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Kannen kuvassa neljä  
sukupolvea, Enni Kaunonen 
os. Strengell, Leena-Kaarina  
Kaunonen (Brown),
Jalmari Strengell ja  
Kaarlo Strengell.

”Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Strengellien  
suvun vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä  
perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta  
suvun jäsenten keskuudessa sekä tehdä sukuseura- 

ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseu-
tutyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuk-
siensa mukaan järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja 
muita niihin verrattavia tilaisuuksia, suorittaa ja tukee suku- ja 
henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa, kerää ja arkistoi sukua/
sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinneti-
etoa, harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää 
julkaisutoimintaa, toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseu-
tu-, kaupunki- ja kylä-yhdistysten sekä muiden tarpeellisten 
paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen 
kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testa-
mentattua ja lahjo itettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa 
sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella 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.”

”Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 
jokainen henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva 
tai joka puolisonsa kautta on siihen liittynyt.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai 
oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta 
ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuk-
sesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi 
voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa  
kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut  
yhdistyksen toimintaa.”  ◆

Otteita Strengellien  
sukuseura ry:n  

uusista säännöistä.
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PÄÄKIRJOITUS

On aika tallentaa 
Strengellien sukuhistoriaa     ja -tarinoita sukukirjaksi

Vihkikuva Jal-
mari ja Anna 
Strengell

K irja on siis jatkumoa seuramme perustajan, sukutukija Erkki 
Strengellin laatimasta sukukirjasta, Tarkoituksenamme toteuttaa 
kapeampialainen, suku- ja henkilöhistoriasta kertova versio 
uudeksi sukukirjaksi. Sukukirjan sisältönä tulisi olemaan kahden 

tai useamman sukuhaaran lähihistoria, sukupuu, perhe- ja sukutapahtumien 
valokuvat ja kiinnostavat sukutarinat.

Tärkeintä on ensin valita sukulaisistasi taitava kirjoittaja, koska tarinan 
kerronnan tulee olla sujuvaa ja virheetöntä tekstiä. 

Valitettavasti emme voi maksaa toimitus tai kirjoitus palkkiota. Kirja  
tehdään pääosin vapaaehtoistyönä, tosin aikomuksemme on anoa  
hankkeeseen kohdeapurahaa. 

Tarinalliseen sukuhistorian kirjoitta-
miseen on päätynyt myös Suomen Suku-
tutkimusseura, jonka Juhlavuoden  
teemana on ”Jokaisella on tarina”. 

”Kerronnallisuus jalostaa sukututkimusta” 
Suku 2017 -tapahtuma liittyy vahvasti Seuran merkkivuoden teemaan 
”Jokaisella on tarina”. Tapahtumassa käsittelee eri tavoin suku- ja hen-
kilöhistorian kerronnallisuutta. Teema pitää sisällään ajatuksen, että jokai-
sen ihmisen tarina on kertomisen arvoinen. Seura haluaa rohkaista suku-
harrastajia näkemään, keräämään, kirjoittamaan, tallentamaan ja jakamaan 
tarinoita ja siten rikastamaan sukututkimustaan.”
Lähde: http://www.genealogia.fi/juhlavuosi

T utki Sukukirjastamme ensimmäisestä painoksesta mihin suku-
haaraan kuulut. Tee henkilöistä luettelo syntymäaikajärjestyk-
sessä. Sinä päätä miltä vuosikymmeneltä aloitat oman sukusi 
historian kerronnan ja varsinaisen aineiston keruun.

Minun sukuhaarani tarinan kerronta alkaa isoisäni Jalmari Strengel

Jalmari Anna ja lapset 

▼
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lin isästä Kaarlo Juho Strengellistä 
(s.21.10.1867). Johtunen siitä että, hän oli 
elossa vielä silloin kun olimme serkkujeni 
kanssa pieniä lapsia. Vanhan ukin (Kaarlon) 
tarinat ja isoisäni (Jalmarin) kertomukset  
ennen vanhaan Viipurista, Kivennavalta  
ja Koivistolta jäivät lähtemättömästi miel-
iimme. Suvullani on runsaasti valokuvia men-
neiltä ajoilta, siksi myös nuo esivanhemmat 
ovat pysyneet hyvin muistoissamme. 

Kerätessäsi sukulaisistasi kuvia ja tarinoita, 
kerro heille mihin tarkoitukseen aineisto tulee. 
Lisäksi muista myös pyytä heiltä ko. aineiston 
julkaisulupa. Tutustu Suomen Sukututkimus-
seuran Sukututkimuksen käytännesääntöihin 
sivulla 23

Aineisto laaditaan ja tallennetaan sähköi-
seen muotoon. Tekstit kirjoitetaan Word  

-muodossa  ja kuvat tallennetaan PDF  
-muodossa. Kuvien ja kuvatekstien tulee  
olla numeroituja. Tarkemmat ohjeet  
annamme hankkeen edetessä.

Kirjassa kunkin suvun ensimmäiselle 
sivulle tulee Sukupuu, siten jaotellaan jokai-
nen sukuhaara omaksi osiokseen. Suku puun 
visuaalinen rakenne tulee olemaan aina sa-
ma, oksiston sisältö vaihtuu nimien määrän 
mukaan. Viitaten sukututkimuksen uusiin 
käytännesääntöihin, oheisessa sukupuussa 
osalla sukulaisista on ilmoitettu vain etu-  
ja sukunimi.

Kunkin sukuhaaran lähtökohtana on  
Olof Strengell (Strenghell) s.1650, jatkuen 
hänen lapsistaan ja lapsenlapistaan jne.  
Esimerkkinä  minun sukuhaarani joka  
polveutuu seuraavasti: 

OLOF STRENGELL (STRENGHELL)  S.1650 
edellisen poika Samuel Strengell (Strenghell)  s. 1688
edellisen poika Olof Strengell   s. 28.09.1725
edellisen poika Olof Strengell   s. 06.01.1754
edellisen poika Abraham Strengel   s.19.11.1784
edellisen poika Adam Strengell   s.03.07.1828
edellisen poika Kaarlo Juho Strengell   s.21.10.1867 
edellisen poika Jalmari Strengell   s.15.12.1892

Ilmoittautuminen kirjahankkeeseen 30.09.2017 mennessä, 
osoitteella http://strengell.suvut.fi/  sihteeri@strengell.suvut.fi

Kaarlo Strengell 
ja perhe

Strengell, neljä sukupolvea. Kaarlo, Jalmari, 
Eino, Rauha, Pertti, Irmeli.

Sukupuu

◆
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▼

Toimeentulo
Toimeentulo oli niukka, koska oli vain 

muutama lehmä, hevonen, lammas, sika  
sekä kanoja ja kukko. Peltoa oli minun syn-
tymäni aikaan noin 3 hehtaaria ja heinät leh-
mille ja hevoselle ym. eläimille tehtiin ran-
taniityltä ja jään ollessa järvessä niittämällä 
kaisloja ja korsia jään päältä. Lisäpeltoa teh-
tiin kaskeamalla metsää. Maatila minun syn-
tymäaikaani oli jo itsenäinen, ostettu 1923.

