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Rahkosena Rahkosten joukossa – sukujuuria etsimässä
Kun ihmiselle tulee ikää ja elämänkokemusta karttuu, hän alkaa miettiä, missä ovat hänen juurensa.
Miten ovat eläneet vanhemmat ja isovanhemmat? Entä miten kauaksi suvun juuret ulottuvat? Syksyllä
vuonna 2000 jäätyäni osa-aikaiselle eläkkeelle päätin ruveta asiaa tutkimaan.
Minkäänlaista aikaisempaa kokemusta sukututkimuksesta ei minulla ollut. Otin yhteyttä Hämeenlinnan
maakunta-arkistoon, josta sain hyviä vinkkejä miten edetä. Kirkonkirjat, henkikirjat ja muut asiakirjat
ovat hyviä lähteitä. Internetissä olevasta HisKi-projektista saa myös apua.
Syntymäkotini Ämmälän talo Antrean Paakkarilassa oli paikka, jonka menneisyyttä aloin tutkia. Olen
syntynyt Ämmälän talon saunassa 10.3.1944.
Sukuhaarani alkulähteet ovat Jääsken (myöhemmin Antrean) Kavantjärvellä Rahkolan talossa. Sitä

asutti vuonna 1693 Grells Rachkoin. Paikka oli ollut asuttu jo aikaisemminkin ja lienee tunnettu
aikaisemmin Rahkolanmaa-nimisenä. Tutkimukset jatkuvat edelleen.
Kavantjärven Rahkolasta on Rahkosia siirtynyt naimakaupoilla ympäri Antreaa. Jatkosodan jälkeen
evakkotie johti Etelä-Hämeeseen. Jälkeläisiä asuu nykyään ainakin Janakkalassa, Hausjärvellä, Lopella,
Hyvinkäällä ja Riihimäellä. Itse muutin vanhempieni mukana Janakkalaan, josta äitini kuoltua vuonna
1949 muutimme Riihimäelle.

Kavantsaaren kartanon maisemissa
Aikani kirkonkirjoja tutkittuani kävi selväksi, että Rahkosten Paakkarilan haaran menneisyys näytti
kietoutuvan paljolti Kavantjärven maisemiin kartanon läheisyyteen. Kavantsaaren kartano, joka lienee
syntynyt joskus 1500-luvun lopulla, on tunnettu värikkäästä menneisyydestään. Sen menneisyyden
tutkiminen on luku sinänsä.
Kavantjärven maisemissa on ollut asutusta jo ennen kartanon perustamista. Myös Rahkosia on siellä
asustanut. Rahkolanmaan torppa, joka mainitaan historiankirjoissa 1500-luvulla, liittyy Kavantsaaren
kartanonkin historiaan. Rahkolanmaa lienee paikka, jossa heitä on ollut ainakin 1600-luvulla,
mahdollisesti aikaisemminkin.
Monet sodat ja venäläisten tekemät hävitysretket senaikaiseen Jääskeen, johon Kavantjärvikin siihen
aikaan kuului, koettelivat kovasti seutua. Jääskestä muutti 1500-luvun puolivälin tienoilla Rahkosia
Pohjanmaalle. Rahkosten sukuseura onkin näiden Rahkosten jälkeläisten perustama.
Tutkimusteni edistyessä törmäsin internetissä surffaillessani seuran sivuihin. Keväällä 2001 ollessani
Laukaan sukututkimuspäivillä otin yhteyttä seuran puheenjohtajaan Olavi Rahkoseen ja sovimme
tapaamisesta hänen kotonaan. Kiitokset vielä Olaville. Sovimme Olavin kanssa, että tutkisin samalla
löytyisikö hänen edustamansa haaran ja minun sukuhaarani välille jonkinlaista yhteistä tekijää. Yhteys
lienee todennäköinen, mutta ei minulle mitenkään helppo etsiä. Mentäessä 1500-luvulle tutkimaan on
lähdeaineisto hyvin rajallinen. Mutta annetaanpa ajan kulua ja tiedon karttua niin eiköhän asiaan
jonkinlainen tolkku saada.

