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Strengellien
Sukuseura ry:n
vaakunaselitys

Sinisellä kilvellä kolmoisjänne ja kaksi liekehtivää
sydäntä, kaikki kultaa. Pistokypärä. Kypäränpeite:
Sininen, vuoripuoli kultaa. Lakipunos: Kultaa ja sinistä.
Kypäränkoriste: Nouseva luonnonvärinen sinipukuinen
kaarlelainen sotilasrumpali oikeassa kädessään kilven
sydän ja vasemmassa kaksi kultaista rumpupalikkaa.
Suunnittelija: Markku O. Koponen 1981.
Kuva: Vaakunaselitys © 2014 Pia Hoffrén
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PÄÄKIRJOITUS

MUUTOKSEN AIKA

O

lemme kehittämässä Strengellien Sukuseura ry:tä
ja sen toimintaa tuleville sukupolville. Kehitystyötä
teemme uudistamalla nettisivumme ja perustamalla
facebook-yhteisön sekä julkaisemalla kerran vuodessa oman jäsenlehden. Jäsenretkiä ja tapahtumia tulemme
järjestämään kaksi kertaa vuodessa. Muutos koskee myös
sukuseuramme sääntöjä, niissä on havaittu puutteita jotka
eivät enää palvele Strengellien Sukuseura ry: tarpeita. Lisäksi olemme päättäneet palata pitkästä aikaa sukuseuramme
juurille, Olof Strengellin kotiseudulle Kuopioon, jossa seuraava vuosikokouksemme pidetään lauantaina 27.08.2016.
Lähes viisisataa jäsentä käsittävälle sukuseurallemme olisi
ehkä hyväksi pitää vuosikokouksen ajankohta ja paikka tulevaisuudessa aina samoina. Siten sukuseuramme laaja jäsenkunta tietäisi jo hyvissä ajoin missä Strengellin Sukuseura
ry:n jäseniä ja sukulaisia varmimmin tapaa. Vuosikokouksesta tulisi näin vuosiksi eteenpäin ”traditio”, Suuri Strengellien
Sukujuhla, jonne kannattaa tulla kauempaakin.
Ja mikä olisikaan perinteisin ja sopivin kaupunki Strengellien Sukujuhla -vuosikokoukselle kuin Kuopio, jossa sukuseuramme 04.11.1973 perustettiin. ◆

Heinola sukuseuran 15 v juhlakokous 1.7.1989

© 1989

Jari Strengell
Leena-Kaarina Kaunonen
Strengellien Sukuseura ry:n puheenjohtaja
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simmäinen sukupuu ei ole enää tallessa, sillä
tietojen karttuessa piti aina tehdä vain isompi
sukupuu, ja entinen hävittää. Sukulaisvierailuilla tiedot karttuivat, ja sen jälkeen alkoivat
kierrokset kirkkoherranvirastoissa arvokkaita
kirkonkirjoja tutkimassa.
Aluksi muutamat kirkkoherrat eivät antaneet edes koskea kirjoihin, vaan sanelivat
sieltä tiedot kysyjälle. Ruutupaperille kirjoittelin tiedot muistiin, sekä sitten kotona kirjoituskoneella ja panin ne kansioon. Kesä- ym.
lomilla kiertelin lähes kaikki entisen Kuopion
ja osan myös Mikkelin läänin kirkkoherranvirastojen toimistot sukutietoja kyselemässä
ja etsimässä. Maakunta-arkistojen tietojen selvittämisessä auttoi
Erkki Strengell kuvassa neljäs vasemmalta.