Isä kertoi, että kun tila ostettiin aikaisem-
min torpparina ollessa, yritettiin kasvattaa 
vasikoista lehmiä ja hevosia varsotettiin. Näin 
yritettiin eläimiä myymällä saada rahaa tilan 
ostoon. Kun tila oli itsenäinen, ei tarvinnut 
enää tehdä isännälle vuokravastiketta. Eikä 
aikaa mennyt matkan kulkemiseen torpalta 
isännän viljelyksille ja takaisin. Torpan vilje-
lykset olivat yleensä rakennusten lähituntu-
massa. Silloin oli paljon lapsiperheitä työt-
tömänä ja paljon oli työssä maatiloissa lähes 
ruokapalkalla. Isä kertoi edelleen, että olles-
saan jo tilanomistaja, miehiä pyysi päästä töi-
hin kaivamaan lapiolla pelto-ojia tai tekemään 
viljelyksien ympärille piste- tai riukuaitaa. He 
suostuivat siihen, että saavat korvauksen 
työstään, kun vilja saadaan jyviksi tai perunat 
nostettua. Tämä aika oli myös minun isälleni 
ja ukilleni jo koko perheelle onnellista aikaa. 
He saivat nyt itse määrätä itsenäisesti omista 
töistään. Peltoalan suurentaminen kaskea-
malla oli aina mielessä ja vielä entistä parem-
pi elintaso suurelle perheelle oli tavoitteena 
edelleen.

Ennen sotaa
Ennen sotaa ja kouluikää kaikilla lapsilla ei ol-
lut omia kenkiä ja lasten kasvaessa vanhem-
malle lapselle hankittiin uudet kengät ja sa-
ma menettely oli vaatteiden suhteen. Kesällä 
kaikki lapset olivat ilman jalkineita ja vaate-
tus oli vähäinen. Kesäaikaan ei ollut yleensä 
sairauksia vaan ne alkoivat syksyllä ja tal-
vella. Yleisimmät sairaudet olivat päänsärky, 
kuume sekä kurkkukipu. Lääkkeenä käytet-
tiin kuumaa mustaviinimarjamehua, villais-
ta kaulaliinaa sekä villapaitaa ja villasukkia, 
myös kamferiin kastettua sokeripalaa sekä 
hota- tai kuumepulveria. Lääkäri ja kätilö oli-

vat 25 km päässä Juankoskella.
Koulua kävin Pieksän entisen Veh-

kasaaren kansakoulussa. Valokuva 1. on 
koulusta ja sen oppilaista vuodelta 1941. En 
osaa sanoa, miksi juuri minun koulukuvani 
taakse oli opettaja Miettinen kirjoittanut kou-
lun oppilaiden nimet. Kysyin monilta, oliko 
heidän valokuvansa taakse kirjoitettu nimet, 
ei ollut. Mikähän pani juuri minulle myöhem-
min sukututkijalle opettajan kirjoittamaan 
valmiiksi nimet, yli 70 vuotta myöhemmin 
tapahtuvaa tunnistamista varten. Valokuvas-
sa meitä koululaisia oli 66 oppilasta ja opetta-
jat: Katri Inkeri Miettinen, alakoulun opettaja 
ja Lassi Pekka Miettinen, kansakoulun opet-
taja.

Aluksi oli kaksi alaluokkaa ja sitten neljä 
varsinaista kansakoululuokkaa. Koulumatka 
oli pienelle pojalle pitkä, nelisen kilometriä. 
Tie kulki metsän läpi ja välillä oli puro, jossa 
usein kastui sukat, kengät ja jalat. Ei ollut sil-
taa eikä puutkaan pysyneet paikallaan, koska 
purossa virtasi varsinkin keväällä paljon vet-
tä. Koulupäivän aikana sukat ja kengät kui-
vuivat, kastuen taas kotiin palatessa.

Sukunimi
Muistan aivan selvästi kun olin alakoulun en-
simmäisellä luokalla keväällä. Opettajamme 
yritti opettaa oppilaitaan kirjoittamaan oman 
nimensä. Ensin etunimi, jonka kirjoittaminen 
ei tuottanut vaikeuksia. Sitten tuli sukunimen 
kirjoittamisen vuoro. Lähes kaikki oppilaat kir-
joittivat helposti nen-päätteisin sukunimensä. 
Minä en ensimmäisenä päivänä vielä oppinut 
sujuvasti kirjoittamaan omaa sukunimeäni. 
Yritin opettajaltani Katri Miettiseltä udella, 
miksi vanhempani olivat ottaneet vaikeas-
ti äännettävän ja kirjoitettavan sukunimen. 
Opettaja yritti sitten selvittää, etteivät sinun 
vanhempasi ole ottaneet sukunimeä vaan se 
on otettu jo useita sukupolvia aikaisemmin.

Oppikoulu
Vuonna 1944, ollessani 13-vuotias, oppikou-
lun sisäänpääsykokeet olivat 10. päivänä 
kesäkuuta ja sitä varten opettaja piti oppikou-

Strengellien  
Sukuseura ry:n  
sukututkimuksen  
haasteet
Aluksi kerron lapsuudestani, elinolosuhteista, ja käytännöstä  
siihen aikaan. Kerron myös koulunkäynnistäni kansakoulusta, 
jossa sain ensimmäisen mieleenpainuvan kokemuksen omaan  
sukunimeeni sekä oppikouluajoistani. Lopuksi käyn läpi Stren-
gellien sukukirjan julkaisemisen jälkeen saamaamme uutta  
tietoa sukunimen alkuperään liittyen.

M inä Erkki Strengell synnyin 
Hilda Lyydia (os. Karhunen) 
ja Oskari Strengellin neljän-
tenä yhdestätoista lapsesta 

20.8.1930. Muuruveden kunnan Pieksän ky-
lässä. Muuruvesi sijaitsee noin 60 kilometriä 
Kuopiosta koilliseen, se kuuluu nykyisin 
Juankosken kaupunkiin. 

Kotitila
Kotitilan nimi on Uudinpiha, hirsinen asuin-
rakennus rakennettiin noin 1894 ja purettiin 
uudisrakennuksen tieltä 1937. Rakennuksen 
katto oli tehty koivutuohesta ja päällä oli palot 
eli riu’ut. Ikkuna olivat yksiruutuiset ja paris-

sa ikkunassa oli saranat. Rakennukses-
sa oli yksi asuinhuone ja eteinen. Ra-
kennuksen koko oli noin 6x7 metriä ja 
siinä asui silloin kahdeksan henkeä  
jatkuvasti, myöhemmin jonkin verran  
enemmän.

Erkki 
      Strengell
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luun pyrkiville harjoituksia suomen kielessä ja 
matematiikassa. Minulla oli iso paise polvi-
taipeessa enkä olisi jaksanut jalan kipeyden 
takia kävellä koululle. Isä sanoi, että mene 
Perho-nimisellä hevosellamme. Näin kävi, 
menin ratsastaen koululle ja opettaja opet-
ti parina päivän meitä kaikkia oppikouluun 
pyrkiviä.