Käynti kotitalon raunioilla
Kesäkuun alussa minulle tarjoutui mahdollisuus osallistua Kuparsaari-seuran järjestämään
kotiseutumatkaan Antrean Kuparsaareen. Siitä sain ajatuksen, olisiko mahdollista käydä myös
syntymäkodissani Paakkarilan Ämmälässä.
Ajattelin, että sen löytäminen voisi olla vaikeaa. Paakkarilaan vievä tie löytyi kuitenkin helposti. Tien
kunto oli huono: auto piti jättää parin kilometrin päähän. Vanha tienpohja oli kuitenkin hyvin näkyvissä.
Hikisen kävelymatkan jälkeen tulimme paikkaan, jossa oletin syntymäkotini raunioiden olevan. Lyhyen
etsiskelyn jälkeen paikka löytyi.
Päärakennuksesta oli kivijalka ja savupiipun tiilikasa jäljellä. Myös navetan ja saunan kivijalka löytyi.
Muuten paikka oli lähes umpeen kasvanut. Juhlahetki huipentui kuohuviinipullon korkin poksahdukseen
syntymäkotini raunioilla. Haaveeni oli toteutunut!
Suuret kiitokset Kuparsaari-seuralle. Erityisesti Kerttu Armiselle ja tilausliikenne Jokiselle, jotka
auttoivat haaveeni toteuttamisessa.
Veikko Rahkonen

Kavantjärven kartassa vuodelta 1693 näkyvät kartano ja sen lähitalot.

Yrittäjä Veikko haluaa olla työntekijä itsekin
Veikko Antero Rahkonen, s. 22.8.1951
Isä: Väinö Rahkonen, s. 18.6.1908, k. 24.12.1975
Isoisä: Kalle Emil Rahkonen, s. 6.12.1877, k. 20.5.1933
Isoisän isä: Matti Johaninpoika Rahkonen, s. 7.4.1829, k. 19.6.1910
Isoisän isoisä: Johan Erikinpoika Rahkonen, s. 3.7.1799, k. 31.3.1868
Saarijärven Kalmarissa asuvan Veikko Rahkosen yrityksen nimi viittaa komeasti niin Rahkosiin kuin
tekniikkaankin. Perheyritys Rahkotec Oy:n päätuotteita ovat johtosarjat ja ohjauspaneelit.
Tuotteita löytyy esimerkiksi Thermia Oy:n valmistamista lämmityskattiloista. Rahkotecin liikevaihdosta
valtaosa tuleekin alihankinnasta. Lisäksi Veikko tekee pieniä sähkökorjauksia.
Rahkotec on toiminut yhtiömuodossa viime vuoden alusta lähtien. Toiminta alkoi kuitenkin jo vuonna
1986.
”Oikeastaan yrittäminen alkoi letkautuksesta. Esitin kattilatehtaalla, että jos tarvitsette työmiestä, voisin
tehdä jotakin”, Veikko kertoo. Yrittäjätaival alkoi noiden puheiden jälkeen nopeasti.
”Nyt yrityksessä on neljä työntekijää. Minä olen yksi heistä”, Veikko sanoo. Pienessä yrityksessä kun ei
ole vara ruveta johtajaksi.
”Jos johtajaksi heittäytyy, yritys on äkkiä nurin”, hän toteaa. ”Yrittäminen on mukavaa ja
mielenkiintoista, mutta työt ovat aina mielessä.”
Rahkotecin liikevaihto oli viime vuonna noin 160 000 euroa eli markoissa hiukan alle miljoonan. Yritys

hakee kasvua uusista kumppaneista. Se on virittelemässä alihankintayhteistyötä parin suuren
keskisuomalaisen yrityksen kanssa.