Sukututkimuksen
aloittaminen

Kiitos Erkki

”Yli 100 vuoden takaisten henkilö
tietojen kerääminen on vaativaa
työtä. Puhumattakaan sukuhaa
roista, jotka laajenevat ja rönsyi
levät. Sukututkijalta vaaditaan
sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä.
Hirvittävää numeroihin ja nimiin
liittyvää tarkkuutta. Ennen kaik
kea kuitenkin palvaa halua tie
tää esi-isiemme elämästä.
Näitä ominaisuuksia on löy

Erkki Strengell
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aivan ilmaista.
”Nyt tehdään sitten jokaiselle oppilaalle
sukupuu”, sanoi Juankosken yhteiskoulun
opettaja keväällä 1947 kotiseutuhistorian
tunnilla. Seuraavan viikon tuntia varten piti
kerätä opettajan johdolla tehtyyn kaavioon
tiedot ainakin oppilaasta itsestään, vanhem
mista ja isovanhemmista sisaruksineen
sukupuu lehdiksi. Se seuraava sunnuntai
meni näitä tietoja kerätessä.
Äidilläni oli hyvä muisti, ja hän muisti myös
isän puoleiset sukulaiset, koska asuinpaikat
olivat lähekkäin. Syntymä- ja kuolinaikojen
suhteen tuli pulmia, mutta äiti keksi etsiä tie
toja sukuraamatusta, johon ne oli merkitty.
Suorastaan odotin seuraavaa historiantuntia;
oliko luokkatovereillani suurempi sukupuu
kuin minulla? Suurimmalla osalla oli kuitenkin
paljon vähemmän tietoja. Valitettavasti en-

Strengellien Sukuseura ry. on
perustettu 04.11.1973 Kuopiossa ja mukana tuolloin oli
61 sukuun kuuluvaa henkilöä
(Kuva 2). Sukuseuran sääntöehdotus oli
laadittu jo etukäteen ja lähetetty muutamille sukuun kuuluville
henkilöille, että he alustavasti tutustuisivat ehdotukseen. Myöskin sukuseuran johtokuntaa varten oli tehtäväjakoehdotus. Keskustelujen jälkeen kaikki hyväksyttiin yksimielisesti niin,
että sukuseura päätettiin perustaa ja perustamiskirjan Yhdistysrekisterin hyväksyttäväksi
allekirjoittivat Erkki ja Ritva Strengell ja Martti Strengell. Sukuseura aloitti toimintansa heti sen
perustamisesta lähtien. Johtokunnan esimieheksi (joksi puheenjohtajaa tuolloin sääntöjen
mukaan kutsuttiin) valittiin Erkki Strengell ja varapuheenjohtajaksi Martti Strengell 1973-1981
(Strengellien sukukirja 1. s. 41)
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S

trengellien suvun sukututkimukset
on aloittanut Erkki Strengell vuonna
1947 keväällä, kun historian opettaja pyysi Erkkiä Juankosken yhteis
koulussa laatimaan vanhempien ja sukulaisten avustuksella sukupuun. Alkusysäyksen jälkeen ja varsinkin, kun 04.11.1973
Kuopion kirjastossa perustettiin Strengellien
Sukuseura ry. sukututkimukseen ovat
päässeet mukaan kaikki halukkaat.
Olen kotoisin Muuruvedeltä ja pääsin 25
kilometrin päähän Juankoskelle oppikouluun.
Koulutiellä kului viikko ja matka viikonloppui
sin kotiin oli pitkä ja vaivalloinen. Ei ollut linjaauto vuoroja, eikä polkupyörääkään, joten
matka oli kuljettava jalkaisin lumettoman aika
na ja talvella suksilla. Siihen aikaan ei ollut
peruskoulua, kuten nykyään. Oli maksettava
lukukausimaksut koululle eli opiskelu ei ollut

