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E rkki Strengell kuoli tasoristeysonnettomuudessa, Kuopion 
Juankoskella 8.2.2019.
Erkki oli Strengellien Sukuseura ry:n perustamisen alkuunpanija. 
Hän toimi seuran esimiehenä, sukutukijana ja rahastonhoitajana 

yli 30-vuoden ajan. Erkin vahva sitoutuminen sukuseuran toimintaan  
ja merkittävä työpanos yli puolen vuosisadan ajalta, oli mahdollistanut 
myös Strengellien sukukirjan toteuttamisen vuonna 2005.

Suuri kiitos sinulle Erkki tulevien sukupolviemme puolesta.

Erkki Johannes Strengell
20.08.1930 - 08.02.2019

”Ahkeran ihmisen muisto niin paljosta kertoa voi.  
Se kertoo kaikesta siitä, mi elämä aateloi.  

Siitä kertovat tuhannet tunnit, työn ääressä  
vierineet ja kevyet taikka raskaat  

ja vaienneet askeleet.”

Erkki Strengellin muistoa kunnioittaen
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY

K
uv

a 
B

ro
w

n 
Le

en
a-

K
aa

rin
a,

 K
uo

pi
os

sa
 2

01
6



4 5
STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2019 STRENGELLIEN SUKUSEURA RY • JÄSENLEHTI 1/2019

PääkirjoituS

Erkki oli Strengellien Sukuseura ry:n perustamisen alkuunpanija sekä seu-
ran esimies, sukutukija ja rahastonhoitaja yli 30-vuoden ajan. Erkki Strengel-
lin siunaus ja muistotilaisuudessa Kuopiossa 9.3.2019, seuraamme edusti 
sukuseuramme ensimmäinen pitkäaikainen sihteeri Inkeri Somerpuro.

Hallintonotaari, verotarkastaja 
Erkki Strengell on poissa.   

M inua ihmetyttää kovasti se että  
Strengellien Sukuseuraan ja 
sukuun kuuluvat henkilöt, eivät 
ole pystyneet moitivoimaan  

lapsiaan, tai edes lapsenlapsiaan liittymään 
sukuseuraamme.

Strengellien Sukuseura ry. vaali sukumme 
perinteitä ja historiaa, säilyttääksemme sen 
perintönä tuleville sukupolvillemme ja samalla 
jatkaen Erkki Strengellin ansiokasta työtä  
sukumme hyväksi.

 K annustakaa lapsianne kiinnostu-
maan sukujuuristaan ja Strengel-
lien Sukuseura ry:n toiminnasta, 
sekä liittymään seuran jäseniksi. 

Vain uusien jäsenten myötä sukuseuramme 
toiminnan jatkaminen on mahdollista. Olisi 
sääli että Erkki Strengellin vuosia kestänyt 
sukututkimustyö menisi hukkaan, ja Strengel-
lien Sukuseura ry:n hallitusten yli 46 uurastus 
seuran hyväksi olisi ollut turhaa.

Toimintamme tukemiseksi sukuseuramme 
voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitet-
tua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa su-
kututkimus- ja muita rahastoja sekä asiano-
maisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja 
arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa 
kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Ja tässä vielä lainaus sääntöjen kohdasta 
2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

”Sukuseuran tarkoituksena on selvittää 

Strengellien suvun vaiheita ja historiaa,  
vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yh-
teenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten 
keskuudessa sekä tehdä sukuseura- ja suku-
tutkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää 
kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura 
mahdollisuuksiensa mukaan
•	 järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä 

ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,
•	 suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistorial-

lista tutkimustoimintaa,
•	 kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa 

tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinne-
tietoa,

•	 harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamis-
ta edistävää julkaisutoimintaa,

•	 toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-,  
kotiseutu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten 
sekä muiden tarpeellisten paikallisten,  
alueellisten ja valtakunnallisten 
yhteistyötahojen kanssa.
Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi 

ottaa vastaan testamentattua ja lahjoitettua 
omaisuutta sekä avustuksia, perustaa su-
kututkimus- ja muita rahastoja sekä asian-
omaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä 
ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa 
kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa eikä 
sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn  
tai voiton tuottaminen jäsenilleen.”

Leena-Kaarina Brown
(Enni Strengellin tytär)

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY:n
puheenjohtaja
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Kajaanista Paltaniemeen 
Strengellien sukuseura ry:n

vuosikokous ja oheisohjelma 
01.09.2018

 M atkailuopas Kirsi Kilpeläisen 
johdolla tutustuimme Kajaanin 
historiaan sekä Kajaaninjoen 
rannan nähtävyyksiin kuten;  

linnanrauniot, tervakanava, veistokset ja  
kuullaan kuinka Linnanvirran alueesta on  
tullut uusi tapahtumien pitopaikka. 

Matkalla Paltaniemen kylälle kuultiin kuin-
ka Kainuu ja Oulujärven rantakylät saivat 
ensimmäiset asukkaansa ja kuinka kylä oli 
aikoinaan Kainuun hallinnollinen sekä seura-
kunnallinen keskus. Viiden sadan asukkaan 
Paltaniemi on yksi valtakunnallisesti arvok-
kaista maisema-alueista ja kylällä on säilynyt 
runsaasti kulttuurihistoriallisesti poikkeukselli-
sen arvokkaita vanhoja rakennuksia. 

Tutustuimme kylän vaiherikkaaseen histo-
riaan kylänraitin museotietä pitkin ajaen ja 
nähdään Oulujärven aavat selät sekä kuul-
laan kylän värikkäät tarinat ja kertomukset. 
Mm. kuinka 1600-luvulla maanjäristys vyörytti 
rantatörmää vieden mukanaan kirkon ja  
hautausmaan. 

Kylän historiaan liittyvät runoilijamestari  
Eino Leino, Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot  

sekä Kainuun ensimmäisenä kuvataiteilijana  
tunnettu T.G. Tuhkanen. Kuultiin myös Caja-
nus -pappissuvun edustajista, jotka toimivat  
Paltamon seurakunnassa monissa eri tehtä-
vissä ja nähtiin suvun historiaan liittyviä  
paikkoja. 