Laajennus omana työnä
Tulevaisuudenuskoa perheyrityksellä riittää, sillä kesäkuun alussa yritykselle valmistui laajennus.
Omana työnä tehdyssä laajennuksessa tilat kasvoivat noin 110 neliöstä 180 neliöön. ”Mahdollisesti
palkkaamme lisää väkeä”, Veikko kertoo.
Perheyritys toimii sopivasti Rahkosten omakotitalon pihapiirissä. Veikon vaimo Raija tekee yrityksen
paperihommia, mutta hänen varsinainen työpaikkansa on parinkymmenen kilometrin päässä Eforella
Saarijärvellä. Viidestä lapsesta Anu (s.1981) ryhtyy yrityksen jatkajaksi. Perheen muut lapset ovat Tomi
(s.1978), Nina (s.1979), Jaakko (s.1989) ja Sini (s.1991).
Perhe on pitänyt huolta Kalmarin kylän elinvoimasta muutenkin kuin tarjoamalla työpaikkoja ja
asumalla itse kylällä. Rahkoset ostivat kylältä entiset osuuskaupan tilat. Nyt niissä toimii vuokralaisena
kaupungin ryhmäperhepäiväkoti.

Kotona oppi lapsivilinään
Kun Rahkosten ensimmäistä sukukokousta järjestettiin, Veikko oli yksi puuhamiehistä sukuseuran
perustamista valmistelleessa toimikunnassa. Sukuseurasta tuli totta Saarijärvellä pidetyssä kokouksessa
heinäkuussa 1995.
”Sukuseura on kiva juttu. Sukututkimukseen vain pitäisi olla aikaa. Sitä pitäisi tehdä säännöllisesti”,
Veikko toteaa. ”Hytösen Railin tekemän tutkimuksen olen lukenut moneen kertaan.”
Lähisukulaisia Veikolla on harvinaisen paljon, sillä hän on yksi 14 sisaruksesta. Hänen vanhemmillaan
Elsalla ja Väinöllä oli kaikkiaan 15 lasta, mutta perheen esikoinen menehtyi kahdeksanvuotiaana vuonna
1946. Vuoden alussa 83 vuotta täyttäneellä Elsalla on yli 30 lastenlasta ja myös joukko
lastenlastenlapsia.
Jorma Rahkonen

Elokuinen Suomen-vierailu
Nimeni on Don Rahkonen ja isoisäni Kusti oli yksi Juhana Rahkosen kuudesta lapsesta. Kaikki
sukulaiset, jotka vaimoni Bettyn kanssa tapasin, polveutuvat Juhanasta. Olavi Rahkonen otti meihin
yhteyttä vuonna 1998. Siitä lähtien olen kuullut paljon lisää suomalaisista sukulaisistani. Matkustelin
melko paljon ollessani Boeing-yhtiön palveluksessa ja kävin muutaman kerran Euroopassa. Olin
kiinnostunut Suomesta, mutta koska en osannut kieltä, tunsin etten voisi kommunikoida suomalaisten
kanssa. Olavi Rahkosen ja Maija Kärrin (o.s. Rahkonen) kanssa käydyn kirjeenvaihdon myötä sain
tietää, että englantia puhutaan myös Suomessa. Maija kertoi sähköpostiviestissään poikansa Riku Kärrin
opiskelevan Brittiläisen Kolumbian yliopistossa (Vancouverissa, Kanadassa, suom. huom.) ja
järjestimme Rikun vierailemaan luonamme. Muutaman käynnin jälkeen tajusin kuinka hyvin Suomessa
ymmärretään englantia, joten kun tuli mahdollisuus osallistua Baltian risteilylle otin yhteyttä Olaviin ja
sovin tapaamisesta Helsingissä. Minulle selvisi, että Maija ja Riku, Olavin veli Pauli ja Tuula
Kuokkanen (o.s. Rahkonen) olivat myös kiinnostuneita tapaamaan meidät kun saapuisimme Helsinkiin.
Koska oli työpäivä, emme olleet varmoja kuka todella pääsisi tapaamaan meitä.
Elokuun 23. päivänä vuonna 2001 saavuimme Helsingin satamaan ja aamupalan jälkeen kävelin Grand
Hotelille, jonne olimme sopineet tapaamisen. Noin puoli tuntia ennen tapaamisaikaa kävelimme hotellin
aulaan. Olimme tehneet "Rahkonen"-kyltin, jotta meidät olisi helpompi tunnistaa. Katsoimme kaikkia,
jotka tulivat hotelliin, mutta yhtään Rahkosta ei näkynyt. Menin hotellin ulkopuolelle ja näin kadun
toisella puolella väkijoukon. Seitsemän sukulaista oli tullut melkoisen matkan tavatakseen meidät.
Odottamani viiden ihmisen lisäksi Maijan aviomies Jukka ja Olavin poika Juho tulivat myös. Tunnistin

