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11. vuosikerta, 14. numero    Jyväskylässä kesäkuussa 2005 
 
Päätoimittaja: Jorma Rahkonen (yhteystiedot alla) 
Taittaja ja toimitussihteeri: Janne Rahkonen (yhteystiedot ks. Jorma Rahkonen) 
Paino: Kopijyvä Oy, Jyväskylä
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(014) 3722 528, 050 5733 845 
olavi.rahkonen@saunalahti.fi 
 
Varapuheenjohtaja 
Eero Hiironen 
Kangastie 127 a, 43270 Kalmari 
(014) 438 515, 0400 644 050 
hiironen@pp2.inet.fi 
 
Sihteeri 
Helvi Liimatainen 
Lunttilantie 22, 43100 Saarijärvi 
(014) 432 147, fax (014) 432 144 
helvi.liimatainen@sci.fi 
 
Hallituksen jäsenet 
 
Olavi Keski-Rahkonen 
Aarnivalkeantie 10 E, 02100 Espoo 
(09) 467 476, 040 8395 237 
olavikr@gmail.com 
 
Tuula Kuokkanen 
Katajakatu 5 D as. 22, 53810 Lappeenranta 
(05) 4528 736, 040 5334 189 
tuula.kuokkanen@netsonic.fi 
 
Jorma Rahkonen 
Tavintie 8 B 22, 40400 Jyväskylä 
(014) 676 152, 050 347 0083 
jorma.rahkonen@kanetti.fi 
 

Jyrki Rahkonen 
Rahkolantie 300, 43100 Saarijärvi 
(014) 427 888 
jyrki.rahkonen@reppu.net 
 
Kalevi Rahkonen 
Tilhitie 20, 26100 Rauma 
(02) 8222 396 
kalevirahkonen@raumankttky.fi 
 
Tapani Rahkonen 
Untontie 2, 21530 Paimio 
02040 73075, 0400 426 101, fax 02040 73074 
tapani.rahkonen@teliasonera.com 
 
Veikko Rahkonen 
Otavankatu 3 B 16, 11130 Riihimäki 
(019) 724 009, 0400 657 550 
veikko.rahkonen@kolumbus.fi 
 
Jäsenrekisterin hoitaja 
Erkki Lunttila 
Mannilantie 19, 43100 Saarijärvi 
(014) 421 677 
lunttila@surfeu.fi 
 
Tilintarkastajat 
 
Jouko Klemola 
Severinpolku 2, 68370 Ullava 
(06) 889 538, 050 5910 266 
 
Veikko Saari 
Saarentie 54, 68370 Ullava

 
 

Jäsenmaksu 9 euroa / vuosi, ainaisjäsenmaksu 90 euroa. 
 

 
Rahkoset internetissä: http://kotisivu.mtv3.fi/rahkostensukuseura/ 

 
 

Kannen kuvassa Janne Rahkosen yllä sukuseuran uusi paita. Kuva: Jorma Rahkonen. 
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Haasteena uusien jäsenien saaminen 
 
Rahkosten sukuseuran kymmenes toimintavuosi alkaa olla lopuillaan. Edellisessä vuosikokouksessa 
Saarijärvellä kesällä 2003 tehtiin tärkeä päätös sukuseuran jäsenkunnan laajentamiseksi, kun Jääsken 
Rahkoset hyväksyttiin seuran jäseniksi. Päätös perustui hyvin suureen historialliseen 
todennäköisyyteen siitä, että Saarijärven Rahkoset ovat 1500-luvulla lähteneet asuttamaan 
hämäläisten keskisuomalaisia erämaita alun perin juuri Jääsken alueelta. Jääsken Rahkosista 
tunnetaan kuitenkin vain se pieni aktiivinen osa, joka on mukana seuran toiminnassa. Tästä johtuen 
päätös ei johtanut välittömästi sukuseuran jäsenmäärän kasvuun, mutta tämän sukuhaaran tutkimuksen 
edistyessä saadaan sukuseurallekin varmasti lisää uusia aktiivisia jäseniä. 
 