Tutustuimme v. 1726 rakennettuun  
Paltaniemen kuvakirkkoon, joka on tunnet-
tu runsaista katto- ja seinämaalauksista. 
Kuulimme myös kuvakirkon lattian alla  
olevasta muumiosta. Nähdään kirkon vier-
essä oleva Keisarintalli, jossa keisari Alek-
santeri I:n söi aamuaterian vierailullaan  
Kainuussa v. 1819

KAJAANI
Kajaani (ruots. Kajana) on Suomen kaupun-
ki ja Kainuun maakuntakeskus, joka sijaitsee 
Oulujärven itäpuolella Kajaaninjoen varrella 
Kainuun maakunnassa. 

Kajaanin naapurikunnat ovat Paltamo, Py-
häntä, Siikalatva, Sonkajärvi, Sotkamo, Vaala 
ja Vieremä, joista Paltamo ja Sotkamo kuulu-
vat Kainuuseen, Pyhäntä, Siikalatva ja Vaala 
Pohjois-Pohjanmaahan, Sonkajärvi ja Viere-
mä Pohjois-Savoon. 

Elias Lönnrot toimi piirilääkärinä Kajaanis-
sa 1833–1853 kerätessään runoja Kaleva-
laan Vienan Karjalasta. Kajaanin suuriin 
merkkihenkilöihin kuuluu myös runoilija Eino 
Leino, ja presidentti Urho Kekkonen kävi  
koulunsa Kajaanin lyseossa[8]. 

KAJAANIN HISTORIAA
Kajaanin seudun asutuksen juuret ovat vuosi-
tuhansien takaisessa menneisyydessä. 

Kajaanin kaupungin perusti kreivi Pietari  
Brahe 6. maaliskuuta 1651 vapaaherrakun-

tansa keskukseksi. Erillinen Kajaanin maa-
laiskunta oli olemassa vuosina 1655–1786 ja 
1897–1977. Sen keskus oli kaupungin ja joen 
pohjoispuolella. Kajaanin väkiluku oli 1650-lu-
vulla vain 400 asukasta, ja taloja kaupungis-
sa oli joitain kymmeniä. Vuonna 1815 väki-
luku oli 313 ja vielä vuonna 1900 se oli  
vain 1 264 henkeä. 

1900-luku oli Kajaanille tärkeää aikaa kas-
vun kannalta. Toisen maailmansodan aikana 
Kajaani joutui kokemaan kovia, sillä huomat-
tava osa sen asuinrakennuksista tuhoutui 
useissa pommituksissa. Myös mo net ydinke-
skustan liiketalot tuhoutuivat. Ra kenta minen 
ja väestönkasvu oli erityisen voi makasta vars-
inkin jatkosodan jälkeisenä aikana. 

KAJAANIN VAAKUNA 
Kajaanin vaakuna on Kajaanin kaupungin 
tunnus, joka on uudelleen piirretty kaupungin 
aiemman vaakunan pohjalta, joka puolestaan 
perustuu kaupungin sinetteihin 1600– ja 
1700–luvuilta.

Vaakunan selitys kuuluu ”sinisessä ken-
tässä alaisesta aaltokoroisesta hopea hirrestä 
nouseva kultainen kaksitorninen linna, jonka  
ikkuna- ja oviaukot punaiset”. Vaakunan on 
piirtänyt aiemman vaakunan pohjalta Olof 
Eriksson, ja Kajaanin kaupunginvaltuusto 
hyväksyi sen 23. huhtikuuta 1958.  ◆

Lähde:  
<wikipedia.org/wiki/Kajaani>
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KAJAANIN SEMINAARI
 K ajaanin seminaarin perustamis-

päätös tehtiin maaliskuussa 1900 
ja varsinainen kansakoulunopetta-
jien koulutus aloitettiin 20. elokuuta 

1900. Ensimmäisenä vuonna opiskelijoita oli 
yhteensä 36. Seminaarin ensimmäinen johta-
ja oli Volter Rihtniemi, joka luotsasi vankalla 
kädellä laitosta vuoteen 1926 saakka, jolloin 
uudeksi johtajaksi valittiin tohtori Martti Hela.

Kajaanin seminaarin rakennukset raken-
nettiin vuosina 1901–1904 Kajaanin pappi lan 
omistamalle ns. Puustin pellolle. Seminaa ri-
rakennukset, jotka edustavat ns. nikkariarkki-
tehtuuria, suunnitteli tunnettu arkkitehti Jac. 
Ahrenberg. Hän oli 1900-luvun alkupuolen 
johtavia julkisten rakennusten, erityisesti  
koulujen suunnittelijoita.

ILMARI KIANTO  
Kirjailija Ilmari Kianto kirjoitti tervehdyksen  
Kajaanin seminaarin toverikunnalle Kontin  
joulunumeroon 1949.

tervehDyS kajaanin Seminaarin toverikunnalle

Lähde: <reijoheikkinen/kajaanin-kampuksen-vaiheita>
<kajaani.fi/palvelut/tervehdys-seminaarin-kasvateille-ilmari-kiannon-sanoin>

Te Kainuun kansankynttilät,
te Jyskyt Kajaanin,
isänmaan jälkijääkärit.
Nyt teitä tervehdän.
On teillä suuret suuntaimet,
aattehet ainoisat,
syvien rivein sykkimet
ja hengen heittimet.

Te valmistutte valtaamaan
maan lapset tuhannet,
rintoihin nuoriin sinkoamaan
sielujen siemenet,
on teillä paljon tehtävää,
on raskastakin nähtävää,
niin ohraista tuo opetus,
vaikeinta valistus.

Mut olkaa hiukan ylpeät,
ei turhaan toimi mies,
jollenka kaikkein kalleinta
on kansan kotilies,
kun horjuu maailmassa muu
ja kaikki vääristyy,
ei sentään horju kodin puu,
vaikk' oksat käpristyy.

Tää Suomen kansa karski on,
raakakin toisinaan,
mut sisäss' sydänontelon
se kantaa aarrettaan,
ja sitä silt' ei kukaan vie,
ei maailman turmelus,
totuuden, kodin kaunis tie,
salainen varjelus!
Jos kotilieden pyhyyden
loihditte lapsiin vaan,
niin luotte liki kirkkauden
ylitse Suomenmaan,
se tähti johtaa perille
kuin sadun keijunen,
maailman erheist' erille –
ilmestys ikuinen.