Sota-ajan johdosta oppikoulu alkoi marras  - 
kuun 1. päivänä 1944. Oppikoulu oli Juan-
koskella, 17 kilometrin päässä metsäpolkuja 
pitkin. Linja-autovuoroja ei ollut Juankoskel-
le, eikä ollut taksejakaan. Ainut polkupyörä, 
aivan uusi, oli pitänyt luovuttaa valtiolle soti-
laskäyttöön. Myöhemmin saimme tietää, että 
ainoaa pyörää ei olisi tarvinnutkaan luovut-
taa. Hevoskyyti tai jalkaisin meno olivat ai-
noat keinot päästä perille. En ollut käynyt 
Juankoskella koskaan aiemmin. Onnenkan-
tamoinen oli, että vihainen koira oli purrut 
naapurin Jalmari Rissasen tytärtä Laina Ris-
sasta käteen. Laina oli muutaman vuoden 
minua vanhempi ja oli suorittanut hevosel-

la paljon puitten ajoa yms. askareita ja oli 
taitava hevosten käsittelijä. Lainan piti men-
nä juuri sinä päivänä eli 30.10.1944 lääkäri-
in saamaan koiran puremaan jäykkäkouris-
tusrokotetta, minun puolestaan piti mennä 
aloittamaan oppikoulua seuraavana päivänä. 
Ratsastimme Lainan kanssa Perho-nimisellä 
hevosella kärripolkua pitkin. Meillä oli mo-
lemmilla eväät repussa ja satulan tilalla oli 
heinäsäkki hevoselle. Säkki oli pitkä ja toimi 
pehmusteena hevosen selän ja meidän istu-
malihastemme välillä. Kiersimme Honkasen 
järven eteläpään ensiksi ja sitten vielä jyrkän 
ja pitkän Pirttimäen yli jatkuen vaihtelevaa 
maastoa Juankoskelle.

Ensin kävimme Laina kanssa lääkärissä 
saamassa koiran puremaan rokotteen, jonka 
jälkeen Laina lähti samana päivänä hevosel-
la takaisin kotiinsa. Minä lähdin etsimään 
sukulaisperhettä Heikki ja Mari Karppista isän 
neuvomasta osoitteesta Laivarannasta sekä 
kysymään, voinko olla heillä yötä että pääsi-
sin oppikouluun pyrkimään. Heidän luonaan, 

niin sanotussa koulukodissa sainkin olla koko 
viisivuotisen oppikouluajan. Kouluviikot oli-
vat kuusipäiväisiä, siis maanantaista lauan-
taihin. Lauantaina koulu loppui kello 14, jon-
ka jälkeen lähdin metsän halki takaisin kotiin 
Muuruvedelle. Takaisin koulukotiin palasin sit-
ten sunnuntaina iltapäivällä, tähän suuntaan 
matka oli hieman lyhempi, koska joku kotijou-
koista lähti samalla uistelemaan ja sain sillä 
tavalla oikaistua veneen kyydissä järven yli.

Oppikoulussa minulla oli vaikeuksia ruot-
sin ja saksankielissä vaikka sukunimikin on 
ruotsinkielinen. Myöhemmin Kuopion kaup-
paoppilaitoksessa merkonomitutkintoa ja 
Tampereen yliopistossa hallintonotaarin tut-
kintoa opiskellessa kielet eivät enää tuotta-
neet vaikeuksia. Jos tämä minun oppikouluun 
pääsy olisi epäonnistunut, ei teillä ehkä nyt 
olisi Strengellien sukukirjaan edessänne.

Työ 
Merkonomitutkinnon jälkeen oli töissä myyn-
timiehenä rautaosastolla Keskolla pari vuotta. 
Sen jälkeen pääsin Suonenjoelle liikeyrityk-
sien valtionverotarkastajaksi. Asuin Kuopi-
ossa ja matkustin junalla, joka lähti Kuopi-
osta klo 7.00 aamulla. Matka Suonenjoelle 
kesti tunnin ja yritin nukahtaa matkalla. Vain 
kerran kävi yli kahden vuoden työssä olles-
sa, etten herännytkään Suonenjoella vaan 
vasta seuraavalla pysäkillä. Kävelin väärältä 
pysäkiltä Suonenjoelle ja asia oli sillä selvä. 
Suonenjoen työpäivät kotoa lähdöstä sinne 
paluuseen kestivät yli 12 ja puoli tuntia. 
Omaa autoa ei tuolloin ollut eikä virka-auto-
kaan ollut käytettävissä. Kunnan ja valtion 
verotoimistot yhdistyivät 1960. Tällöin pääsin 
Kuopion verotoimistoon töihin, enkä tarvin-
nut enää matkustaa. Viimeisin työpaikka-
ni oli Kuopion lääninverovirasto, nimikkeellä 
maatalousverotarkastaja. Työ käsitti Kuopion 
läänin verotoimistoissa maatalousverovalm-
istelijoiden koulutusta ja neuvomista vero-
valmisteluissa sekä myös maanviljelijöiden 
veromuistiinpanojen tarkistusta. Tästä virasta 
pääsin eläkkeelle yli 35 vuoden palveluksen 
jälkeen. 

Urheilu
Jo oppikouluaikaan ja myöhemminkin meillä 

oli paljon yleisurheilukilpailuja. Peruskunto  
ja kestävyys tulivat melkein itsestään, kun 
kävelin tai tasaisia maastoja pitkin juoksin iso 
reppu ja viikon eväät tiukasti kiinni selässäni 
sunnuntaina kodista koulukotiin mennessä. 
Koulusta taas lauantaina kotiin kulkiessa re-
pussa oli vain maanantain kirjat, joten tällöin 
pystyin juoksemaan pidempiä matkoja. Kun 
pääsin illalla kotiin, vastalypsetty lämmin mai-
to ja juuri paistetut rieskat, pulla yms. olivat 
odottamassa tulijaa. Urheilulajeina Muuruve-
den Jyskeessä minulla olivat pikamatkojen 
juoksut 100-800 metriä, pituus, kolmiloikka ja 
korkeus. Vielä nytkin muutama minun juokse-
ma ennätys on voimassa ja pitäjänmestaruuk-
sia sekä palkintosijoja on paljon. Minun sisa-
ruksistani Paavo, Leena, Eeva-Liisa, Esko, 
Pekka ja Elvi ottivat osaa minun lisäkseni 
Muuruveden Jyskeen järjestämiin eri kilpailui-
hin, mutta varsinkin pitäjän mestaruuskilpai-
luihin. Muuruveden kirkolle oli matkaa 10 km 
meiltä kotoa ja vain yksi pyörä käytettävissä. 
Muistan eräänkin pitäjän mestaruuskilpailuihin 
menon. Meitä oli tällöin neljä perheenjäsentä 
menossa eri lajeihin kilpailemaan. Pyörällä 
ajoi yksi ja tarakalla istui toinen henkilö. Tämä 
yhdistelmä ajoi kilometrin ja jätti pyörän tien-
varteen ja jatkoi jalan. Toinen pari jatkoi sa-
malla tavalla taas eteenpäin. Näin oli verryt-
tely ennen kilpailuja jo suoritettu. Kilpailut 
eri lajeissa omissa ikäluokissaan sisarusten 
yms. välillä menivät vaihtelevalla menestyk-
sellä. Meillä oli iskukykyinen joukkue ja haas-
toimme Jyskeen joukkueen ruotsalaisviestiin 
omaa perhejoukkuettamme vastaan voittaen 
koko viestin. Piirinmestaruuksia oli eniten El-
villä, sitten Eeva-Liisalla ja meillä muilla palk-
intosijoja. Pitäjänmestaruuksia oli sisaruksil-
la lähes kaikilla, mutta palkintosijoja jokaisella 
jotka ottivat osaa omassa ikäluokassaan. Kun 
muutin Kuopioon ja liityin Kuopion Sisu-Veik-
koihin, vastus oli kovempi ja palkintosijoja tuli 
vähemmän.