Mikkelissä asunut vaimoni veli Väinö Hartikainen, jonka kanssa sitten viikonloppuisin
yökaudet setvittiin löytöjä ja niiden
merkitystä.
Muutakin elämään mahtui kuin sukututkimusta. Piti urheilla, perustaa perhe, käydä
ammattia varten koulut sekä Kuopiossa, että
myös Tampereen yliopistossa. Aktiivivuosinakin sukututkimus pysyi koko ajan vireillä.
Kuopion kirjastossa 1960-luvulla istui mikrofilmien ääressä muitakin yhtä innokkaita tutkijoita, varsinkin Mirja ja Erkki Silvennoinen,
maisteri Tyyne Rissanen sekä Toivo Pietikäinen. Strengell on näppärä nimi, pistää
silmään helposti mikrofilmeiltä, koska se on erilainen täällä savolaisni
mistössä. Ehkäpä juuri tämä sukunimen erilaisuusukin herätti vielä
enemmän uteliaisuutta, miksi suku
on eksynyt tänne sisämaahan.
(Strengellien sukukirja 1. s. 8)
Hannu Strengell
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tynyt sukuseuramme ensimmäiseltä ja
ainoalta esimieheltä, Erkki Strengelliltä.
Erkin vahva sitoutuminen ja vahva työ
panos yli puolen vuosisadan ajalta on
mahdollistanut Strengellien sukukirjan
(2005) toteuttamisen.
Suuri kiitos sinulle Erkki myös tulevien
sukupolvien puolesta. Strengellien
sukukirjan tiedot ovat vielä kultaakin
kalliimpia.
Suurkiitos myös sukuseuran ensimmäiselle ja ainoalle sihteerille Inkeri
Somerpurolle. Inkeri on ollut Erkin
korvaamaton tuki sukuhaarojemme
henkilöitä kokoon kutsuttaessa ja
käytännön järjestelyissä.”
(Strengellien sukukirja 1. s. 12) ◆
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O

lof Strengell (Strenghell). Syntynyt
noin 1650. Nimismies, vouti, verojen
kerääjä, pitäjän kirjuri. Hän toimi nimismiehenä, voutina ja verojenkerääjänä ainakin vuosina 1692 - 1706 ehkä vuoteen 1712
asti ja Kuopion pitäjän kirjurina vuosina 1696
- 1723.
Nykyinen Strengell-nimi on kirjoitettu
alkuaikoina Strängell, Strenhell tai Stränghäll,
tai johonkin muuhun muotoon, riippuen ruotsinkielisistä kirjureista. Myöhemmin nimismiehen ja hänen lastensa jälkeen sukunimi on
vakiintunut Strengell muotoon. Nimismiehen
tehtävien ohella hän hoiti myöskin Rissalassa sijaitsevaa maatilaansa kolmen renkinsä
avustamana vuodesta 1692 ja virkakautensa
jälkeen otti
asuinpaikakseen Kuopion kylän ja tilaksi Pappilan puustellin alaisen maatilan. Vuoden 1723
jälkeen Olof Strengell ja koko perhe katoaa
jonnekin. Viimeinen merkintä kuopiolaisista
Strengelleistä on tyttären Kristiinan kuolema. Tämän vesitautiin 6.6.1725 kuolleen Erich
Skopan vaimon kotipaikaksi on mainittu Niuvanniemi.
Nimismies Strengellistä ei kirjallisuudessamme ole kovin paljon kirjoituksia. Muuan
tarina käräjäpöytäkirjoissa kuitenkin esiintyy:
”8.3.1694 oli Gustaf Jönssinpoika Lilius lyönyt
Kuopion kirkonkylässä kruununrakennuksessa
arestissa ollessaan isolla puukolla nimismies
Olof Strengelliä selkään.” Käräjillä nimismies
valittaa, että saamansa iskun takia hänen terveytensä on huonontunut, eikä palaa koskaan
ennalleen. Hän luetteli tarkkaan lääkkeiden
hankkimiset
ja matkat Viipuriin sekä kivut ja säryt.
Käräjäoikeus tuomitsi Liliuksen luovuttamaan
nimismiehelle perintö-maatilansa korvauksena
sairauskuluista sekä
kivusta ja särystä.
Kuollut noin 63-vuotiaana 1723. Puoliso
Beata Cajanus. Vanhemmat Samuel Cajanus
ja Anna Laukatar. Syntynyt noin 1660 Iisalmi,
Kuopio. Viisi lasta on avioliitosta. (Beatan vanhemmat: Samuel Gyllenhjerta tai Cajanus ja
Anna Laukatar). ◆
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Strengellien suvun
kantavanhempia
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Strenghell – Strengell -suvun
kantavanhemmista ja suvun
nimiongelmista
Katkelmia sukumme jäsenen, Veikko Tiikkaisen esityksestä
kesätapaamisessa 05.07.2003 Kuopion Rauhanlahdessa.
Erkki Strengell, Kuopio 14.07.2014