Siis koti olkoon koulun tie
ja ääni Jumalan,
se julmimmatkin juonet vie,
palauttaa parahan,
isän ja äidin siunaus
on kutsu kunniaan.
Ja lasten kaunein kasvatus
on käsky synnyinmaan.
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PALTANIEMEN KUVAKIRKKO

 K oko Kainuu kuului kirkollisesti 
Limin kaan aina vuoteen 1559 asti. 
Seurakunnan nimeksi tuli Oulujär-
ven erämaaseurakunta, jonka en-

simmäinen kirkko rakennettiin Manamansa-
loon ja joka tuhoutui rappasodissa 1581. 
Emäseurakunta sai alkunsa Paltamo-nimi-
senä vuonna 1599, jolloin rakennettiin ensim-
mäinen kirkko Paltaniemelle. Tämä kirkko 
tuhoutui maanjäristyksen seurauksena ran-
tatörmän vyöryssä 1626. Seuraava vuonna 
1665 valmistunut kirkko poltettiin isonvihan 
aikaan 1716 pian Kajaanin linnan tuhoami-
sen jälkeen. 

Nykyinen kirkko valmistui 1726. Aluksi 
se aiottiin rakentaa vanhan poltetun kirkon 
paikalle Kirkkoniemeen, mutta rantatörmän 
vaarallisuus huomattiin ajoissa. Kirkon raken-
si 24 kirvesmiestä Johan Simonpoika Knub-
bin johdolla. Knubb kuului etelä-pohjalaiseen 
kirkonrakentajasukuun. Kirkko vihittiin käyt-

töön kynttilänpäivänä 1727, mutta varsinai-
nen sisustus saatiin valmiiksi vasta 1781. 

Margareta Capsian maalaama pyhää eh-
toollista esittävä alttaritaulu saatiin kirkkoon 
1727. Kirkolle ominaiset katto- ja holvimaa-
laukset on tehnyt Emanuel Granberg vuosi-
na 1778–1781. "Lankkumaalariksi" haukuttu 
Pekka Qfeflander restauroi kolmea maalaus-
ta vuonna 1851, jolloin ne menettivät osan 
alkuperäisestä loistostaan. 

Parhaiten säilynyt maalaus on pääoven 
yläpuolella oleva "viimeinen tuomio", jonka 
yläosa kuvaa taivasta ja alaosa helvetin kur-
juutta. Huomattavan suuri osa maalauksen 
alapuolesta on kuitenkin poistettu, koska se 
lienee järkyttänyt seurakuntalaisia. 

Vuosina 1622 ja 1685 tehdyt kirkonkellot 
ovat ainoat ensimmäisistä kirkoista ehjinä 
säilyneet esineet. Kellot olivat liian raskaat 
kirkon omalle tornille, joten niille jouduttiin 
rakentamaan oma tapuli 1768–1769. 

Lähde:	https://fi.wikipedia.org/wiki/Paltaniemen_ku-
vakirkko
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KEISARINTALLI 

 T änä kesänä tulee kuluneeksi 200 
vuotta keisari Aleksanteri I:n mat-
kasta Suomeen ja Kainuuseen 
vuonna 1819. Suomessa suuresti 

arvostettu hallitsija tutustui syrjäiseen Kajaa-
nin lääniin piipahtaen myös nykyisen Vuoli-
joen alueella ja Kajaanissa, jonne hän saapui 
purjeveneellä Oulujärven yli. Tuona vuonna 
antoi luonto Kainuun kansalle erinomaisen 
sadon. Sen katsottiin olleen keisarin ansiota. 
Kajaanin kihlakunnan rahvas alkoi muistella 
tuota aikaa ”keisarin kesänä”. Paltaniemelle 
siirrettiin Vuolijoelta talli, jossa keisari oli naut-
tinut aamiaisen Vuolijoella. Oulun lääninarkki-
tehti laati sittemmin piirustukset suojakatok-
seksi, joka rakennettiin tallin ylle 1870-lvulla. 
Siitä tuli Suomen ensimmäinen ulkomuseo 
ja varmasti myös ensimmäisiä maassamme 
suojeltuja rakennuksia. 

Venäjän keisari Aleksanteri I:n käynnistä 
1819 Kainuussa kertoo kuvakirkon viereinen 
Keisarintalli.

Paltaniementie 851

Lähde:	<http://www.kajaani.fi/fi/palvelu	opas/matkai-
lu/kayntikohteet-ja-nahtavyydet/paltaniemi>
<http://www.kajaaninyliopistokeskus.oulu.fi/kampu-
slehti/elo2004/0804.html> K
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EINO LEINO -TALO

 E ino Leino -talo  perinnetalo on 
raken nettu Elias Lönnrotin (1802-
1884) asuintorpan ja Eino Leinon 
(1878-1926) syntymäkodin Hövelön 

kopiona vuonna 1978.
Lönnrot asui Hövelössä 1834-35 ja koko-

si sen suojissa Vanhan Kalevalan. Eino Lei-
no eli lapsuutensa (1878-95) Emilia ja Antti 
Lönn bohmin perheen nuorimpana kymme-
nestä lapsesta Hövelön kurkihirren alla. Lei-
non sisaruksina varttuivat Hövelössä myös 
kirjailija, kriitikko ja teatterimies Kasimir Leino 
ja monialainen lahjakkuus Oskar Lönnbohm.

Vanha Hövelö purettiin 1970-luvun alussa. 
Sen ns. Lönnrot -pääty, josta taloa oli jatkettu, 
oli purettu jo vuosikymmeniä aiemmin. Van-
han Hövelön piirustusten mukaan rakennettu 
Eino Leino -perinnetalo vihittiin nykyiselle pai-
kalleen Paltaniemen kuvakirkon läheisyyteen 
Leinon syntymäpäivänä vuonna 1978, kun 
Eino Leinon syntymästä tuli kuluneeksi 100 
vuotta.

Vuoden 2017 alusta Eino Leino -talon 
omistaa Eino Leino talon -säätiö sr. Säätiön 
ovat muodostaneet Kainuun Eino Leino -seu-
ra ry,  Elias Lönnrot -seura ry ja Paltamon 
kunta.