Rahkosten sukuseuran jäsenmäärä ei ole sen perustamisen jälkeen kasvanut, mikä on tietysti 
valitettavaa. Itse asiassa jäsenmäärä on hieman vähentynyt, koska olemme saaneet vain muutamia 
uusia jäseniä ja osa alkuperäisistä jäsenistä ei ole enää mukana. 
 
Sukuseuran seuraavan kahden vuoden toimintajakson haasteena onkin saada uusia jäseniä. Uusia 
jäseniä tarvitaan sekä seuran toiminnan pitämiseksi aktiivisena että entistä kattavamman kuvan 
muodostamiseksi Rahkosten suvun vaiheista menneinä aikoina ja tänä päivänä. Yhdistyksen hallitus 
edustaa melko hyvin suvun eri haaroja ja niitä paikkakuntia, joilla Rahkosia asuu. Hallituksessa on 
muutamia Keski-Suomessa asuvia tai siellä syntyneitä jäseniä, joiden esivanhemmat ovat olleet satoja 
vuosia saarijärveläisiä. Mukana on myös Rahkolan talon viimeisen isännän jälkeläisiä, jotka 
muodostavat ns. Viipurin Rahkosten haaran. Näitä Rahkosia asuu tänä päivänä useilla paikkakunnilla 
eri puolilla Suomea. Ullavan sukuhaara on myös edustettuna, samoin kuin Jääsken Rahkoset.  
 
Hallituskin kaipaa aika ajoin uudistumista. Puheenjohtajan harras toive olisikin löytää uusia aktiivisia 
Rahkosia, joiden avulla sukuseuran toiminta monipuolistuisi ja laajenisi kattamaan uusia osia suvusta. 
 
Sukuseuran jäsenten yhteydenpidon ja sukua koskevien tietojen dokumentoinnin kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää, että yhdistyksellä on säännöllisesti toimitettu lehti, joka tavoittaa kaikki seuran 
jäsenet. Voimme olla tyytyväisiä lehden nykyiseen tilaan. Valitettavasti Rahkoset-lehden 
toimittaminen on ollut koko sen historian ajan liian harvojen tekijöiden varassa. Ilman Jorma Rahkosen 
ammattitaitoa ja periksiantamattomuutta lehden ilmestyminen olisi vaarantunut. Jorman ja hänen 
poikansa Jannen lisäksi esitän parhaat kiitokseni kaikille, jotka ovat antaneet panoksensa lehden 
hyväksi joko itse kirjoittamalla, toimittamalla lehdelle aineistoa tai antamalla haastattelun 
sukulehdessä julkaistavaksi.  
 
Esitän kaikille suvun jäsenille haasteen: lehteen tarvitaan tarinoita entisistä ajoista ja tästä päivästä, 
kuvauksia ihmisten kohtaloista ja tietoja historian vaiheista ym. Näiden tietojen kokoaminen ja 
julkaiseminen parantaa suvun yhteenkuuluvuutta ja piirtää kuvaa suomalaisesta elämästä 
vuosisatojen kuluessa meidän oman sukumme avulla. Lehdissä julkaistavat tiedot tulevat olemaan 
myös hyvin tärkeä lähdeaineisto myöhemmin koottavaan Rahkosten sukukirjaan. 
 
Sukuseuran kymmenes vuosikokous pidetään Saarijärvellä heinäkuun 23. päivänä. Toivotan kaikki 
Rahkoset lämpimästi tervetulleiksi. 
 
Olavi Rahkonen 
Rahkosten Sukuseura ry:n hallituksen puheenjohtaja 
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Sukukokous Saarijärvellä 23.7.2005 
 
Rahkosten sukuseuran kokous järjestetään Saarijärvellä lauantaina 23. päivänä heinäkuuta. 
Pitopaikkana on Herajärven koulu, joka sijaitsee kaupungin keskustassa uimahallin vieressä. Ajo-ohje 
näkyy sivun 5 kartassa. 
 
