelija, mikä kävi ilmi hänen
selviytymisissään sairauksien keskellä. Hän oli kuitenkin myös realisti, joka ymmärsi, milloin
periksiantaminen on välttämätöntä. Niinpä hän luopui rakkaasta työstään sukuseuran hallituksessa,
koska ymmärsi sairauden vieneen tarvittavat voimavarat. Sairaus voitti, mutta hyvät muistot jäävät.

Minulle henkilökohtaisesti hän oli jonkinlainen isähahmo, herkkätunteinen, jopa kyyneliin liikuttuva,
helposti lähestyttävä lähimmäinen, verraton sukulainen. Mikko, meidän monien sydämiin jää tyhjä
aukko. Kiitos kaikesta.

Pauli Rahkonen 
  
  
 

Varaa paikkasi ruskaretkelle Lappiin!

Sukuseuran ruskaretki Ylläkselle viikolla 38

Viime hallituksen kokouksessa päätimme kartoittaa mahdollisuutta järjestää ruskaretki Lappiin. Matkan
tarkoitus olisi edistää sukuseuralaisten yhteishenkeä ja tutustuttaa meitä toinen toisiimme  sekä tarjota
oiva tilaisuus virkistäytymiseen Lapin värikkäässä luonnossa.



Ruskamatkan järjestämisen kannalta aikataulu muodostuu aika tiukaksi, koska majoituskapasiteetti täytyi
varata jo talvella, eikä sitä voi pitää varattuna ilman varausmaksuja aivan h-hetkeen saakka. Joten
retkestä kiinnostuneet, toimikaa nopeasti ja ilmoittautukaa allekirjoittaneelle mielellään sitovasti
halukkuutenne matkalle ja mitä matkustustapaa haluaisitte käyttää.

Saatuani riittävän  määrän osallistujia kokoon (yli 15 henkilöä), voin tehdä lopullisen päätöksen matkasta
ja määritellä kokonaiskustannukset sekä kerätä ennakkovarausmaksun (300 mk). 
Alustavasti olen varannut majoitusta Ylläkseltä Äkäslompolon puolelta.

Majoitus tapahtuisi korkeatasoisissa kelohonkaisissa rivitaloissa. Yhteen huoneistoon mahtuu
majoittumaan 5-7 henkilöä. Huoneistoja on varattu 4 kpl, joten matkalle mahtuisi n. 20-30 henkeä.
Majoitus on varattu ajalle 15 – 22.9.2001. Majoituksen alustava hinta on 1500 mk / vk / huoneisto 
(n. 300 mk / henkilö / vk). Tähän hintaan eivät sisälly liinavaatteet eikä siivous.

Aamupalan ja ruokailut voisimme järjestää itse, esim. valmistamalla lämpimät ruuat etukäteen kotona
(pakastaen). Muut ruokatarvikkeet  voisimme hankkia keskitetysti. Näin toimien ruokakustannukset
olisivat n. 250 mk / vk / henkilö. Toisena vaihtoehtona voisi olla  ruokailla majoitusta lähellä olevissa
ravintoloissa ja valmistaa ainoastaan aamiainen ja iltapala itse.

Kuljetusta ei ole vielä järjestetty, koska siihen vaikuttaa retkeläisten määrä ja mistä päin maata he
lähtisivät matkaan. Vaihtoehtoina olisivat ainakin yksityisautot, juna- tai bussimatka. 
Matkakustannukset muodostuvat matkustustavan ja matkan mukaan. 
Esimerkiksi edestakainen junamatka Turusta  Kolariin maksaa makuuvaunussa n. 850 mk / henkilö. 
Yhteiskuljetus bussilla maksaisi siinä  10 000 mk paikkeilla, joten riittävällä matkustajamäärällä siitä
tulisi ehkä halvin vaihtoehto. Bussi voisi lähteä  jostain Etelä-Suomesta ja poimia matkalaiset sovituista
pisteistä matkareitin varrelta.

Hauskaa kesää kaikille ja tapaamisiin sukukokouksessa 21.7.2001 Vaajakoskella.

Tapani Rahkonen 
Untontie 2 
21530 PAIMIO 
p. 0400 426101 
tapani.rahkonen@sonera.fi

Ps.  Sitovat ilmoittautumiset 15. 8. 2001 mennessä allekirjoittaneelle. 
  
 