Lähde: <kainuuneinoleinoseura> K
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 Sukukokous pidettiin Kajaanin  Original 
Sokos Hotel Valjuksessa. Vuosikok-
ouksen oheisohjelmana oli tutustumis-
ta Kajaaniin, kyläretki Paltaniemelle 

kainuulaiselle kulttuurikylälle Oulujärven ran-
tamaisemiin ja esittelemä Eino Leinon sekä 
Cajanus -suvun vaiheista Kajaanissa.

Vuosikokous  Kajaanissa  
01.09.2018

Vuosikokouspalaute:
Kajaanin vuosikokous oli hyvin suunnitel-
tu ja järjestelyistä annettiin iso kiitos Liisa 
Strengellille. Kokous ohjelmaa pidettiin onnis-
tuneena. Erityistä kiitosta sai professori Reijo 
Heikkisen luento Daniel Cajanuksesta sekä 
Andreas Leinon musiikkiesitys. Oheisohjel-
man kiertoajelu oli mielenkiintoinen ja opas-
tus kerrassaan mainio.
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DANIEL CAJANUS 
Daniel Cajanus (1703 Paltamo – 27. helmi-
kuuta 1749 Haarlem, Alankomaat) oli jätti-
läis kasvuinen suomalaismies, joka saavutti 
kansainvälistä mainetta esiintyessään ympäri 
Keski-Eurooppaa ja Englantia. Hän oli eräs 
kaikkien aikojen pisimpiä suomalaisia ja mah-
dollisesti aikansa pisin mies maailmassa. Ca-
januksen pituus on yleisimmin arvioitu 247 
senttimetriksi, mutta suurempia ja pienempi-
äkin arvioita on esitetty.

Daniel Andersinpoika Cajanus syntyi Pal-
tamossa Cajanusten pappis- ja virkamiessu-
kuun, joka oli tuolloin merkittävä vaikuttaja  
Kainuussa ja etenkin Paltamossa. Danielin  
isä Anders Cajanus oli pappi ja Paltamon 
seurakunnan 3. kappalainen. Äiti Anna Sculp-
toria oli Kuopion kirkkoherran tytär. Perhee-
seen syntyi viisi poikaa ja kaksi tyttöä. Daniel 
syntyi perheen seitsemäntenä lapsena toden-
näköisesti vuonna 1703, vaikkakin jotkin läh-
teet antavat syntymävuodeksi 1702 tai 1706. 

Daniel kävi Kajaanin pedagogiota, jonka  
tuhouduttua vuonna 1713 hän joutui lopetta-
maan koulunkäynnin. Anders Cajanus pidä-
tettiin virantoimituksesta vuonna 1712 laimin-

lyöntiensä ja esittämiensä valheellisten noi-
tuus syytösten vuoksi, ja vuoden saarnauskiel-
lon jälkeen hän sai saarnata enää syrjäkylissä.

<wikipedia /Daniel_Cajanus>
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SUKUTARINAKILPAILU 2019
Suomen Sukututkimusseura julistaa kirjoituskilpailun Sukutarinakilpailu 2019. 
Kilpailulla etsitään asiakirja-aineistoon, muistitietoon tai omakohtaisiin kokemuksiin 
perustuvia tarinoita, jotka kertovat henkilöiden ja perheiden vaiheista. Sukutarinoissa 
voi olla myös fiktiivisiä piirteitä, vaikka ne kertovat historiallisista henkilöistä ja todelli-
sista tapahtumista. Kirjoittaja voi itse valita tarinansa näkökulman, tyylin ja luonteen. 
Tarinat voi kirjoittaa suomeksi tai ruotsiksi.

Osallistuminen
Sukutarinakilpailu 2019 on avoin kaikille. Kirjoittaja voi lähettää kilpailuun useam-
man kuin yhden tarinan, mutta jokaisella tarinalla on oltava eri nimimerkki. Kirjoittaja 
ei saa olla tunnistettavissa nimimerkistä, esimerkiksi keskustelufoorumeilla käytettyä 
nimimerkkiä tai käyttäjänimeä ei pidä käyttää.

Kilpailuun tarkoitetut tarinat lähetetään 18.2.–31.7.2019 sähköpostitse osoittee-
seen sukutarinakilpailu(a)genealogia.fi. Sähköpostiviestissä on ilmoitettava kirjoitta-
jan nimi, yhteystiedot ja nimimerkki. Sukutarina lähetetään viestin liitteenä  
doc-, docx- tai rtf-muotoisena tekstitiedostona.

Sukutarinat voivat olla pituudeltaan korkeintaan 15 000 merkkiä välilyönteineen. 
Kirjoittaja voi halutessaan lähettää tarinan yhteydessä enintään kolme siihen liittyvää 
valokuvaa tai piirrosta. Kirjoittajalla on oltava kuvien ja piirrosten käyttöoikeus.

Voittajan valinta
Sukutarinakilpailun esiraati valitsee loppukilpailuun kaikista lähetetyistä teksteistä 
7–10 tarinaa, jotka julkaistaan Suomen Sukututkimusseuran verkkosivustolla. Yleisö 
valitsee äänestämällä voittajan raadin asettamista ehdokkaista. Äänestysaika on  
1.–31.10.2019. Kolme eniten ääniä saanutta sukutarinaa ja niiden kirjoittajat 
julkistetaan Sukututkimusseuran syyskokouksessa marraskuussa 2019.

Suomen Sukututkimusseura julkaisee maaliskuussa 2020 Sukutarinakilpailuun 
lähetetyistä teksteistä kokoelman Sukutarinat 2019. Lähettämällä tarinan kilpailuun 
kirjoittajat antavat Sukututkimusseuralle luvan mahdolliselle julkaisemiselle verkko-
sivustolla ja julkaisussa. Kaikki kilpailuun lähetetyt sukutarinat tallennetaan Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seuran, missä ne ovat määräajan kuluttua tutkijoiden käytössä.

Lisätietoja
Tiedottaja	Laura	Aho,	tiedottaja(a)genealogia.fi,	puh.	050	3733	716	
(ma–ke	klo	11–17).

https://www.genealogia.fi/sukutarina-kilpailu
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yleiStä 
Strengellien sukuseuran perustava kokous oli 
4.11.1973 Kuopiossa ja vuoden 2018  
toimintavuosi oli sukuseuran (45) neljäs-
kymmenesneljäs toimintavuosi.