Sukukokous on samalla sukuseuran 10-vuotisjuhla, sillä Rahkosten sukuseura perustettiin 
Saarijärvellä pidetyssä kokouksessa heinäkuussa 1995. Tuleva sukukokous on kuudes. Ne on 
järjestetty muutoin Saarijärvellä paitsi vuonna 1999 Ullavassa ja 2001 Vaajakoskella. 
 
Sukukokous linjaa sukuseuran toimintaa kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Monille kokoukseen tuleville 
tärkeämpää on kuitenkin sukulaisten tapaaminen ja yhdessäolo. Sukuseuran toiminta on hieman 
hiipunut alkuinnostuksen jälkeen, joten mahdollisimman monen toivotaan tulevan paikalle. 
Kokouspaikalla on jälleen sukutietojen palvelupiste.  
 
Sukukokouksen aikataulu 
 
Paikka Herajärven koulu (uimahallin ja Kisasuojan vieressä) 
 
10.30 Ilmoittautuminen ja lounas 
12.00 Tervehdyssanat Olavi Rahkonen 
12.15 Hartaus ja siunaus Pauli Rahkonen 
12.30 Musiikkia  
13.00 Juhlapuhe/esitelmä Olavi Keski-Rahkonen 
 ”Rahkoset Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla” 
13.30 Musiikkia 
13.45 Kahvi ja vapaata seurustelua 
14.30 Vuosikokous 
 
Juontajana Eero Hiironen  
 
Tapahtumia sukukokouksen aikaan Saarijärvellä 
 
Saarijärven museossa  
Salvador Dalin näyttely (111 teosta) 
 
Taideseura Sienan näyttely 
 
Musiikkitapahtuma Kirmot 15.7.–24.7. (www.kirmot.net) 
Perjantaina 22.7. klo 18.00–02.00 Vattenfall-teltassa esiintyvät Beautiful Betrayal, Jere and the 
Universe, Irina ja Ismo Alanko Säätiö. Ikäraja on 18 vuotta. Liput 20 euroa. 
 
Lauantaina 23.7 klo 18.00–01.00 Vattenfall-teltassa esiintyvät stand-up-koomikot Jaakko Saariluoma 
ja Teemu Vesterinen sekä Rannankari Oy, Kunto Ojansivu & 70's Collection ja Kirka. Ei ikärajaa. 
Liput 15 euroa. 
 
Kukonhiekan tanssilavalla klo 20.00–03.00 Tiina Ruuska & Rosette, Jean S. klo 24 jälkeen. Ikäraja 
18 vuotta. Liput 13 euroa. Yhteislipulla (25 euroa) myös Vattenfall-teltan 23.7. konserttiin. 
  
 



-5- 

 
 
 
 
 

Uusia kasvoja mukaan 
 
Sukulehti ilmestyi viime vuonna vain yhden kerran, vaikka tavoitteena on julkaista lehti kaksi kertaa 
vuodessa. Pahoittelut siitä, että päätoimittajan aika ja voimat eivät riittäneet toisen numeron 
tekemiseen. Ongelmana on se, että lehteen tarjotaan erittäin harvoin aineistoa. Onneksi tähän 
numeroon juttuja ja kuvia tuli kiitettävästi. 
  
Muutoinkin sukuseura kaipaa piristystä. Olemme toimineet samalla ydinjoukolla pitkään, ja uusia 
ihmisiä ja ideoita toimintaan tarvitaan. Oma paikkani Rahkoset-lehden päätoimittajana ja sukuseuran 
hallituksen jäsenenä on vapaana. Lehteä olen valmis avustamaan kirjoittamalla ja kuvaamalla 
jatkossakin, mutta haluan luopua lehden vetovastuusta. 
 
Unelmani on, että niin lehdentekijäksi kuin sukuseuran hallitukseen on Saarijärven kokouksessa 
tungosta ja että joudumme äänestämään henkilövalinnoista. 
  