S

trengellien sukukirjan
v. 2005 julkaisemi
sen jälkeen on saatu selville sukunimen
alkuperäinen nimi Finberg
(mikrofilmirulla Es.2007 Kuopion kihlakunta, talvikäräjät
v. 1696 helmikuu).
Voidakseen kohota ”tuntemattomuudesta” silloisissa oloissa nimismiehen ja
pitäjänkirjurin virkoihin, on
ollut välttämätöntä saada
koulutus silloisen käytännön mukaisesti Upsalassa.
Vähintäänkin ylioppilastutkinto. Tätä Olofin koulutuskysy
mystä on hieman sivunnut
professori Pekka Lappalai
nen kirjeessään vuodelta
1975. Hän mainitsee: ”Joka
tapauksessa on varmaa, että
Olof Stränghällin avioituminen Pietari Brahen vapaaherrakunnan merkittävän
hallintomiessuvun, af Gyllenhjerta-Cajanuksen suvun
kanssa, mahdollisti nousunsa virkaportaissa. Hän solmi avioliiton Beata Samuelintytär Gyllenhjerta-Cajanuksen kanssa.”Tuohon
Lappalaisen mainitsemaan
”mahdollistamiseen” voisi liittyä suvun muun vaikutusval-
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lan lisäksi vävylle vaikkapa
taloudellista apua hänen
opinnoissaan.
Professori Lappalainen
mainitsee kirjeessään
Cajanus-suvun mahdista.
Kihlakunnantuomari Karl
Freese on kirjannut hyvän
maininnan Kuopion nimismiehestä: ”...Kuten hyvin
ymmärtävä nimismies Olof
Strenghell samana vuonna
on manttaaliverotuksen mukaan esittänyt...” (Läänintili
kirja v.1697, Savon kihla
kunta, s.2281).

Suvun
varsinainen
kantaäiti

Koska Eerikin ja poika-Olofin
äideistä ei ole mitään tietoa,
on suvun kantaäidin asemassa Olofin puoliso. Beata Samuelintytär af Gyllenhjerta - Cajanus. Tässä nimi
kokonaisuudessaan. Beatan
isä oli Iisalmen nimismies,
Samuel Andersinpoika Cajanus. Hänen isänsä Kajaanin vapaaherrakunnan vouti,
Anders Eerikinpoika af Gyllenhjerta, muutti nimen Ka-

jaanissa Cajanukseksi. Suku
on peräisin Paimion Viksbergin kartanosta. Af Gyllenhjerta-sukua voidaan seurata af
Jägerhorneihin, af Spuriloihin, af Spåreihin ja aina
1300-luvun puolelle asti pari
sukupolvea Eerik Puranpoika af Spurilaan. Hänestä on
maininta vuodelta 1404.