Maksavat jäsenet 118 kpl., kunnia - 
jäsenet 20kpl., sukuneuvokset 4kpl. 

 

Suvun  
eSimieS
Jari Strengell  01.09.2018 – 27.06.2020 

  

hallituS   
Strengellien Sukuseura ry:n hallitus 
01.09.2018 - 27.06.2020

Puheenjohtaja Leena-Kaarina Brown, 
varapuheenjohtaja Jari J. Laiho, seuran  
sihteeri Paula Strengell -Kivimäki,  
rahastonhoitaja Jaana Salminen,  
hallituksen muut jäsenet: Irmeli Hoffren,  
Pia Hoffren, Raija Satto ja Kirsi Strengell

Varajäsenet: Liisa Nurmi ja Pekka 
Strengell

Hallitus on kokoontunut seuraavasti 
01.09.2018 ja 27.10.2018 

STRENGELLIEN SUKUSEURA RY

Toimintakertomus vuodelta 2018  

 

toiminnantarkaStajat   
2018 - 2020 
Strengellien sukuseura ry:n toiminnantar-
kastajat ovat Tarja Hasan ja varahenkilö  
Terttu Parkkonen
             

toiminta 
• Jäsenasiainhoitajaksi ja -rekisterinhoita-

jaksi valittiin Leena-Kaarina Brown.
• FaceBook vastaavaksi valittiin Jari J.  

Laiho ja Leena-Kaarina Brown.
• Seuran kotisivupäivitystä vastaa Suku-

seurojen keskusliito ry / Elina Kuismin
• Jäsenlehden toimituksesta vastaavat  

Leena-Kaarina Brown ja Kirsi Strengell.
• Kirjapainoksi valittiin Painotalo GrafiRai / 

Tj. Reijo Immonen
• Vuoden 2019 kesäretkitoimikuntaan valit-

tiin Irmeli Hoffren ja Pia Hoffren.
• Sukuseuran 2020 vuosikokous. Kokous-

paikkakunta Hämeenlinna ja ajankohta 
27.06.2020. Kokoustoimikuntaan valittiin  
Jaana Salminen, Paula Strengell - Kivi-
mäki ja Raija Satto.

• Huvi- ja kulttuurivastaavaksi valittiin  
Kirsi Strengell.

 

toimintaSuunnitelma  
vuoSille 2019 - 2020 

 
JÄSENLEHTI 2019 JA 2020
Jäsenlehti ilmestyy keväällä 2019 viiden-
nen kerran. Painosmäärä (150 kpl), laa-
juus 32 sivua, koko A5, värit 4.

Jäsenlehti julkaistaan myös keväällä 
2020 kuudennen kerran.               

WWW-SIVUT, FACEBOOK  
JA INSTAGRAM 
Olemme FaceBook -suljetussa ja -avoi-
messa ryhmässä ja Instagramissa. 

Strengellien Sukuseura ry:n kotisivujen 
päivityksen toteuttaa toistaiseksi Suku-
seurojen Keskusliitto / Suomen Kotiseutu-
liito Elina Kuismin. 

 
JÄSENRETKET 2019 
Kesäretki. Sukuseuran kesäretki 2019 
päätettiin tehdä Porvooseen 15.6.2019.

Irmeli ja Pia Hoffren hoitavat järjeste-
lyt. Mahdollisia tutustumiskohteita ovat 
mm. Porvoon kirkko ja Runebergin koti 
ja retken päätteeksi lounas.

Syysretki. Teatteri / konserttiretki 
syksyllä. Kirsi Strengell

Syysretki. Kuulutko sukuuni – tapah-
tuma 05.- 06.10.2019 

 
VUOSIKOKOUS HÄMEENLINNASSA 
27.06.2020 
Kokouspaikkakunta Hämeenlinna ja ajan-
kohta 27.06.2020. Majoitusvaihtoehtoina 
esim. Kylpylähotelli Scandic Aulanko ja 
Original Sokos Hotel Vaakuna,  
wwwwHämeenlinna.

Kokoustoimikuntaan valittiin Jaana Salmi-
nen, Paula Strengell-Kivimäki ja Raija Sat-
to Vuosikokoustoimikunta laatii oheisohjel-
man sekä kokousohjelman. Ohjelmaehdo-
tuksena tuli esille mm. linnan opastettu 
kierros ja illallinen.

Toimikunta selvittää ensisijaisesti sen että, 
voiko linnassa järjestää sukuseuran vuo-
sikokouksen illallisineen. 

 
Helsingissä 06.04.2019
Strengellien Sukuseura ry:n hallitus  

JÄSENLEHTI
Sukuseuramme lehti julkaistiin kesäkuussa 
2018 neljännen kerran.

Lehden painosmäärä oli 150 kpl, sivuja 32, 
koko A5 värit4.

VUOSIKOKOUS KAJAANISSA 01.09.2018
Sukukokous pidettiin Kajaanin Original Sokos 
Hotel Valjuksessa.

Vuosikokouksen oheisohjelmana oli tutus-
tumista Kajaaniin, kyläretki Paltaniemelle  
kainuulaiselle kulttuurikylälle

Oulujärven rantamaisemiin ja esittelemä 
Eino Leinon sekä Cajanus -suvun vaiheista 
Kajaanissa.

Vuosikokouspalaute:
Kajaanin vuosikokous oli hyvin suunnitel-

tu ja järjestelyistä annettiin iso kiitos Liisa 
Strengellille. Kokous ohjelmaa pidettiin onnis-
tuneena. Erityistä kiitosta sai professori Reijo 
Heikkisen luento Daniel Cajanuksesta sekä 
Andreas Leinonmusiikkiesitys. Oheisohjel-
man kiertoajelu oli mielenkiintoinen ja opas-
tus kerrassaan mainio.

WWW-SIVUT, FACEBOOK JA INSTAGRAM
Olemme Instagramissa, FaceBook -suljetus-
sa ja -avoimessa ryhmässä.

Helsingissä 06.04.2019
Strengellien Sukuseura ry:n hallitus  
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Strengellien Sukuseura Ry:n 
kesäretki Porvooseen!