Rikun ja menimme kaikki hotellin aulaan tapaamaan Bettyä. Aivan kuin olisimme tervehtineet vanhoja
ystäviä. Tuula ojensi meille kauniin kimpun vaaleanpunaisia ruusuja. Pyysimme hotellia huolehtimaan
niistä kunnes palaisimme iltapäivällä. Kävelimme kaupungin keskustaan puhuen ja nauttien seurasta.
Sää oli ihanteellinen ja kaupunki hyvin miellyttävä. Näimme jonkin verran kaupunkia, mutta tapaaminen
ja keskustelu olivat kaikkein merkittävintä. Kahville pysähtymisen ja kuvien ottamisen jälkeen
puhuimme lisää ja matkasimme korkeaan rakennukseen katselemaan näköalaa ja kuvaamaan lisää.
Kävimme myös lasitavarakaupassa ostamassa suomalaisen kristallimaljan ja sen jälkeen söimme
mukavan lounaan viehättävässä maanalaisessa ravintolassa runsaasti keskustellen. Lounaan jälkeen
saimme lahjoja. Saimme lippiksiä ja kyniä, joissa oli Rahkonen-logo, Bettylle huivin, jossa oli
suomalaisia näkymiä, mukavan solmion ja solmioneulan ja käsinmaalatun keraamisen kynttilänjalan
Tuulalta ja käsinmaalattuja keraamisia kuppeja Maijalta sekä valokuvakehyksen perhekuvineen
Tuulalta. Tunsimme itsemme todella kunnioitetuiksi vieraiksi. Jukka piti maljapuheen ja kiitti meitä
Rikun kutsumisesta kotiimme.
Keskustelujemme aikana sain tietää, että Pauli opiskeli tohtoriksi ja opiskelu sisälsi matkoja Jerusalemiin.
Lisäksi Tuula kertoi isoisäni matkoista Suomeen toisen maailmansodan jälkeen ja avustuspaketeista,
joita hän lähetti Aberdeenista (Washingtonin osavaltiossa, Yhdysvalloissa) Suomessa oleville
sukulaisilleen. Kusti oli työskennellyt Aberdeenissa puutavaralaivoilla ja loukannut selkänsä
onnettomuudessa. Hän ei voinut tehdä fyysistä työtä, joten hän valmisti puisia huonekaluja, uudisti
kotiaan ja vuokrasi saunaansa. Anni punoi räsymattoja ja myi niitä. Heidän tyttärensä Irja asui heidän
kanssaan Aberdeenissa ja jakoi kustannukset. Kusti ja Anni eivät olleet varakkaita, mutta he olivat
anteliaita sukulaisille, jotka olivat toipumassa sodasta.
Noudimme ruusut hotellista ja kävimme taas kahvilla lähellä laituria ja risteilyalusta. Yllättäen oli aika
lähteä. Halasimme toisiamme ja sanoimme hyvästit. Uskomaton päivä oli ohitse ja palasimme laivalle
suuren riemun vallassa. Saimme astian laivasta ja pidimme ruusut hytissämme. Päivällisellä
pöydässämme istuvista pareista kolme juhli 50. hääpäiväänsä, joten annoimme ruusun kaikille naisille.
Meille jäi vielä loput ruusuista. Kun jätimme laivan Doverissa, Englannissa, annoimme vastaanoton
tytöille vielä tuoreet ruusut lukuun ottamatta yhtä nuppua, jonka säilytimme muovipussissa muutaman
vesipisaran kanssa. Kotiin päästyämme se eli vielä kaksi päivää. Kaunis muistutus Baltian-risteilymme
parhaasta osasta. Kirjoittaminen nyt tästä hienosta vierailusta tuo mieleen mahtavia muistoja.
Don Arvi Rahkonen
Englannin kielestä kääntänyt Janne Rahkonen