Jorma Rahkonen 
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Rahkonen Raumalta 
 
Sivussa valtaväylältä 
 
Kuten tiedämme, asuvat tämän päivän Rahkoset pääosin maamme kaakkois- ja luoteisosat toisiinsa 
yhdistävällä asutusväylällä. Poikkeuksiakin tietenkin on, sillä muutamia sukuun kuuluvia on ikään 
kuin sinkoutunut myös pientareen puolelle. 
 
Seuraavassa tarinoidaan Ilmosta, Suomen lounaiselle rannikolle ja tarkemmin ottaen Raumalle 
sattuneesta Rahkosesta. 
 
Viipuri - Mikkeli - Rauma - Viipuri - Pietarsaari - Rauma 
 
Unto ja Hilja Rahkosen esikoinen, Ilmo Kalle syntyi Viipurissa 8.1.1934. Alle kouluikäisenä oli Ilmon 
elämä vielä rauhallista ja vakaata, mutta sitten syttyi talvisota ja mullisti kaiken: 
 
1939 Talvisota syttyy 30. marraskuuta. Hiljalle ja Ilmolle sekä Martta-mummolle (Unton 

raumalaislähtöiselle äidille) tulee äkkilähtö Viipurista. Unton jäädessä maata 
puolustamaan lähtee muu perhe evakkoon Mikkelin Vuolinkoon. 

1940 Unto haavoittuu rintamalla 5. helmikuuta. Talvisota päättyy 13. maaliskuuta. Unto 
siirretään Uudenkaupungin sotilassairaalaan. Hilja, Ilmo ja Martta lähtevät Mikkelistä 
Raumalle. Unto kotiutetaan 3. heinäkuuta ja komennetaan tullin tehtäviin.  

1941 Ilmo täyttää 7 vuotta 8. tammikuuta. Jatkosota syttyy 25. kesäkuuta. Unto lähtee sotaan. 
Ilmo aloittaa Raumalla kansakoulun ensimmäisen luokan 5. marraskuuta. 

1942 Unto komennetaan Viipurin kenttäpostikonttorin tehtäviin 19. maaliskuuta. Hilja ja Ilmo 
palaavat Martan kanssa Viipuriin kevättalvella. Ilmo jatkaa kansakoulun käyntiä 
Viipurissa tykkien jylistessä.  

1943 Ilmo käy koulua Viipurissa. Unto komennetaan uudelleen rintamalle 25. marraskuuta. 
1944 Ilmo täyttää 10 vuotta 8. tammikuuta. Kevättalvella Martta ja Ilmo joutuvat lähtemään 

evakkoon Pietarsaareen Sanna-mummon (Hiljan kasvatusäidin) hoiviin. Ilmo jatkaa 
kansakoulun käyntiä Pietarsaaressa. Unto taistelee rintamalla. Jatkosota päättyy 5. 
syyskuuta. Unto kotiutetaan 14. marraskuuta. Ilmon sisar Liisa syntyy Pietarsaaressa 7. 
joulukuuta.  

1945 Perhe muuttaa Raumalle (silloiseen maalaiskuntaan). Ilmo jatkaa kansakoulun käyntiä 
Raumalla.  

1946-48 Ilmo käy kansakoulunsa loppuun ja ensimmäinen kesätyöpaikka löytyy raumalaisen 
rakennusliikkeen työmaalta.  

 
Ilmon elämän alkutaival oli jatkuvaa muuttamista paikasta toiseen. Viipurista lähdettiin sotaa pakoon 
kaksikin kertaa eikä mukaan voitu ottaa juuri muuta kuin päälle puetut vaatteet. Koti oli välillä siellä 
ja välillä täällä. Asumisolot olivat ahtaat ja puutteelliset ja asuttiin ”toisten nurkissa”: esimerkiksi, kun 
perhe vuonna 1945 muutti Raumalle, asuttiin ensin isän veljen perheen kanssa samassa yhden 
huoneen ja keittiön käsittävässä ullakkohuoneistossa, johon oli nyt majoittunut yhteensä jopa 
kahdeksan henkeä. Samoin koulu ja opettajat sekä koulutoverit vaihtuivat alinomaa.  
 