Tervetuloa mukaan Strengellien Sukuseuran  
kesäretkelle opastetulle kävelykierrokselle  

Porvooseen lauantaina 15.6.2019 kl. 10:00 – 17:00. 

Päivän ohjelma Porvoossa
Aamukahvi halukkaille - Tuorilan leipomokahvila

Osoite: Kirkkotori 2, 06100 Porvoo
Porvoon tuomiokirkon läheisyydessä on Tuorilan leipomokahvila, jossa voi nauttia 

aamukahvia ennen retken alkua.

Kello 10:00 - Porvoon vanhan kaupunki
Osoite: Kirkkotori 1, 06100 Porvoo
Kokoonnumme Porvoon tuomiokirkon pihalle, josta lähdemme kävellen opastetulle  

kierrokselle Porvoon vanhaan kaupunkiin. Jatkamme kierroksen jälkeen kävellen 
Runebergin kotiin.

 
Kello 13:00 - Runebergin koti

Osoite: Aleksanterinkatu 3, 06100 Porvoo
Opastettu kierros Runebergin kodissa alkaa. Kodin pihapiirissä on myös esillä  

Valter Runebergin näyttely, johon meillä on mahdollisuus tutustua.
 

Kello 15:00 - Ravintolapäivällinen vanhassa kaupungissa
Osoite: Ravintola tarkentuu toukokuun aikana
Kävelemme Runebergin kodista kaunista Porvoon jokirantaa pitkin vanhan kau-

pungin ravintolaan, jossa nautimme yhdessä Porvoon kuuluisan ravintolan ruoasta.
    

Ilmoittaudu mukaan 1.6.2019 mennessä! 
Meilitse Irmeli.hoffren@pp.inet.fi tai puhelinnumeroon 040 778 6107.

Lämpimästi tervetuloa!
Kesäterveisin, Strengellien Sukuseuran hallitus    
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”I love Paris in the morning” 
– teatteria tekemässä Sorsakoskella

 A laluokkien prinssi rohkeana se 
alkoi ja jatkui eläkevuosiin asti; 
isäni Hannu Strengell oli ahkera ja 
innokas harrastajateatterilainen  

kotikylällämme Sorsakoskella. Isä näytteli, 
ohjasi ja teki nukketeatteria  yhdessä muiden 
innokkaiden harrastajien kanssa, joita olikin  
kylällä paljon. Eräässä lehtihaastattelussa 
isä on sanonut, että kylällä vallitsee aivan 

mahdoton teatteri-innostus. Monta vuotta 
hän ohjasi myös kansalaisopiston näytelmiä 
eri puolilla Leppävirran pitäjiä ja Varkauteen 
muuton jälkeen osallistui Varkauden teatterin  
näytöksiin iltanäyttelijänä. Viimeisimmissä  
esityksissä isä liikkui jo kepin kanssa, mutta 
halusi silti olla mukana.

Itse kävin tietenkin katsomassa kaikki  
näytelmät ja mieleen on jäänyt ensi-iltojen  
kuhiseva ja kihisevä tunnelma ja yleisön  
naurunremakat. Katsojissa oli todellakin 
kai kenikäisiä lapsista ikäihmisiin ja monet 
näytännöt olivat niin suosittuja, että kaikki ha-
lukkaat eivät mahtuneet mukaan ja jouduttiin 
järjestämään ylimääräisiä esityksiä. Nuori-
sokin oli kiinnostunut, esim. eräässä lehtiju-
tussa sanotaan, että vastoin niitä väitteitä, 
että nykyajan nuorisoa eivät enää viehätä 
iltamat, täyttyi sali ainakin Sorsakoskella etu-
päässä juuri nuorisosta, joka kiinnostuksella 
seurasi näytelmää. Silloin oli iltamissa esitet-
ty näytelmä Kyllä Anna auttaa ja ilta oli vielä 
päättynyt tansseihin.

 Lapsen mielestä jännittäviä olivat myös 
teatterimeikit, jotka olivat siihen aikaan aika-
moisia tököttejä. Mielenkiinnolla aina katsoin,  
miten isä laittoi maskeja kasvoille. Niiden 
poistaminen olikin sitten jo hankalampi juttu! 
Autoin isää opettelemaan vuorosanoja ulkoa 
lukemalla muut roolit ja monet pitkät hauskat 
tovit vietettiin yhdessä niissä merkeissä.

Sorsakoskella oli kaksi paikkaa, joissa  
pystyi esiintymään: Terästupa ja Seurala –
nimiset talot, joissa puitteet olivat ihmeen 
hyvät. Paikallislehdessä Vihtorin harha-aske-
leen arvostelussa mainitaan, miten oman 
sanansa ansaitsee Terästuvan kuntoon lai-
tettu näyttämö valaistuksineen. Sen sanotaan 
olevan paras koko Leppävirralla ja hakevan 
vertaistaan laajemmaltakin alalta. Puvustuk-
seen kiinnitettiin myös huomiota ja esim. äitini 
oli apuna siinä. Nukketeatterilaiset valmis-
tivat myös nuket itse ja joskus kirjoittivat 
näytelmätkin. Ja jos tarvittavia kalusteita ei 
muuten löytynyt, niin ne tuotiin kotoa. 

Eräs varhainen esitys on jäänyt elävästi 

serkkuni mieleen ja hän kertoi vielä isän hau-
tajaisissakin, miten tavatonta ja hienoa oli, 
kun Hannu esitti povipommia vaalea peruukki 
päässään ja satiinimekko yllä. Siihen aikaan 
se oli aika ennenkuulumatonta varsinkin pie-
nellä kylällä. Ohjelmanumero oli isän omaa 
keksintöä ja hän kiersi esittämässä sitä mm. 
pikkujouluissa. Peruukki oli tilattu varta vas-
ten esitykseen, mutta naisten kengät eivät 
mahtuneet jalkaan, joten lady esiintyi paljas-
jalkaisena.  Leikekirjaansa isä on liimannut 
monta kuvaa esityksestä ja kuvatekstinä on 
esim. ”wellcome Miss Mansfield”, ”yes I sing 
– I love Paris in the morning I love Paris in 
the evening”.  Kuvista näkyy, että yleisöllä on 

ollut hauskaa, myös pienillä lapsilla, joita on 
ollut paikalla.  