Kantaisä Eerikin
syntymäaika
Siitä on nyt nousemassa
tietystä syystä melkoinen
haloo. Tarkkaan vuosilukuun
ei ole mahdollista tuskin kos
kaan päästä, mutta meille
riittää esimerkiksi vuosikymmen tarkkuus. Siihen ovat
mahdollisuudet. Koska Olof
Eerikinpojan syntymäajasta
on vain arvioita (1650-luvun
alku) lähdemme varmalta
pohjalta liikkeelle. Kysees
sä on hänen poikansa Olofin syntymävuosi, joka on
1682. Kyseessä on perheen
erikoislapsi. Tuon huomioon
ottaen isän ja pojan väliseksi ikäeroksi sopinee valita 25
vuotta. Näillä luvuilla isä Olof
on syntynyt vuoden 1657
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tietämissä. Kantaisä-Eeri
kin ja hänen Olof-poikansa
ikäeroksi valitsemme esi
merkissä varovasti vain 22
vuotta. Lasku antaa tulokseksi n.1635. Siis vuosikymmenen puolenvälin. Laskuesi
merkissä voi vuosia vaihdella monin tavoin, mutta
1630-luvun haarukka näyttää
riittävän vaihtoehtoihinkin.
Eerikin ja poika Olofin ikäero
laskettaessa ikäeroksi arvioi
tiin 22 vuotta siksi, että oletettavasti Eerikin äiti oli nuori
nainen.
KÄYTETTYJÄ TIETOLÄHTEITÄ
• Sukukirja 2, Axel Bergholm.
Muinaismuistoyhdistys.
Suomen aatelittomia
sukuja.
• Kansallinen elämänkerrasto, 5.
• Henkilöarkisto, Mikkeli.
• Valtionkonttori, Helsinki.
• Axel Bergholm, Sukukirja.
Gyllenhjerta-Cajanuksen suku.
• Strengellien sukuseura
• Sursillien suku - Genelogia
Sursilliana.
Kuopio 19.6.2003
Veikko Tiikkainen

Erkki Strengellin
otaksuma
sukunimen
muutoksesta
Finbergistä
Strengelliksi

Monet suvut oat ottaneet
sukututkimusten mukaan
uudeksi nimekseen sen
paikkakunnan nimen, josta
ovat muuttaneet.
Olof Eerikinpoika Finberg
on muuttanut Tukholman

läheltä sijaitsevasta Strängnäsistä Iisalmeen ehkä noin
vuonna 1680. Hän on ollut
sotilashenkilön, kapteenin
palvelukseen rengiksi. Sukunimi on ollut aluksi Stänghell, Stränghiäl tai jossakin
muussa muodossa vaihdellen ruotsinkielisten pitäjänkirjurien mukaan, missä muodossa henkilö on suullisesti kirjurille nimen ilmoittanut
kirjoihin merkittäväksi. Joko
silloinen pitäjänkirjuri tai Olof
on ajatellut, että muuttopaik
kakunta Strängnäsin nimestä
saadaan hänelle helposti
muunneltua sukunimi, joka
erottuu muista sukunimistä.
Jos Strengell-sukunimen
synnystä ja kehityksestä
tai Finberg-suvun vaiheista
saadaan selville enemmän,
julkaistaan tiedot myöhemmissä sukukirjapainoksissa.
MIKROFILMIRULLA ES. 27
Kuopion kihlakunta,
talvikäräjät
vuonna 1696 helmikuuta

Kuopion pitäjän nimismies,
hyväymmäryksinen Olof
Srtengell – entiseltä nimeltä
sukunimeltään Finberg –
valittaa siitä, että kaksi mies
tä syyttää hänen olleen salavuoteessa erään mestaajan tyttären kanssa v.1688
Olof Strengell sanoo, ettei
hän tiennyt sen naisen säätyä ja että hän on jo vuoden
1689 käräjillä maksanut sakkonsa, joten häntä ei voida
kyseisestä asiasta soimata.
Käräjien edessä lautakunta
on todistanut, että nimismies
Strengell ei ole tuntenut kyseistä naishenkilöä, ja hän
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on maksanut rikoksestaan
sakot ja siten nimismies on
nyt nuhteeton. Jos joku vielä
rohkenisi moittia häntä, se
henkilö saisi maksaa lailliset
sakot.
Samainen hyväymmäryksinen Olof Srtengell anoo
kirjallisesti päästä Kuopion
pitäjän kirjuriksi kuolleen
Zacharias Samuelinpoika
Paldaniuksen edelliseen
virkaan. Rahvas on puoltanut
tähän virkaan ennen
muita. He varustivat anomuksen kaikkien puumerkeillä
Olof Strengell joutuu vielä
anomaan lupaa tähän
virkaan korkea-arvoiselta
Hänen Ylhäisyydeltään
Parooni Maaherralta, kun
hakee ylennystä toimeensa.
AJANPYÖRÄ
Käräjävirsi Virsi 394,
Minua tutkit, Herrani 1. & 8.
1:
Minua tutkit, Herrani,
ja tiedät kaikki tekoni.
Jokaisen tieni havaitset,
myös ajatukset salaiset.
Jos makaan, nousen,
kävelen, jos missä lienen,
näet sen.
8:
Minua tutki, Jumala,
ja sydämeni paljasta.
Syvimmät aivoitukseni
taivuta, Herra, tahtoosi.
Jos lienen tiellä pahalla,
niin oikealle taluta.