Hyvä peruskunto ja kestävyys ovat talles-
sa terveellisen ruokavalion ohella vieläkin. 
Vaimoni Ritvan kuoleman jälkeen meni jonkin 
aikaa, kun tajusin, että nyt alkaa yksin uusi 
elämä. Kyselin missä seurassa tai yhdistyk-
sessä olisi paljon kerhoja joihin voisin osallis-
tua. Sain kuulla, että Kuopion varhaiseläk-
keensaajissa on lähes 50 kerhoa. Liityin 
jäseneksi ja 10 euron vuosimaksulla voin 

Pieksän entisen Vehkasaaren kansakoulu

▼
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osallistua kaikkiin kerhoihin. Olen mukana 
mm. kuntosalilla, sulkapallo- ja lentopalloker-
hoissa, osassa ohjaajana ja osassa osallis-
tujana. Taloyhtiössäni on uima-allas, ja mah-
dollisuus vesivoimisteluun aamuisin ja iltaisin 
vähintään tunnin ajan. Lenkkisauna on kuusi 
kertaa viikossa 1,5 tuntia kerrallaan. Näin so-
siaalinen yhdessäolo saunomisen merkeissä 
on mahdollista talon asukkaiden kanssa.

Jo urheilu-uran kestäessä urheilutuoma rin  
tehtävät olivat vuorossa ja sitä kesti yli 30 
vuotta. Olin mukana Helsingissä muutama-
ssa maaottelussa ja Euroopan mestaruus-
kisoissa 1971 olin pituushypyssä ja kolmiloi-
kassa katsomassa monitorista tarkkaa tulos-
ta. Pituushyppykisan aikana Juha Väätäin-
en juoksi toisen mestaruutensa ja minut näki 
tv-ruudussa silloin.

Sukututkimus ja perhe
Sukututkimuksen aloitus tapahtui jo vuon-
na 1949. Aluksi tutkin vain omaa Strengel-
lien ja vaimoni Hartikaisten sukua. Myöhem-
min tutkin lähes kaikkia sukuja, joita läheiset, 
naapurit ym. pyysivät minua tutkimaan. Tämä 
tutkimus toimii aivojumppana minulle kuten 

ristikkojen ratkaisu monelle muulle. Työstä 
en perinyt maksua, ainoastaan virastojen 
perimät maksut. Sukututkijaluetteloon 1996, 
”Kuka tutkii mitä”, ilmoitin 65 suvun tutkimuk-
set. Viime vuosina en ole enää ottanut uusia 
sukuja tutkimuksiini. Kesät menevät mökkei-
lyyn ja siellä kasvatan perunat ja juurikasvit 
poikien avustuksella meille kaikille. Kalastus 
on myös ollut ohjelmistossa jatkuvasti,  
samoin marjojen poiminta pensaistamme. 
Talvet menevät päivittäin liikuntakerhoissa.

Minulla on kaksi poikaa, Juha ja Eero. He 
molemmat asuvat Kuopiossa. Juha on töissä 
Geologian tutkimuskeskuksella järjestelmä-
asiantuntijana. Nuorempi Eero on yleislääkäri 
ja hänen työpaikkansa on syyskuun alusta 
alkaen Kajaanin varuskunnassa. Minun si-
sarusten kesken on periaate, että vanhem-
mat sisarukset koittivat kaikin keinoin auttaa 
meitä nuorempia lapsia, jotka lähtivät ja pää-
sivät opiskelemaan. Me kotitilalta lähteneet 
kävimme sitten vuorostamme heinänteos-
sa, lehmien viennissä laitumille yms. maata-
lon töissä lastemme kanssa koettaen tällä 
tavoin kiittää nuorina saamastamme avusta. 
Samoin myöhemmin sisarusparven ikään-
nyttyä olemme auttaneet toisiamme mah-
dollisuuksien mukaan. ◆

ERKKI STRENGELLIN OTAKSUMA  
SUKUNIMEN MUUTOKSESTA  
FINBERGISTÄ STRENGELLIKSI
Strengellien sukukirja julkaistiin vuonna 2005. Tuolloin  
tiedossa oli, että suvun kantaisä on Olof Eerikin poika  
Strengell, mutta vielä ei ollut tietoa hänen vanhemmis-
taan. Kuopion kansalaisopistossa olimme olleet tutkimassa 
väestöä vuosilta 1540-1625, ketä silloin oli asunut Kuopi-
ossa. Joukossamme oli ruotsin ja saksan kielen lehtori Paula 
Kainulainen, joka käänsi vaivattomasti ruotsinkielen tekstin 
suomeksi. Hän oli jo aikaisemmin ratkaissut ja etsinyt mo-
nelle suvulle ruotsinkielisestä kirjoituksista kantavanhem-
mat. Pyysin sukukirjan julkaisemisen jälkeen Paulaa tutki-
maan meidänkin sukumme aikaisemmat vaiheet. Annoin 
hänelle meillä olleet tiedot Strengelleistä käräjäpöytäkir-
joissa. Ei mennyt kovin pitkää aikaa, kun hän oli löytänyt 
Strengellien suvun aikaisemman sukunimen Finberg. Paula 
kuoli 18.12.2013. Hän oli täyttänyt 80 vuotta. Näin oli su-
kumme aikaisempi sukunimi ratkaistu ja aiempi otaksuma  
sukunimen alkuperästä on syytä jättää pois seuraavasta 
sukukirjan painoksesta.

Monet suvut ovat ottaneet sukututkimusten mukaan 
uudeksi sukunimekseen sen paikkakunnan nimen, josta 
ovat muuttaneet. Olof Eerikin poika Finberg on muuttanut 
Strängnäsistä Tukholman läheltä Suomeen Iisalmeen noin 
1680. Hän oli tullut sotilashenkilön kapteenin palvelukseen 
rengiksi. Sukunimi on ollut aluksi Stränghell, Stränghiel tai 
jossakin muussa muodossa vaihdellen ruotsinkielisten pitä-
jänkirjurien mukaan, missä muodossa henkilö on suullisesti 
kirjurille nimen hänelle ilmoittanut kirjoihin merkittäväksi.  
Muuttopaikkakunta Strängnäs; joksi silloinen pitäjänkirjuri  
tai itse Olof on ajatellut, että siitäpä saadaan muunneltua 
hänelle sukunimi helposti ja muista nimistä erottuvaksi. 
Jos Strengell-sukunimen syntyä ja muutakin kehitystä sekä 
myös Finberg-suvusta ja sen esiintymistä ja tutkimuksista 
Ruotsissa saadaan selville enemmän, se julkaistaan sitten  
aikanaan myöhemmissä sukukirjan painoksissa.

Minulla on ollut tähän mennessä mielenkiintoinen, help-
po ja hyvä elämä sekä lapsiaan rakastavat vanhemmat, jotka 
ovat tietämättään antaneet hyvät geenit, että olemme saa-
neet elää suhteellisen pitkää ja terveenä omaa elämäämme.