Se olikin aina isälle tärkeää, että yleisö viihtyi 
ja oli hauskaa. Vakavat näytelmät eivät olleet 
oikein isän mieleen, eikä hän niitä paljon 
ohjannutkaan. Hän piti erityisesti vanhoista 
kotimaisista komedioista ja niitä oli usein 
ohjelmistossa samoin kuin lasten näytelmiä. 
Laulunäytelmiä oli ohjelmistossa silloin tällöin 
ja monet näyttelijöistä olivatkin hyviä laulajia.

V. 1983 isä sai Leppävirran kunnan kult-
tuuripalkinnon nukketeatterin tuomisesta pai-
kkakunnalle. Lehtijutussa mainitaan, että isä 
oli tehnyt siihen mennessä seitsemän nukket-
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eatteriohjausta ja kirjoittanut joitakin omia tek-
stejä. Nukketeatterilaiset tekivät pitkää päivää 
ommellessaan nukkeja ja esiintymisasuja 
sekä harjoitellessaan, mutta lehtijutussa sa-
notaan, että hauskaa on vain ollut ja ryhmän 
henki on hieno. Monet ovatkin kuulemma ih-
metelleet, miten he jaksavat tehdä työtä, jos-
ta eivät saa edes palkkaa, ja eräs näyttelijä 
on todennut siihen, että miten palkka muka  
voisi lisätä innostusta ja omistautumista. 
Lopuksi mainitaan, että jutun kirjoittaja ei ole 
nähnyt parempaa nukketeatteria kuin tämän 
ryhmän esitys. Se näkyi siinäkin, että esiinty-

misiä olisi ollut enemmän kuin 
he pystyivät toteuttamaan.

 
Yhdessä tekeminen oli var-
masti yksi asia, joka veti isää 
teatterin pariin. Hän toivoi ai-
na uusia innokkaita ihmisiä 
mukaan harrastamaan ja ot-
ti mielellään uusia jäseniä 
ryhmään.  Leikekirjassa on 
paljon kauniita kiitoksia näyt-
telijöiltä, esim. tällainen ru-
no:  ”Kuules Hannu, on tässä 
sulle kannu, kun sä kak-
sikymmentä vuotta etkä aivan 
suotta touhunnut oot vaikka 
missä, näyttämötehtävissä , 
kun ohjelmapyyntöjä tuli noita, 
sä valmis olit kuin partiopoi-
ka. Toiset mukaan olet saanut 
koskaan ei oo lysti laannut 
monta on jo ollut keikkaa ja 
monta eri hauskaa seikkaa 
kättäsi tahdomme puristaa ja 
onnea sinulle toivottaa”. Näin 
Särkelä itten ensi-illan jäl-
keen, jota varten oli harjoiteltu 
yhdessä 68 työtuntia!

Monenlaisia hauskoja sat-
tumuksia mahtui näihin teat-
terivuosiin matkan varrelle. 
Hienon herran Haitilta piti 
kosia naispäähenkilöä, mut-
ta iIsä päivitteli monta kertaa 
kotona, miten siitä ei meinaa 
tulla mitään, kun miespääosa 

oli luonteeltaan melko ujo ja naispelkoinen ja 
kohtaus oli sen mukainen. Lopulta pulma rat-
kesi sillä, että naispääosa kosikin miestä sa-
noen, että eihän tästä muuten tule mitään. 

Toisen kerran tämä sama mies sai harjoi-
tuksissa rooliin kuuluvan pusun vastanäytteli-
jältä ja säikähti sitä niin, että antoi tälle raiku-
van korvapuustin. Kerran taas erään näytte-
lijän piti juosta kulisseista hengästyneenä 
ja huutaa ”väki tulloo”, mutta hän kajauttikin 
”tuki vällöö”. Siitäpä ei katsojat ottaneetkaan 
selvää, että mitä oikein tarkoitettiin. Hieman 
samantyyppinen oli tapaus, jossa poliisia esit-

tävä mies sai pahan ramppikuumekohtauk-
sen, eikä saanut sanottua repliikkiään ”minä 
pidätän sinut”. Isä ymmärsi, että nyt on tosi  
kyseessä ja sanoi nopeasti ”pidättäkää 
minut”. Siitä sekin tilanne selvisi.

Jayne Mansfield –povipommillekin sattui ja 
tapahtui, kun juopuneen mieskatsojan silmät 
vähän harittivat ja hän kyseli neitiä jatkoille.  
Neiti nakkeli vaan niskojaan ja sanoi, ettei 
kerkeä, kun on kiire seuraavaan esiintymi-
seen. Nopeaa reagointia vaati sekin, kun esi-
tettiin Huivivoi –nimistä näytelmää Leppävir-
ran koululla ja menossa oli kohtaus, jossa isä 
ja naispääosa kinastelivat. Yhtäkkiä kulissit 
kaatuivat ja isä keksi sanoa, että nyt se mum-
mo kaataa jo seinätkin, johon mummo vastasi 

topakasti, ettei ole mummo kaatanut yhtään 
mitään. Yleisöllä oli hauskaa. 

Kävimme joku aika sitten Varkauden teat-
terissa ja olipa iloinen yllätys, kun teatterin  
seinällä oli kuva Nalle Puhin esityksestä, jos-
sa isä esitti Ihaata, jonka häntä on hävinnyt.  
Kuvassa oli monia niitä asioita, joiden vuoksi 
isäkin varmasti niin kovin piti teatterista:  
yhdessä tekemisen iloa, vauhdikkuutta, 
luovuutta ja mielikuvitusta. Isän omin sanoin, 
jotka hän usein sanoi esityksen jälkeen:  
hyvin meni! ◆

Kirsi Strengell
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Strengellien Sukuseura ry:n
SUKUTUTKIMUSREKISTERIN 

TIETOSUOJASELOSTE
Tämä asiakirja on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen  

30 artiklan mukainen seloste henkilötietojen käsittelytoimista 
Strengellien sukuseura ry:ssä.