Käräjäistunnon alussa
on pidetty hartaus ja laulettu
käräjävirsi, jota laulua on
johtanut käräjäkirkkoherra. ◆
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Vuosikokous Lahdessa

Sukututkimuspäivät Salossa

30.8.2014

Teksti ja kuvat: Jari J. Laiho

Pia Hoffrén - Hennala 30.8.2014

O

sallistuin sukututkimuspäiville
kahdessa roolissa. Ensiksi kotiseutuihmisenä ja toiseksi suku
seuralaisena.
Perinteikkäässä varsinaissuomalaisessa
kartanoiden ympäröimässä Salossa keskityttiin ensiksi teemaan: Varsinais-Suomen ruukit
suku- ja henkilöhistorian valossa. Toiseksi
Kartanoelämää Kuninkaantien varrella.
Tutkimuksellista sisältöä pohdittiin mm.
luennolla: ”geneettisen tiedon käyttö sukututkimuksen apuna”.
Kokonaisuutena tällaiset tilaisuudet tarjoavat niin sukututkimusta tekeville kuin harrastajille tai muuten vain mielenkiintoa tunteville mahdollisuuden tavata vanhoja tuttuja ja
tutustua uusiin asianharrastajiin. Tämä on
erityisen tärkeää kasvottomalla internetaikakaudella.
Erityistä mielenkiitoa minussa herättivät
päivien esitelmät. Olisiko niistä saadulla tie
dolla suoraan tai välillisesti hyötyä itselle
suku- ja henkilöhistorian tutkimustyössä.
Sukututkimuksen ensimmäisestä Suomalaisesta suomeksi kirjoitetusta oppaasta tulee
ensi vuonna kuluneeksi 60 vuotta (ruotsin
kielinen ilmestyi jo 1947). Tästä nykypäivän
kirjallisuutta ja tutkimustietoja on tämän
jälkeen kertynyt valtavasti lisää.
Uuden ajan alkua voisi kuvitella olevan
geenitekniikan hyödyntäminen. Omasta suvusta kun kirjoitettuja lähteitä ei enää välttämättä ole paljoa käyttämättä. Perehtyminen
uuteen tutkimustapaan vaatii kuitenkin paneutumisen niin geneettiseen tutkimukseen ja sen
tulosten analysointiin kuin niiden tietojen vertaamiseen ja yhdistämiseen perinteisen sukututkimuksen sekä yleisen historian kanssa.
Toinen hyvä syy vierailla tällaisissa tilai
suuksissa on suuri esittelijöiden sekä asianharrastajien joukko. Keskusteluyhteys syntyy
helposti ja uutta tietoa saa paljon. Mieleenpainuvaksi kokemukseksi jäi mm. sota-ajan
valokuvat. Kuvista löysin paljon paikkoja,
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Sukuseuran jäseniä Lahden Upseerikerhon ulkopuolella. © 2014 Markku Strengell