Rahkosen kylän vanhimman asutuksen sijainti
Ullavan Rahkosen kylää Rahkosen suku on asuttanut 404 vuotta. Vuonna 1598 Paavali ja Antti
Rahkonen veistelivät siellä ensimmäistä savupirttiään. Lähes kaikki nykyisetkin kylän asukkaat ovat
heidän jälkeläisiään. Vaikka maatalous on säilynyt edelleen pääelinkeinona, kylä on näkymiltään
muuttunut melkoisesti aikojen kuluessa. Emme tiedä varmuudella Paavalin ja Antin pirtin
sijaintipaikkaa, mutta hyvän arvauksen saamme sekä sen paikasta että tilan muustakin laadusta 150
vuotta myöhemmin laaditusta kartasta. Jotta ymmärtäisimme tämän kartan viestin, aloitan selityksen
nykypäivästä.
Veroluettelon merkintä Rahkosen ensimmäisestä asuttamisesta vuonna 1598. Kälviälle tuli 7 uutta
asukasta. Toinen ja kolmas niistä ovat Anders ja Påwel Rahkoinen, kumpikin ! manttaalin omistajia.
Molemmissa perheissä on kaksi aikuista henkilöä, Antilla 3 ja Paavalilla 2 lehmää. Antti kylvi 22 aaria,
mutta Paavalilla ei ollut vielä viljeltyä maata ollenkaan (VA 4810, s. 28).
Rahkosen kylän sijainti Ullavanjärven etelärannalla on esitetty kuvassa 1. Kylä rajoittuu pohjoisessa ja
idässä järven rantaviivaan. Etelässä ja lännessä rajana on Rahkosenharju, jonka korkein kohta on 138 m
merenpinnasta. Järven pinta on 113 m korkeudella. Kylä sijaitsee siten laakealla, loivasti järveen
viettävällä tasanteella harjun pohjoispuolisella alueella.

Kuva 1 on piirretty v. 1993 peruskarttaa käyttäen vastaten muutaman vuoden takaista tilannetta.
Metsäalueet ovat tummimmalla, asuintontit harmaalla ja pellot valkoisella. Kylän läpi kulkeva paikallistie
(18097) hieman kuvan 1 lävistäjän alapuolella on piirretty paksulla viivalla ja kylätiet ohuemmalla
yhtenäisellä viivalla.
Pohjanmaan mitoissa suuri Ullavan järvi houkutteli Paavalin ja Antinkin asettumaan sen rannalle. Järvi
ja järven ranta-alueet ovat antaneet Rahkosen asukkaille leivän siitä lähtien. Siksi järvi on kokenut monia
ihmisen tekemiä muutoksia. Pari ensimmäistä vuosisataa järven kala oli merkittävä lisä Rahkosten
jokapäiväiseen pöytään. Sieltä nostettu hauki kelpasi myös verokarhulle kapahaukena, kuten ilmenee
vanhimmasta tunnetusta asiakirjasta v. 1554, missä Ullavan järven nimi mainitaan.
Tervanpoltto ja laivanrakennus olivat 1600-luvulta alkaen niitä teollisuuden muotoja, joilla Suomesta
käytiin ulkomaan kauppaa. Rahkosen harjun metsät ja huomattava laaja alue sen ympäristössä olivat
ahkerassa käytössä näihin tarpeisiin ja ohittivat pian kalastuksen taloudelliselta merkitykseltään, kuten
pitäjänkertomuksista on luettavissa.
Pian 1800-luvulla perinteisesti vahva karjanhoito vaati lisää resursseja. Niitäkin oli saatavissa järvestä.
Useaan otteeseen vuosisadan alkupuolella järven vedenpintaa laskettiin kaivamalla pohjoispäästä
lähtevää laskujokea. Suurtyönä 1860-luvulla kaivettiin uusi laskukanava Kylmäoja järven itäreunalta.
Tämän tuloksena matalarantaiseen järveen syntyi runsaasti rantaniittyjä. Samalla oli vedenpintaa laskettu
noin 2,5 m. Se myös vähensi matalan järven vesimäärää melkoisesti. Kuvassa 1 on esitetty katkoviivalla
rantaviivan kulku ennen järven laskuja. Näemme, että sen ja järven väliin jäävä alue on huomattava osa
koko kylän pinta-alasta.