1. Rekisterin nimi
Sukututkimusrekisteri

2. Rekisterin pitäjä
Strengellien Sukuseura ry.

3. Rekisterin vastuuhenkilö
Strengellien Sukuseura ry:n puheenjohtaja.

4. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Tietojen kerääminen, ylläpitäminen ja käsit-
tely Strengellien Sukuseura ry:n suorittaman 
sukututkimuksen mahdollistamiseksi tätä 
tarkoitusta varten muodostetussa sukututki-
musrekisterissä. Pääosa henkilötiedoista siir-
retään sukukirjan pohja-aineistoksi.

Henkilötietojen käsittely perustuu yleistä 
etua koskevan tehtävän suorittamiseen his-
toriallista tutkimusta varten (EU:n yleinen 
tietosuoja-asetus 6 artikla kohta 1e) ja on 
tarpeen rekisterinpitäjän oikeutetun edun to-
teuttamiseksi (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
6 artikla kohta 1f).

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään tietoja sukuun kuuluvis-
ta tai kuuluneista henkilöistä. Rekisterin ry-
hmätiedot ovat Strengellien sukuun kuuluvat 
henkilöt ja heidän puolisonsa, näiden van-
hemmat ja isovanhemmat. Henkilötietoja ovat 
henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhe-
linnumero, syntymäaika, koulutus, ammatti, 
sotilasarvo, yhteys sukuun (esim. DNA:n hap-
loryhmä), perhetiedot ja valokuvat (vast.) se-
kä suostumus- ja kieltotiedot. Tietojen julkai-

seminen perustuu elossa olevien henkilöiden 
ja heidän alaikäisten lastensa osalta asiano-
maisten antamiin suostumuksiin. Mikäli tietoja 
on saatavissa julkisista lähteistä tai henkilöltä 
itseltään, kerätään kastetiedot, kuolinsyytie-
dot ja tietoja henkilöiden asuinpaikoista.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteritiedot on saatu joko henkilöltä it-
seltään, aiemmin julkaistuista sukututkimuk-
sista tai julkisista arkistoista ja muista tie-
tolähteistä (esim. lehdistöstä).

Tietoja voidaan päivittää julkisista 
lähteistä, jolloin lähde kirjataan rekisteriin.

7. Tietojen luovutukset
Elossa olevan henkilön suostumuksella re-
kisteristä voidaan luovuttaa henkilön ja hä-
nen alaikäisten lastensa tietoja sukututki-
mustarkoituksiin tai julkaista niitä sukukirjois-
sa. Muutoin elossa olevien henkilötietoja ei 
luovuteta ulkopuolelle eikä ulkomaille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta 
käytöltä ja niiden käsittelyssä noudatetaan 
huolellisuutta. Tiedot säilytetään vastuuhen-
kilön hallussa. Vastuuhenkilön lisäksi suku-
seuran hallitus voi käsitellä henkilötietoja te-
htävien niin vaatiessa.

9. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään parhaiden käytäntö-
jen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädän-
nön vaatimusten mukaisesti. Tiedot säilytet-

ään toistaiseksi, kuitenkin enintään niin kau-
an kuin rekisterin ylläpito kuuluu sukuseuran 
sääntömääräiseen toimintaan tai, kun henkilö 
on käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

10.1 Pääsy omiin tietoihin
Henkilöllä on oikeus saada ja tarkastaa it-
seään tai alaikäisiä lapsiaan koskevat tiedot 
ottamalla yhteyttä rekisterin vastuuhenkilöön 
ja saada ne joko ilmoittamaansa sähköposti- 
tai postiosoitteeseen.

10.2 Tietojen oikaiseminen
Henkilöllä on oikeus vaatia itseään tai alai-
käisiä lapsiaan koskevien tietojen oikaisua il-
moittamalla siitä rekisterin vastuuhenkilölle.

10.3 Tietojen poistaminen
Henkilöllä on oikeus vaatia itseään tai alai-
käisiä lapsiaan koskevien tietojen poistamista 
ilmoittamalla siitä rekisterin vastuuhenkilölle. 
Tällöin rekisteröity samalla eroaa sukuseuran 
jäsenyydestä.

10.4 Tietojen käsittelyn rajoittaminen
Henkilöllä on oikeus rajoittaa itseään tai alai-
käisiä lapsiaan koskevien tietojen käsittely 
joko määrittämiinsä tai itse antamiinsa tietoi-
hin ilmoittamalla siitä rekisterin vastuuhen-
kilölle.

10.5 Tietojen käsittelyn vastustaminen
Henkilöllä on oikeus vastustaa itseään tai 

alaikäisiä lapsiaan koskevien tietojen käsitte-
ly siltä osin kuin henkilötietojen käsittely pe-
rustuu rekisteröidyn suostumukseen ilmoit-
tamalla siitä rekisterinvastuuhenkilölle.

10.6 Suostumuksen peruttaminen
Henkilöllä on oikeus milloin tahansa peruut-
taa itseään tai alaikäisiä lapsiaan koskevien 
tietojen käsittelyyn antamansa suostumukset 
ilmoittamalla siitä rekisterin vastuuhenkilölle.

10.7 Valituksen tekeminen
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus Tietosuo-
javaltuutetulle itseään tai alaikäisiä lapsiaan 
koskevien tietojen käsittelystä, mikäli hän kat-
soo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty tieto-
suojasäännösten mukaisesti.

10.8 Tietojen antamisvelvoite
Tietojen antaminen on täysin vapaaehtoista 
eikä perustu mihinkään laissa määrättyyn vel-
voitteeseen. Tietojen antamatta jättämisestä 
tai käsittelyn rajaamisesta ei aiheudu mitään 
oikeudellisia seuraamuksia.

10.9 Tietojen siirto järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada itse antam-
ansa henkilötiedot siirretyksi toiseen järjest-
elmään silloin, kun henkilötietojen käsittely 
perustuu rekisteröidyn suostumukseen.
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Strengellien Sukuseura ry:n tuotteet
Strengellien Sukuseura ry:n tuotteiden tiedustelut ja tilaukset voi tehdä  
sihteerille sähköpostilla

sihteeri@strengell.suvut.fi

SUKUSEURAN MYYNTITUOTTEET
Pöytästandaari (pöytäviiri)           
40,00 € +  postimaksut ja pakkauskulut

Isännänviiri                                     
75,00 € + postimaksut ja pakkauskulut