S

joissa omat sukulaiset ovat osallistuneet
taisteluihin. Valitettavasti aika ei riittänyt käydä mittavia kokoelmia läpi oman sukulaisen
löytämisen toivossa. Toisaalta kuvat ovat
hyvässä tallessa eikä niiden myöhempi
tutkimus näin ollen ole mahdotonta.
Toivottavasti seuraaville sukututkimuspäi
ville saamme oman Strengellien sukuseuran
näyttelypöydän aikaiseksi. ◆
Jari J. Laiho
Jalmari Strengellin tyttären poika
Sukuseuran varapuheenjohtaja

trengellien Sukuseura ry:n vuosiko
kous pidettiin Lahden Upseeriker
holla Hennalassa lämpimänä elo
kuun lauantaina. Paikalle saapui
joukko suvun jäseniä ympäri Suomea ta
paamaan sukulaisia ja tutustumaan uusiin
suvun jäseniin sekä tutustumaan hienoihin
kerhotiloihin. Kerhorakennus on valmistunut vuonna 1912 ja se on toiminut koko ajan
upseerikerhona ensin venäläisten upseerikasinona ja Suomen itsenäistymisen jälkeen
palvellen suomalaisia upseereja.
Ennen sukuseuran vuosikokousta oli mahdollista lounastaa ja tutustua lähemmin Lahden Upseerikerhon upeisiin tiloihin. Punatiilinen rakennus ja sen perinteiset huoneet
huokuvat arvokkuutta ja historiaa. Upseeri
kerhon jokaisesta huoneesta löytyy ihan
oma erityinen tunnelmansa.
Sukuseuran kokouksen ohjelma ja vuosi
kokous pidettiin juhlasalin pitkissä pöydissä
kristallikruunujen alla. Iltapäivän ohjelman
avattiin esityksellä sukututkimuksen valo ja
varjopuolista, jonka meille luennoi kasvatus-
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Kirjoittaja keskustelemassa Salon kotiseutuyhdistysten edustajien kanssa. © Jari J. Laiho

Ratsuväen salin seiniä koristavat maalaukset.
© 2014 Pia Hoffrén

Upseerikerhon maakuntasali.
© 2014 Pia Hoffrén
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tieteiden lisensiaatti Urho Enlund Lahdesta. Mielenkiintoisen luennon jälkeen päästiin
aiheeseen internetin ja ATK:n hyöty sukututkimuksessa, jonka esitti SSHY:n toiminnanjohtaja Kari-Matti Piilahti Helsingistä.

Strengellien
Sukuseura ry:n
tuotteet

Strengellien Sukuseura ry:n tuotteiden tiedustelut ja tilaukset voi tehdä sihteerille sähköpostilla tai postitse.
Sähköpostilla: sihteeri@strengell.suvut.fi
Postitse osoitteella:
Strengellien Sukuseura ry
Sihteeri Liisa Nurmi
Sepäntie 8, 03100 Nummela

Luennoitsijat Kari-Matti Piilahti ja Urho Enlundin, sekä sukuseuran 2014 puheenjohtaja
Jari J. Laiho. © 2014 Markku Strengell
Innostavan ja asiapitoisen päivän kruunasi vuosikokous, jossa saatiin aikaan vilkasta
keskustelua sukuseuran toiminnasta ja tulevaisuudesta. Odotamme jo innolla kesäkuun
sukuseuran retkeä Suomenlinnaan – terve
tuloa mukaan! Katso lisää lehden tapahtumakalenterista. ◆

Sukutuotteiden hinnat:
- sukukirja 65,00 €
- pöytästandaari 40,00 €
- isännänviiri 76,00 €
Tilatut tuotteet maksetaan ennakkoon
Strengellien Sukuseura ry:n Nordea tilille.
Nordea:
IBAN: FI27 1330 3000 1379 53
BIC: NDEAFIHH

Juhlasali. © 2014 Pia Hoffrén
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”Suomenlinna” © Michal Pise
via Wikimedia Commons
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rautatieasemaa).