Kuva 1. Ullavan Rahkosen kylä. Paikallistie 18097 (paksu viiva) kulkee vinosti läpi vasemman
alakulman. Sen kahden puolen on ohuella viivalla piirretty peltopalstat, jotka oli raivattu vuonna 1757.
Maanmittari Erik Florinin piirtämän kartan mukaan.
Rahkosen kylästä on ensimmäinen kartta piirretty vuonna 1757. Maanmittari Erik Florinin laati koko
Kälviän pitäjästä yksityiskohtaisen kartan selityksineen, josta ilmenee peltojen ja niittyjen sijainti, niiden
pinta-alat, nimet ja omistajat sekä jyvitys ja muita vastaavia tietoja verotuksen laskemista varten.
Alueesta on julkaistu karttoja aikaisemminkin, mutta ne eivät ole mittakaavaisia. Kuvassa 1 Florinin
kartassa esiintyvät viljelykset on piirretty nykyisen peruskartan päälle, josta ilmenee varhaisimman
asutuksen sijainti hyvin tarkasti.
Florinin kartta on jopa niin tarkka, että sen perusteella voimme puhua ensimmäisen savupirtin sijainnista
varmana asiana arvailujen sijasta. Saatuani kartasta ensi kertaa kopion kymmenisen vuotta sitten tein siitä
kopiokoneella kalvon peruskartan mittakaavaan 1:20 000. En käyttänyt karttojen mittakaavaa, vaan

mittasin kummaltakin kartalta pienten järven saarien sijainnin ja laskin suurennussuhteen niiden
perusteella. Kun asetin kalvon peruskartalle ja asettelin järvensaaria toistensa päälle, Florinin piirtämät
viljelyspalstat asettuivat, kuten kuvassa 1 on esitetty. Tuntien kylän viljelyksiä se oli ensi silmäykseltä
mielekästä. Siksi jatkoinkin tarkempaa työtä.
Etsin asuinrakennuksen paikan Florinin kartasta, ja piirsin sen peruskartalle. Se sattui pellolle lähelle
nykyistä Peltolan vanhan asuinrakennuksen sijaintia. Sillä paikalla ei ole muistitiedon kantamiin ollut
mitään rakennusta. Peltolan navetta sijaitsi jonkin verran sen eteläpuolella.
Tein nämä sovitukset Espoossa, mutta otin aineiston mukaani, kun menin käymään sen jälkeen
Rahkosessa. Oli syksy, ja tuo Harjupeltona tunnettu alue oli juuri kynnetty. Maaperä on siinä hiekkaista
ja kaikkialta melko yhtenäisen väristä. Paikansin etsimäni kohdan pellolta askelmitalla. Silloin huomasin,
että lähellä etsimääni kohtaa pellossa on suorakaiteen muotoinen tumma alue. Tarkemmin katsoen siinä
oli paljon tummaa maata sekä pieniä liuskekiven palasia, jotka olivat peräisin kivijalasta ja
takkarakennelmasta. Kuviosta oli helposti tunnistettavissa rakennuksen nurkkakivien sijainti sekä uunin
paikka. Kun vertasin löytöäni Florinin kartan mukaan piirtämääni paikkaan, ero oli vain kymmenen
metrin luokkaa. Oman sovitteeni olin tehnyt sen verran karkeasti, että otan koko virheen itselleni enkä
sysää sitä Florinin niskoille.
Löydettyäni paikan kysyin siitä naapuriltani Lauri Häkkilältä, jonka synnyinkoti Peltolan tila on. Hän ei
tiennyt, että sillä paikalla olisi milloinkaan ollut mitään kuvaan sopivaa rakennelmaa. Hän kertoi
kuitenkin jo poikasena ihmetelleensä peltoa auratessaan tai äestäessään, miksi siinä kohdassa oli pieniä
kiviä. Koko Rahkosen pellot ovat muualta täysin kivettömiä.
Edellä esitetyn perusteella voimme nyt aivan tarkasti tietää, missä sijaitsi vuonna 1757 Erkki
Kustaanpoika Rahkosen tilan asuinrakennus. Katsomalla rakennuksen ympärillä olevia peltoja, voimme
päätellä myös, että rakennus ei ole Paavalin ja Antin savupirtti, mutta sen on täytynyt sijaita aivan
lähistöllä. Erkin asuinrakennus on ehkä toinen tai mahdollisesti kolmas asuinrakennus tilan perustamisen
jälkeen. Asiasta on mahdollisesti tarkempia viitteitä Florinin kartan selityksessä, jota en ole vielä ehtinyt
hankkia.
Olavi Keski-Rahkonen