Käytettyjä tietolähteitä: 
Erkki Strengell. 
Strengellien sukukirja. 
Kuopion talvikäräjät.
Sukuseuran vuosikokous Kuopio Hotelli 
Puijonsarvi 27.8.2016

Erkki Strengell 
Strengellien Sukuseura ry:n perustaja 

Juha, Eero ja 
Erkki Strengell
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V uosikokouksessa vahvistettiin  
Strengellien Sukuseura Ry:n 
sääntömuutosesitys alkaen 
27.8.2016, Hallituksen 27.08.2016 

– 0.1.09.2018 toimikaudelle valittiin uudet 
hallituksen jäsenet ja suvun esimies, sekä  
toiminnantarkastajaksi Pekka Kumlin Kota-
lahdelta ja varahenkilöksi Juha Strengell  
Kuopiosta.

Strengellien Sukuseura ry:n esimiehenä 
jatkaa Jari Strengell Kouvolasta ja hallituk-
sen puheenjohtajana jatkaa Leena-Kaarina 
Brown Helsingistä, varapuheenjohtajana Jari 

Sukuseuran tapahtumia 
vuonna 2016
Sokos Hotel Puijonsarvi.  

Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio
J. Laiho Hajalasta, rahastonhoitajana   
Jaana Salminen Nokialta.  Hallituksessa jat-
kavat myös  Irmeli Hoffren, Pia Hoffren Por-
voosta, Tuula Johnsson Lohjalta  sekä Raija 
Satto Pirkkalasta. Sukuseuramme uudeksi  
hallituksen jäseneksi ja seuran sihteeriksi 
valittiin Liisa Strengell Kajaanista. Seuramme 
uusien vahvistettujen sääntöjen mukaisesti 
valittiin hallitukseen kaksi varajäsentä, Terttu 
Nuber Karkkilasta ja Pekka Strengell Helsing-
istä (hän on sukuseuramme perustajan  
Erkki Strengellin veli). 

Kuvassa uusi hallitus, vasemmalta edestäpäin Raija Satto, Tuula Johnsson, Liisa Strengell,  
keskellä Leena-Kaarina Brown, takaa oikealta Jari Strengell, Irmeli Hoffren ja Jaana Salminen.

Yhteiskuvasta puuttuvat Jari J. Laiho, Pia Hoffren sekä varajäsenet Terttu Nuber ja Pekka 
Strengell, heidän kuvansa ohessa.

Jari J. Laiho Terttu NuberPekka StrengellPia Hoffren Toiminnantar-
kastaja Pekka 
Kumlin

Vuosikokous Kuopiossa 27.8.2016
Vuosikokouksen Kuopiossa oheisohjelma kuvia M/S Queen R Laivaristeilystä ja Muikkuravin-
tola Samposta. 

Eero ja Erkki 
Strengel

Pekka 
Strengell 
vaimoineen 
ja Tauno 
Strengell
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Tauno Strengellin vaimo  
ja Inkeri Somerpuro

Liisa Strengell ja 
Elisabet Heino

Terttu Strengell

Raija Satto

Sukukokous  
Kuopiossa 2016

Irmeli Hoffren, Jari Strengell
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Risteily Kuopiossa 27.8.2016
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Muikkuravintolassa 27.8.2016
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Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n Kuulutko sukuuni tapahtumassa Strengellien Sukuseura 
ry:n osastolla sukuseuraamme edustivat, Leena-Kaarina Brown, Pekka Strengell vaimoineen, 
Irmeli Hoffren, Pia Hoffren, Terttu Nuber ja Tuula Johnsson.

Kuulutko sukuuni tapahtuma  
Vantaalla 8.-9.10.2016

T ietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio 
on tarkastanut sukututkimuksen 
uudet käytännesäännöt, jotka on 
laatinut Suomen Sukututkimusseu-

ran juridisen edunvalvontahankkeen ohjaus-
ryhmä. Ohjausryhmässä oli myös Suomen 
Sukuhistoriallinen yhdistys ry:n ja Sukuseuro-
jen Keskusliitto ry:n edustus.

Sukututkimuksen käytännesäännöt opas-
tavat hyvään henkilötietojen käsittelyyn suku-
tutkimuksen eri vaiheissa. Tarkoituksena on 
antaa sukututkijalle riittävät tiedot siitä, kuinka 
sukututkimuksessa sovelletaan henkilötieto-
lakia, turvataan tutkimuskohtei den yksityi-

syyden suoja ja vältytään ongelmatilanteilta.
Käytännesäännöissä on kolme pääosaa: 

Henkilötietojen kerääminen, henkilötietojen  
tallentaminen sukututkimusrekisteriin ja hen-
kilötietojen julkaiseminen. Uudet käytänne-
säännöt korostavat kansalaisten perustuslail-
lista oikeutta määrätä itse henkilötietojensa 
käytöstä. Erityinen huomio kohdistuu elossa 
olevien arkaluonteisten tietojen keräämiseen 
ja tallentamiseen - ilman henkilön nimeno-
maista lupaa tätä ei suositella.

Lähde: http://www.suvut.fi/keskusliitto/kaytan-
nesaannot 13.5.2017

Sukututkimuksen uudet 
käytännesäännöt

Käytännesäännöt ohjeistukseksi
Henkilötietolaki antaa mahdollisuuden laatia 
toimialakohtaisia ohjeistuksia sen soveltami-
sesta. Sukututkimuksen käytännesäännöissä 
kerrotaan, mitä on hyvä henkilötietojen käsit-
tely sukututkimuksen eri vaiheissa. Tarkoituk-
sena on antaa sukututkijalla riittävät tiedot 
siitä, kuinka sukututkimuksessa turvataan 
tutkimuskohteiden yksityisyyden suoja ja väl-
tytään ongelmatilanteilta.

Käsillä olevat käytännesäännöt on laatinut 
Suomen Sukututkimusseuran juridisen edun-
valvontahankkeen ohjausryhmä. Ohjausryh-
mässä oli myös Suomen Sukuhistoriallinen 
yhdistys ry:n ja Sukuseurojen Keskusliitto 
ry:n edustus. Tietosuojavaltuutettu on tarkas-
tanut nämä käytännesäännöt.

Sukututkimuksen käytännesäännöt
Suomen Sukututkimusseura 2013

Henkilötietojen kerääminen
Mitä tietoja saa kerätä?

Elossa olevien henkilötietojen keräämistä 
säädellään henkilötietolailla. Sukututkijan vel-
vollisuus on aina elossa olevien tietoja käsi-
tellessään selvittää millä tavoin henkilötietola-
ki on omassa sukututkimusrekisterissä otetta-
va huomioon.

Sukututkija saa erilaisista lähdeaineistoista 
kerätä henkilöiden perustiedot ja muut suku- 
ja henkilöhistorian kannalta tarpeelliset tiedot. 
Perustietoihin kuuluvat myös henkilön puoliso 
ja lapset. Myös henkilöä esittävä valokuva on 
henkilötieto.