TAPAHTUMAKALENTERI
SUKUJUHLAT JA -RETKET 2015
KEVÄT 2015

Strengellien sukuseura ry:n
kesäretki Suomenlinnaan
06.06.2015
Tapaamme 06.06.2015 lauantaina klo11.45 Helsingissä
Kauppatori – Suomenlinna
lauttalaiturilla josta lautta lähtee tasatunnein Suomenlinnaan,
matka kesto 15min.
Sukuseuran opastettu kävelykierros Suomenlinnassa.
”Linnoitusalueella toteutettavan kävelykierroksen aikana
kuullaan linnoituksen vaiherikkaasta historiasta ja nykypäivästä. Kierroksella tutustutaan päänähtävyyksiin kuten Susisaaren suureen linnanpihaan ja
aikoinaan maailman suurimpaan
kuivatelakkaan. Opastus sisältää
myös ilmaisen sisäänpääsyn
Ehrensvärd-museoon museon
aukioloaikana.”
Kierros kestää noin tunnin
jonka jälkeen siirrymme paikalliseen kahvilaan.
Liput 10 € / aikuinen, 4 € /
lapsi. (Hinta sisältää opastetun
kävelykierroksen).
Ilmoittautumiset sihteeril
le 01.06.2015 mennessä sähköpostilla

http://strengell.suvut.fi/yhteystiedot/sihteeri@strengell.suvut.
fi tai postitse osoitteella:
Strengellien Sukuseura ry.n sihteeri Liisa Nurmi. Sepäntie 8,
03100 Nummela
Retki maksetaan ennakkoon
Strengellien Sukuseura ry:n
NORDEA tilille
IBAN: FI27 1330 3000 1379 53
BIC: NDEAFIHH

SYKSY 2015

Strengellien sukuseura ry:n
syysretki 10.10.2015. Kuulutko
sukuuni –tapahtumaan
Tapaaminen klo 14.00 sukuseuramme osastolla, Vantaan ammattiopisto Varian Tennistien
toimipiste Tennistie 1, 01370
Vantaa (lähellä Hiekkaharjun
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Kuulutko sukuuni – tapahtuma 10.-11.10.2015 http://
vantaanseudunsuku.net/KuulutkoSukuuni.html. ”Kuulutko
Sukuuni -tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa Suomen
tärkeimpänä vuosittaisena sukututkimustapahtumana. Näyttelyosastoilla sukututkijoita,
sukuja ja sukuseuroja eri puolilta
Suomea, kolme yleisöluontoa
kumpanakin tapahtumapäivänä,
tietoiskuja, sukututkimusneuvontaa, valokuvanäyttelyn teemana urheilu ja paljon muuta sukututkimus ja sukuasiaa”

SUKUJUHLAT JA -RETKET 2016

Vuosikokous kuopiossa
27.08.2016
Strengellien Sukuseura ry:n
vuosikokous on Kuopiossa
27.08.2016, kokouspaikka Original Sokos Hotel Puijonsarvi
– Kuopio, Minna Canthin katu
16, 70100 Kuopio.
Tarkemmat tiedot vuoden
2016 tapahtumista kevään 2016
jäsenlehdessä, Facebookissa sekä www-sivullamme http://
strengell.suvut.fi/.

Original Sokos Hotel Puijonsarvi Kuopio.
© 2015 Sokos Hotels

15

5. Ilmoitusasiat ja kirjeet

2) Kuulutko sukuuni tapahtuma. Vantaan Seudun Sukututkijat ry

*Sukuseurojen keskusliito SSK ry syyskokous
Vantaan ammattiopisto Varia, Tennistie 1, 01370 Vantaa
11.10.2014 klo 15.00
Strengellien Sukuseura ry:n edustajina kokouksessa olivat
Liisa Nurmi ja Leena-Kaarina Kaunonen
HUOM: Strengellien Sukuseura Ry täyttää 41 v. 14.11.2014
* Sukuseurojen Keskusliitto ry on sukuseurojen ja -yhteisöjen valtakunnallinen
keskusjärjestö sekä jäsentensä palvelija.
Keskusliiton tärkein tehtävä on hoitaa jäsenseurojensa edunvalvontaa ja

jäsenpalveluja sekä olla kaikkien suomalaisten sukuyhteisöjen yhteinen foorumi.
Keskusliitto tukee sukuyhteisöjen toimintaa niiden eri kehitysvaiheissa.
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