Ilmo muistelee kuitenkin suurella kiitoksella kaikkia niitä ystävällisiä tuttuja ja vieraampiakin ihmisiä, 
jotka auttoivat häntä ja hänen perhettään noina vaikeina aikoina. 
 
Tämän tarinan kirjoittaja näkee, että sotavuosien kokemukset kasvattivat Ilmosta nöyrän ja  
työteliään ja opettivat hänet kekseliääksi. 
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Ilmo muistelee: ”Talvisodan syttyessä lähti 
isä sotaan ja me muu perhe äkkilähdöllä 
Viipurista Mikkeliin. Isä haavoittui 
rintamalla. Talvisodan päätyttyä ja olojen 
rauhoituttua lähdimme Mikkelistä 
Raumalle, jossa saimme tilapäisen kodin 
Martta-mummon vanhemman sisaren Ellen 
Leskisen perheen luona. Samalla saimme 
tavata isää, joka oli siirretty 
Uudenkaupungin sotilassairaalaan. Ja 
sitten isän päästyä sairaalasta asuimme 
koko perhe Leskisten huvilalla Rauman 
Petäjäksessä.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilmo ja Martta-mummo Viipurin Loikkasessa, Tallikatu 

2:n pihalla. 

 

 

Asettuminen 
 
Ilmo ja hänen vaimonsa Anneli avioituivat Raumalla 14.8.1955. Heillä on tytär Auli (s. Raumalla 
29.4.1958) perheineen ja poika Esa (s. Raumalla 20.4.1963). 
 
Ilmo ja Anneli asuivat alkuun vuokralla eri kohteissa, kunnes he vuonna 1961 muuttivat omaan 
asuntoon As. Oy Karjalantorniin. Oma, itse rakennettu talo valmistui Rauman maalaiskunnan Kortelan 
taajamaan vuonna 1968 ja tämä sama paikka on Ilmon ja Annelin tukikohtana edelleenkin.  
 
Työelämä 
 
Kansakoulun päätyttyä jatkoi Ilmo opintojaan ensin liikeapulaiskoulussa ja sitten kauppakoulussa ja -
opistossa, josta hän valmistui vuonna 1955. Myöhemmin hän suoritti vielä työteknillisen koulun 
vuosina 1963–1965.  
 
Koulutuksen myötä työ rakennustyömaalla vaihtui kaupalliseen alan tehtäviksi. Työpaikkoja löytyi 
ensi alkuun paikallisen osuusliikkeen palveluksesta sekä mm. rautakaupasta ja kenkätehtaalta. 
Pisimmän työrupeaman Ilmo kuitenkin teki Rauma-Repola Oy:n Rauman tehtailla, jossa hän 
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työskenteli vuodesta 1958 vuoteen 1987. Hänen tehtäviin kuului aluksi kustannuslaskentatehtäviä ja 
myöhemmin hän vastasi yhtiön palkka- ja henkilöstötoimiston päällikön tehtävistä. Repola-vuosiensa 
jälkeen työskenteli hän vielä nelisen vuotta Pipemasters Oy:n Rauman yksikön hallintopäällikkönä, 
kunnes jäi eläkkeelle tammikuussa 1991. 
  
Vapaa-aika ja harrastukset 
 
Ilmo on toiminut ja toimii aktiivisesti lukuisissa eri alojen yhdistyksissä, kuten mm. Rauman 
Karjalaiset ry:ssä, Rauman Lukko ry:ssä ja Rauman Kansalliset seniorit ry:ssä. Hänen 
yhdistystoimintansa ei ole jäänyt rivijäsenenä olemiseen, vaan lähes poikkeuksetta hänen paikkansa 
on ollut yhdistyksen hallituksessa ja usein myös rahastonhoitajana. Kaiken muun yhdistystoiminnan 
edelle on kuitenkin mennyt ja mennee edelleenkin Lions -toiminta, jossa Ilmo on ollut mukana jo 
vuodesta 1973 alkaen. Kaudella 1983–84 hän toimi piirinsä kuvernöörinä ja hän on osallistunut myös 
järjestön kansainvälisiin tapahtumiin. Lions-toiminnan kautta ovat Ilmo ja Anneli saaneet runsaasti 
ystäviä ympäri Suomea ja maan rajojen ulkopuoleltakin. 
 