Sukututkijan on suositeltavaa kerätä pe-
rustiedot väestörekisteriasiakirjoista, mutta 
antaa ne myös henkilöiden itsensä tarkistet-
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taviksi. Samassa yhteydessä sukututkija voi 
pyytää esimerkiksi perhetietolomakkeella sel-
laisia henkilötietoja, joita viranomaislähteistä 
tai arkistoista ei ole mahdollista löytää. Tällai-
sessa yhteydenotossa henkilöille on kerrotta-
va, että tietoja käytetään sukututkimukseen 
sekä missä muodossa niitä mahdollisesti 
julkaistaan. Sukututkijat voivat vaihtaa tietoja 
keskenään, mutta ei sellaisia tietoja, joiden 
käsittelyn henkilö on kieltänyt.

Tutkittaessa 1900-luvulla eläneitä ei su-
kututkijan ja vainajan lähiomaisten käsitys 
hyvästä henkilötietojen käsittelystä aina käy 
yksiin. Jos sukututkija kerää vainajaa koske-
via arkaluonteisia tietoja ja vainajan lähi-
omaisia on vielä elossa, on hänen ristirii-
tojen välttämiseksi neuvoteltava omaisten 
kanssa arkaluonteisten tietojen käsittelystä 
viimeistään siinä vaiheessa, kun tiedot aio-
taan julkaista sukukirjassa.

Jokaisen sukututkijan on suositeltavaa 
laatia sukututkimusrekisteristään rekisterise-
loste (ks. s. 0), erityisesti silloin, kun tietoja 
kerätään muualta kuin henkilöiltä itseltään. 
Rekisteriseloste kannattaa liittää tieto-
pyynnön oheen tilattaessa tietoja kirkkoher-
anvirastoista ja maistraateista. Rekisterise-
losteen laatiminen on välttämätöntä, jos su-
kututkimusrekisterin tietoja saatetaan jollakin 
tavoin julkisiksi mukaan lukien henkilöiden ja 
yhdistysten verkkosivustot ja verkkopohjaiset 
sukututkimusrekisteripalvelut.

Mitä tietoja ei saa kerätä?
Sukututkija ei saa kerätä elossa olevien 

arkaluonteisia tietoja ilman henkilöiden siihen 
antamaa nimenomaista lupaa.

Tämä kielto koskee kaikkea sukututkimus-
ta; arkaluonteisten tietojen kerääminen ilman 
lupaa ei ole laillista missään tilanteessa.

Seuraavat henkilötiedot ovat arkaluontei-
sia:

– rotu tai etninen alkuperä
– yhteiskunnallinen, poliittinen tai uskon-

nollinen vakaumus ja ammattiliittoon kuulumi-
nen; näitä tietoja voidaan kerätä, jos rekis-
teröity on itse saattanut ne julkisiksi

– rikollinen teko, rangaistus tai muu rikok-
sen seuraamus

– terveydentila, sairaus tai vammaisuus, 
hoitotoimenpiteet tai niihin verrattavat toimet

– seksuaalinen suuntautuminen tai käyt-
täytyminen

– sosiaalihuollon tarve tai saadut sosiaali-
huollon palvelut, tukitoimet ja muut sosiaali-
etuudet

Kuollutta henkilöä koskeva arkaluonteinen 
tieto voi olla myös elossa olevan henkilötieto. 
Tällainen on esimerkiksi tieto etnisestä alku-
perästä, perinnöllisestä sairaudesta ja muus-
ta geneettisestä ominaisuudesta. Dna-kartta 
on sekä henkilön oma että myös hänen lähi-
omaisensa henkilötieto. Edellä mainittujen  
tietojen kohdalla sukututkijan on aina tark-
kaan huomioitava, ettei käsittele elossa ole-
van arkaluonteisia tietoja ilman asianomai sen 
lupaa.

Sukututkimuksessa tulee usein esille tie-
toja, jotka eivät henkilötietolain mukaan ole 
arkaluonteisia, mutta joiden julkistamista hen-
kilöt itse pitävät ongelmallisina. Kyseessä 
voi olla esimerkiksi adoptio, avioton lapsi tai 
isyyden tunnustaminen. Sukututkijan on kes-
kusteltava ja sovittava tällaisten tietojen käsit-
telystä asianomaisen henkilön kanssa.

Sukututkimusrekisteriin ei saa tallentaa  
elossa olevasta henkilöstä virheellistä, epä-
täy dellistä tai vanhentunutta henkilötietoa. 
Niiden välttämiseksi on varsinkin sukujulkai-
suun tähdättäessä paras antaa jokaiselle per-
heelle sen tiedot tarkistettaviksi, korjattaviksi 
ja täydennettäviksi.

Henkilötiedot  
sukututkimusrekisteriin
Vain luvallisia tietoja sukututkimus
rekisteriin. 

Sukututkimusrekisteriin saa tallentaa aino-
astaan sellaisia tietoja, joiden keräämiseen 
sukututkijalla on lupa.

Käytännössä tämä tarkoittaa kaikkia muita 
kuin elossa olevien arkaluonteisia henkilötie-
toja. Sukututkijan ei tarvitse kysyä lupaa hen-
kilötietojen sukututkimusrekisteriin tallentami-
seen muuten kuin elossa olevien arkaluon-
teisten tietojen kohdalla. Niiden keräämiseen 
ja tallentamiseen on aina ehdottomasti saata-

va lupa henkilöltä itseltään.
Henkilötietojen sukututkimusrekisteriin tal-

lentamista tarkastellaan aina yksinomaan 
käsillä olevan sukututkimusrekisterin näkökul-
masta. Jos esimerkiksi sanomalehdessä 
tai sukukirjassa on julkaistu elossa olevan 
arkaluonteisia tietoja, ei sukututkijalla ole 
oikeutta tallentaa niitä omaan sukututkimus-
rekisteriinsä.

Sukututkimusrekisterin tietoja saa käyttää   
vain sukututkimukseen. Kun sukututkija vas-
taanottaa toisen sukututkimusrekisteristä tie-
toja, on hän velvollinen saamansa aineiston 
osalta selvittämään hänelle tulevat henkilötie-
tolain velvoitteet. Samoin on tilanne, jos su-
kututkija ottaa sukututkimusrekisteriinsä 
ei-arkaluonteisia tietoja sukukirjoista, sano-
malehdistä, verkosta tai muualta.

Jokaisen sukututkijan on kaikissa tilanteis-
sa käsiteltävä henkilötietoja laillisesti ja huo-
lellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa nou-
dattaen samoin kuin huolehdittava sukututki-
musrekisterinsä suojaamisesta ja estettävä 
asiattomien pääsy sinne, sen varmuuskopioi-
hin ja paperitulosteisiin.

Yksityinen vai julkinen sukututkimus?
Henkilötietolaki säätelee ensijaisesti elos-

sa olevien henkilötietojen käsittelyä. Kuolleen 
henkilötiedot voivat kuitenkin epäsuorasti 
nauttia henkilötietolain suojaa, jos niiden voi-
daan katsoa koskevan samanaikaisesti myös 
eläviä. Tällöin on tyypillisesti kysymys perin-
nöllisiin ominaisuuksiin liittyvistä tiedoista.