Kuva 2. Erik Florinin kartan (v. 1757) päälle piirretty nykyinen tiestö. Asuinrakennuksen sijainti
osoitettu mustalla neliöllä.

SUVUSSA TAPAHTUU
Juha Kuokkaselle MM-pronssia ja SM-kultaa
Rahkosten sukuun kuuluvalle Juha Kuokkaselle kiekkokausi 2001-2002 oli menestys. Maalivahtina
pelaava Juha voitti ensin tammikuussa 20-vuotiaiden MM-kisoissa Suomen joukkueessa pronssia ja
maaliskuussa A-nuorten SM-kultaa lappeenrantalaisen SaiPan riveissä. Hän torjui myös SaiPan SMliigajoukkueessa yhdeksässä ottelussa kauden aikana.
MM-kisoissa Juha pelasi vain yhden ottelun, sillä joukkueen ykkösmaalivahtina oli Jokerien Kari
Lehtonen. Loistopelissä Venäjää vastaan kiekko livahti Juhan vartioimaan maaliin vain yhden kerran.
A-nuorten Suomen mestaruus ratkesi Saipan ja TPS:n neljännessä ottelussa vasta
rangaistuslaukauskilpailun jälkeen. ”Juha Kuokkanen jatkoajan sankari”, Saipan Internetmagazine
hehkutti otteluselostuksessaan. Juhan kaksi huippupelastusta jatkoajalla siivittivät Saipan rankkarikisaan,
jossa hän ei päästänyt yhtään kiekkoa maaliin.
Juha esiteltiin Rahkoset-lehdessä viime kesänä, numerossa 1/2001.

Seuraava sukukokous heinäkuussa 2003
Tänä vuonna ei ole sukukokousta, vaan seuraava sukukokous järjestetään 19. päivänä heinäkuuta 2003.
Sääntöjen mukaan sukukokous järjestetään joka toinen vuosi heinäkuun kolmantena lauantaina.
Sukuseuran hallitus päättää ensi vuoden sukukokouksen pitopaikasta ensi talvena. Epävirallisissa
keskusteluissa ykkösvaihtoehtona on ollut Saarijärvi.
Sukukokous järjestettiin Saarijärvellä vuosina 1995 ja 1997. Ullavan vuoro oli vuonna 1999 ja viime
vuonna suku kokoontui Vaajakoskelle Jyväskylän maalaiskuntaan.

Sukuseuran nettiosoite muuttui
Rahkosten sukuseuran kotisivut löytyvät edelleen internetistä, mutta sivujen osoite on muuttunut.
Vanhasta osoitteesta jouduttiin luopumaan, koska palvelu päättyi.
Uusi nettiosoite on http://users.reppu.net/terhi.rahkonen

Kirjoita, lähetä kuvia tai vinkkaa juttuaiheesta
Rahkoset-lehti on avoin kaikille sukuun liittyville kiinnostaville jutuille ja kuville. Jos mielessäsi on aihe,
kirjoita siitä itse tai kerro aiheesta Jorma Rahkoselle. Yhteystiedot löytyvät tämän lehden alusta.
Juttujen ei tarvitse olla valmista lehtitekstiä, sillä ne käyvät läpi normaalin toimituskäsittelyn. Tarjoa
myös valokuvia, jotka liittyvät sukuun.
Seuraava sukulehti ilmestyy marras- tai joulukuussa 2002. Aineisto ehtii lehteen, jos se on perillä
viimeistään marraskuun alussa.