Ilmo on kantanut kortensa kekoon myös kunnallisten luottamustehtävien hoidossa toimien aikanaan 
mm. Rauman kaupungin ja entisen Rauman maalaiskunnan tilintarkastajana sekä maalaiskunnassa 
myös vero- ja tutkijalautakuntien jäsenenä. 
 
Ilmolla ja Annelilla on vuodesta 1970 lähtien ollut kaunis kesäpaikka Rauman saaristossa. Paikka 
jonne he joka vuosi jo aikaisin keväällä muuttavat ja josta he vasta syksyn pimetessä palaavat 
kaupunkiin. 
 
Huolellisena talonpitäjänä on Ilmolle aina ollut aivan kunnia-asia, että rakennukset sekä maalla että 
saaressa ovat piha-alueineen aina viimeisen päälle kunnossa ja hoidetut niin kesäisin kuin talvisinkin. 
 

Eläkepäivät 
 
Eläkkeelle siirtymisensä jälkeen on Ilmolla ollut entistä enemmän aikaa lempiharrastukselleen Lions- 
työlle sekä em. talonmiespuutarhurin tehtäville ja aikaa piisaa myös yhdessä Annelin kanssa 
talvisaikaan tehtäviin, etelän lämpöön suuntautuviin kaukomatkoihin. 
 
Aito Rahkonen 
 
Raumalaiset – ja muutkin ”Ipon” tuntevat – tietävät miehen periaatteistaan tinkimättömäksi, jämptiksi, 
huumoria viljeleväksi, luovaksi ja isänsä perintönä etenkin käsistään käteväksi, rehelliseksi 
suomalaiseksi mieheksi. 
 
Kyseessä on siis aivan normaali Rahkonen. 
 
 
Tämse isoveljestäs kertova jaaritukse on gokkongrymbän 
 
Raumalla 3.3.2005 
 
veli Kalevi  
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Ylhäällä vasemmalla: 
Ilmo palaamassa marjametsältä 

 
Ylhäällä oikealla: 

Kortelan tukikohdan savusaunan nurkka 
 

Vieressä: 
Ilmo (seisomassa) apureineen laituritalkoissa 
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Don Rahkonen muistelee suvun vaiheita 
 
Yhdysvalloissa asuva Don Rahkonen lähetti sukuseuran puheenjohtajalle seuraavan muistelun: 
 
Tässä pikainen yhteenveto siitä, mitä muistan Rahkosten historiasta. Kusti meni Annin kanssa 
naimisiin vuonna 1898 ja heille syntyi Kyösti-poika vuonna 1899 Suomessa. Kusti jätti Annin ja 
Kyöstin sinne, kunnes löytäisi työtä Yhdysvalloista. Washingtonin Aberdeenissa hän alkoi tehdä työtä 
ahtaajana puutavaralaivoilla. Aberdeenissa oli paljon puutehtaita ja puutavaraa. Anni ja Kyösti tulivat 
Aberdeeniin. Erja-täti syntyi vuonna 1901 ja isäni Arvi vuonna 1903 Aberdeenissa. Kusti oli 
työskentelemässä laivan kannella kun puomin ketju tarttui häneen, nosti hänet ylös ja pudotti kannelle. 
Hänen selkänsä murtui, eikä hän enää ikinä kyennyt tekemään kahdeksan tunnin vuoroja. Hän ei 
saanut laivayhtiöltä vakuutusrahoja onnettomuudesta. 
 
He lähtivät Aberdeenista ja perustivat maatilan Minnesotaan, minkä jälkeen he muuttivat Superioriin 
Wisconsiniin. Nuorin poika Orvo syntyi vuonna 1907 Wisconsinissa. Vuoden 1917 paikkeilla Kyösti 
muutti Illinoisiin. Hän meni naimisiin vuonna 1921 ja sai kaksi lasta. Hän kuoli vuonna 1969 
(tapasimme harvoin tätä osaa perheestä).  Noin vuonna 1918 Kusti ja hänen perheensä palasivat 
Aberdeeniin. Isäni muutti Seattleen ja meni naimisiin vuonna 1925. Synnyin vuonna 1927 ja siskoni 
vuonna 1931. Muistan lomamatkamme Aberdeeniin, jossa teimme kaikenlaista mummun ja isoisän 
kanssa. 
 