Kuolleiden henkilötietoja käsiteltäessä on 
syytä olla tarkkana tietojen oikeellisuuden 
suh teen, sillä rikoslain kunnianloukkausta  
koskeva säännös (24. luku 9. §) kattaa myös 
vainajan kunnian loukkaamisen. Vainajasta 
ei saa esittää valheellista tietoa tai vihjausta 
siten, että se on omiaan aiheuttamaan kär-
simystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen 
läheinen.

Henkilötietolakia ei sovelleta sellaiseen su-
kututkimusrekisteriin, jota sukututkija ylläpitää 
yksinomaan henkilökohtaisiin tai niihin verrat-
taviin tavanomaisiin yksityisiin tarkoituksiinsa. 
Sukututkija voi näyttää sukututkimusrekisteriä 
ja siitä otettuja tulosteita lähipiiriinsä kuuluville 
henkilöille. Tällaiseenkään sukututkimusrekis-

teriin ei ole oikeutta tallentaa elossa olevien 
arkaluonteisia tietoja ilman nimenomaista  
lupaa.

Kun sukututkija tavalla tai toisella julkistaa 
sukututkimusrekisterinsä aineistoa, sitä ei 
enää ylläpidetä yksityisiä ja henkilökohtaisia 
tarkoituksia varten. Sukututkimusrekisterin 
julkistamista on tyypillisesti sukukirjan kirjoit-
taminen tai tietojen julkaiseminen verkossa. 
Tällöin sukututkijan on otettava huomioon 
henkilötietolain velvoitteet.

Sukututkimusrekisterin ylläpitäjän velvoitteet
Kun sukututkimusrekisteriä ylläpidetään 

muihin kuin yksinomaan yksityisiin ja henkilö-
kohtaisiin tarkoituksiin, on sukututkijan täytet-
tävä seuraavat henkilötietolain velvoitteet.

Suunnittelu ja rekisteriselosteen laatiminen
Heti kun sukututkija päättää, että sukutut-

kimusrekisterin tietoja tullaan jossakin vai-
heessa käyttämään esimerkiksi sukujulkaisun 
pohja-aineistona, hän on velvollinen suunnit-
telemaan sukututkimusrekisterin tietojenkäsit-
telyn.

Sukututkijan on myös laadittava rekis-
teriseloste. Se on helpointa tehdä oheisen 
mallin mukaan, jolloin myös suunnitteluvel-
voite tulee hoidetuksi. Jos sukututkijalla tai 
sukuseuralla on verkkosivusto, on rekisterise-
loste julkaistava siellä.

Tiedottaminen
Sukututkijan velvollisuus on huolehtia, et-

tä henkilö voi saada tiedon siitä, että hän on 
sukututkimusrekisterissä ja siitä, mitä tiedoil-
la on tarkoitus tehdä. Tiedottamisvelvollisuus 
on toteutettava silloin, kun tietoja kerätään 
henkilöiltä itseltään ja viimeistään silloin, kun 
sukututkimusrekisteristä siirretään tietoja 
esimer kiksi sukujulkaisun pohjaaineistoksi.

Tiedottamisvelvollisuus on parasta toteut-
taa niin, että sukututkimusrekisteristä tiedo-
tetaan monikanavaisesti ja mahdollisimman 
kattavasti. Sukukirjahankkeen kannalta on 
hyödyllistä, jos sukututkija lähettää otteen 
mukana lisätietojen keräämiseksi myös per-
hetietolomakkeen, johon on painettu esimer-
kiksi teksti ”Tiedot tallennetaan

Meikäläisen sukututkimusrekisteriin ja niitä 
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käytetään sukukirjan julkaisemiseen”.

Tiedon korjaaminen
Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä tie-

toja hänestä on sukututkimusrekisteriin tallen-
nettu. Tietojen tarkistaminen voi tapahtua 
esimerkiksi siten, että sukututkija tulostaa 
henkilöä ja tämän perhettä koskevat tiedot 
ja postittaa ne tälle. Sukututkijan on hen-
kilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai 
täydennettävä sukututkimusrekisterissä oleva 
virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai van-
hentunut tieto.

Kiellon kirjaaminen
Henkilöllä on oikeus kieltää itseään kos-

kevien tietojen käsitteleminen. Kielto koskee 
myös hänen puolisonsa ja alaikäisten lasten-
sa tietoja. Kielto-oikeutta käyttänyttä henkilöä 
ei saa poistaa sukututkimusrekisteristä, vaan 
kielto tulee merkitä hänen kohdalleen. Kun 
aineistoa siirretään esimerkiksi sukujulkai-
sun pohja-aineistoksi tai luovutetaan toiselle 
sukututkijalle, on kiellot ja rajoitukset otetta-
va tarkoin huomioon. Tällöin voidaan hen-
kilöiden nimien sijasta käyttää esimerkiksi 
merkintää ”mies, syntynyt 1946”.

Henkilötietojen julkaiseminen
Sukututkimusrekisteristä käsikirjoitukseen

Sukujulkaisun taustalla on tavallisesti su-
kututkimusrekisteri, jonne kootusta tietomas-
sasta muodostetaan julkaisun pohja-aineis-
to. Jossakin vaiheessa sukukirjahankkeessa 
toteutetaan sukukirjan rajaaminen käytän-
nössä eli sukututkimusrekisteristä otetaan se 
aineisto, joka muodostaa kirjan käsikirjoituk-
sen perustan.

Riippumatta siitä kirjoitetaanko sukujulkai-
su perinteisen taulujärjestelmän muotoon vai 
kokonaisuudessaan proosatekstinä, henkilö-
tietolakia sovelletaan julkaisun taustalla ole-
vaan sukututkimusrekisteriin. Sen sijaan 
julkaisun käsikirjoitusta henkilötietolain sään-
nökset eivät koske.

Sukukirjahankkeen kannalta on tärkeää, 
että sukututkija on ennen tietojen siirtämistä 
sukututkimusrekisteristä käsikirjoitukseen  
huolehtinut kaikista henkilötietolain velvoit-

teista mahdollisimman kattavasti. Henkilötie-
tolaki osoittaa polun, jota seuraamalla voi-
daan oleellisesti vähentää elossa olevien 
henkilötietojen julkaisemisesta aiheutuvaa 
oikeusriskiä.

Riski ja sen vähentäminen
Sukukirjojen julkaisemista pidetään 

hyvänä ja arvostettavana kulttuurityönä 
eikä henkilötietojen saattamista tällä tavalla 
julkisuuteen pidetä yleensä ongelmana. Ihmi-
set haluavat kuitenkin itse päättää siitä, mitä 
tietoja heistä sukujulkaisuissa esitetään.

Mikäli henkilötietolain velvoitteita ei ole 
täysimittaisesti toteutettu, on olemassa riski, 
että sukukirjassa julkaistaan tietoja, jotka 
henkilö katsoo aiheuttavan hänelle vahinkoa 
tai kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halvek-
suntaa. Tällöin on vaarana, että sukukirjan 
julkaisija on syyllistynyt yksityiselämää louk-
kaavan tiedon levittämiseen. Jos sukukirjaan 
on päässyt valheellisia tietoja, on olemassa 
mahdollisuus, että sukukirjan julkaisija syyl-
listyy vainajan kohdalla kunnianloukkaukseen 
tai elossa olevan henkilön kohdalla törkeään 
kunnianloukkaukseen.