Kusti oli ostanut Aberdeenista joen eteläpuolelta talon, jonka uudistamiseen hän käytti monta vuotta. 
Hän teki myös koristeltuja puuhuonekaluja myytäväksi ja heillä oli sauna, jota he vuokrasivat 
naapureille. Anni kutoi ja myi mattoja. Erja asui heidän kanssaan ja auttoi raha-asioissa. Toisen 
maailman sodan aikaan Kusti työskenteli huonekalupuuseppänä paikallisella telakalla. Hänellä oli 
myös huone talossa, jossa hän seurasi kartalta Suomen ja Neuvostoliiton välistä taistelua. 
 
Orvo meni naimisiin vuonna 1936 ja omisti vaimonsa kanssa kauneusputiikin Ellensburgissa 
(Washingtonin itäosassa).  Heillä oli kaksi lasta. He erosivat vuonna 1951 ja Orvo muutti lähelle Erjaa 
ja hänen aviomiestään Yakimaan. Vuoden 1950 paikkeilla Kusti myi suuren talonsa ja osti pienemmän 
joen pohjoispuolelta. Anni kuoli vuonna 1953, ja hänet haudattiin Aberdeeniin. 
 
Aberdeenia ympäröivät metsät oli kaadettu ja sahat jäivät toimettomiksi.  Erja oli mennyt naimisiin 
vuonna 1944 ja hänellä oli miehensä kanssa iso ravintola Aberdeenissa, mutta hän menetti sen kun 
yritykset ja ihmiset jättivät kaupungin. He menivät Yakimaan itäiseen Washingtoniin ja pitivät 
ravintolaa. Annin kuoleman jälkeen Kusti myi talon ja asui meidän kanssamme Seattlessa, kunnes 
vuonna 1954 hän muutti Erjan luokse Yakimaan. Kusti kuoli vuonna 1959 ja hänet on haudattu sinne. 
Erja (kuoli vuonna 1981) ja hänen miehensä on myös haudattu Yakimaan.  Äitini (kuoli vuonna 1994) 
ja isäni (kuoli vuonna 1973) on haudattu Seattleen. Orvo kuoli vuonna 1994 ja hänet on haudattu 
Yakimaan. 
 
Don Rahkonen 
19704 11th Avenue NW Shoreline  
Washington 98177 USA
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Kusti A. Rahkosen ja hänen vaimonsa Armin lapset puolisoineen sekä Don ja Patricia Rahkonen 
(Donin sisko). Don takarivissä kolmas oikealta ja hänen siskonsa alarivissä toinen oikealta. 

 

 
 

Don ja Betty Rahkonen Helsingissä elokuussa 2001, mukana Pauli ja Juho Rahkonen 
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JOUKKOKIRJE 
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Tue toimintaamme hankkimalla sukuseuramme 
logolla varustettuja tuotteita! 
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Uusi sukupaita myynnissä 
 
Ei aina vaan samoja tavaroita, sillä sukuseuran hyväksi myytävien tuotteiden valikoima on uudistunut. 
Uutuuksia ovat aiempaa pienemmällä logolla varustettu t-paita sekä muki ja tuoppi. Uudet paidat, 
jotka ovat 100-prosenttista puuvillaa, on painanut jyväskyläläinen Tarrapaita. Vanhat, isologoiset t-
paidat myydään kahden euron poistohintaan. 
 
Myynnissä on edelleen myös tauluja. Käytä tilaisuus hyväksesi! 
 
Sukuseuran tuotevalikoimaa laajennetaan, jos kysyntää uusille tuotteille on. Kerro ideasi hallituksen 
jäsenille.  