Sukututkija voi parhaiten vähentää (jos-
kaan ei kokonaan poistaa) henkilötieto-
jen julkaisemisen oikeusriskiä, kun hän 
tiedottaa jokaiselle sukututkimusrekister-
issä olevalla perheelle, mitä tietoja heistä 
ja heidän edesmenneistä lähiomaisistaan 
sukututkimusrekis terissä on. Jokainen saa  
tietää mitä hänestä aiotaan sukukirjaan pai-
naa ja mikäli asiassa on keskusteltavaa, se 
voidaan tehdä ennen julkaisemista.

Erilaiset julkaisualustat
Rekisteriselosteessa on tarkkaan yksi-

löitävä millaisella alustalla ja millä julkai-
sufoorumilla sukututkimusrekisterin tieto-
ja aiotaan julkaista. Paperinen sukukirja ja 
rajoitetun käyttäjämäärän ulottuvilla oleva 
suljettu verkko voidaan rinnastaa toisiinsa. 
Jälkimmäi sestä tyypillinen esimerkki on suku-
seuran käyttäjätunnuksen ja salasanan taka-
na oleva verkkosivusto. Sen sijaan avoimes-
sa verkossa ei tule julkaista elossa olevien 
henkilötietoja ilman jokaisen siihen antamaa 
suostumusta.

Ylläpitäessään sukututkimusrekisteriään 
verkossa toimivassa tietokantapalvelussa su-
kututkija luovuttaa henkilötietoja taholle, jon-
ka harjoittamaa tietojenkäsittelyä hän ei voi 
mitenkään kontrolloida. Näin ollen sukututki-
jan tulee rekisteriselosteessa ja tiedottamis-
vaiheessa ilmoittaa aikomuksestaan luovut-
taa elossa olevien henkilötietoja tällaiseen 
palveluun sekä pyytää asianomaisilta hen-
kilöiltä nimenomainen lupa siihen.

Sukututkimusrekisterin  
rekisteriselosteen malli
REKISTERISELOSTE

Laatimispäiväys:
Päivitetty viimeksi:
Rekisterinpitäjä
Nimi:
Yhteystiedot:
Rekisteriasioista vastaavat henkilöt 

[Täytetään, jos rekisterinpitäjä on sukuseura]
Nimi:
Asema:
Yhteystiedot:
Rekisterin nimi [Valitse toinen vaihto-

ehdoista]
* Matti Meikäläisen sukututkimusrekisteri, 

joka sisältää tietoja esivanhemmista sekä 
Meikäläisen ja Heikäläisen suvusta

* Meikäläisen Sukuseuran sukututkimus-
rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus [Valitse 
yksi vaihtoehdoista]

* Sukututkimus
* Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen
* Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen 

Meikäläisen Sukuseuran suljetulla verkkosi-

vustolla
* Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen 

verkkopohjaisessa tietokantapalvelussa

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut 

sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot 
sekä suostumus- ja kieltotiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineis-

to ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja 
henkilöiden antamat tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset  
rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututki-
mustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää 
tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimis-
ton antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja 

hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukai-
sesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluontei-
sia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröi-
dyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ot
taminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mah-
dollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheel-
linen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut 
tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. 
Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koske-
via tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellos-
ta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin 
merkintä. ◆

Lähde: http://www.suvut.fi/Sukututkimuksen_
kaytannesaannot.pdf 13.5.2017
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 RISTEILYN AIKATAULU ON SEURAAVA: 
Lauantai 5.8.2017 klo 11.00  Kasnäsissä  

ilmoittaudutaan sukuseuran vpj:lle Jari J.  
Laiholle.

Jarilta saatte tarvittaessa myös parkki-
alueen lukitus/avauskoodin, tai lähetämme 
koodin sinulle sähköpostilla ilmoittautumisesi 
yhteydessä.

TULE AJOISSA sillä meidän on oltava 
Kasnäsin lauttarannassa 15 min ennen aluk-
sen lähtöä.klo 11.30 Kasnäs-Rosala 12.00

Rosalan Viikinkikeskus, opastus, vapaa tu-
tustuminen viikinkikylään ja näyttelyihin sekä 

Tule kanssamme Saariston Loistoreitti - 
risteilylle Bengtskärin majakalle ja Rosalan 

Viikinkikeskukseen.
lounas ( perinteinen kalakeitto, saaristolais-
limppu ja kahvi ). HUOM: Pystymme huomioi-
maan lounaalla kaikki tavallisimmat erityis-
ruokavaliot, edellyttäen että saamme siitä 
tiedon etukäteen, eli ilmoitattehan mahdolli-
sista ruoka-aineallergioista ennen matkaa 
sihtee rille http://strengell.suvut.fi/ sihteeri@
strengell.suvut.fi. Vähälaktoosisia tuotteita 
käytetään kautta linjan.

13.45 Rosala-Bengtskär 14.30
Bengtskär, opastus, vapaa tutustuminen 

majakkaan ja näyttelyihin, kahvila avoinna
17.00 Bengtskär-Kasnäs 18.15.

 
 ILMOITTAUTUMISET RETKELLE  

Sitovat ilmoittautumiset retkelle teh-
dään sähköpostilla seuran sihteerille http://
strengell.suvut.fi/ sihteeri@strengell.suvut.fi 

Retkihinnat  ovat:  59,00 / aikuinen ja  
29,50 / lapsi ( 4-14 v ), sisältäen kuljetukset, 
pääsymaksut sekä lounaan.  

Kesäretki maksetaan jäsenmaksun yhtey-
dessä, oheisella pankkisiirtolomakkeella 
eräpäivään mennessä.  Maksua EI palauteta 
vaikka olisitkin estynyt osallistumaan retkelle. 

 TÄSSÄ LINKKEJÄ MATKAMME KOHTEISIIN :
www.rosala.net www.facebook.com/rosa-
labengtskar
www.rosala.fi www.facebook.com/rosalavi-
kingcentre
www.bengtskar.fi www.facebook.com/bengt-
skar
www.vikingislands.com

AUTOLIJOILLE TIEDOKSI 
Tässä linkki Fonectan karttapalveluun, jos-

ta näkyy Kasnäsin sijainti: http://www.fonecta.
fi/s/1QHY .

Kesän mahdollisista tietöistä löytyy tietoja 
Liikenneviraston sivulta http://alk.tiehallinto.fi/
alk/frames/tietyot-frame.html .

Kasnäsissa on Bengtskärin matkustajille 
varattu maksuton paikoitusalue, jonka lukon 
koodi saat Jari J. Laiholta tai lähetämme sen 
sinulle sähköpostilla. Paikoitusalue löytyy tien 

vasemmalta puolelta, noin 100 m ennen ran-
taa. Lukitsettehan ystävällisesti tien yli ase-
tetun ketjun takaisin paikalleen kun olette 
pysäköineet autonne, pyrimme näin varmista-
maan että meidän vierailijoillemme löytyy  
paikkoja.

Maksuttomia paikkoja on runsaasti, mutta 
kun liikenne lomakauden aikana on vilkkaim-
millaan, ne saattavat täyttyä. Tällöin löytyy 
lisäksi myös maksullisia paikkoja Saaristokyl-
pylä Kasnäsista tien oikealta puolelta ja mak-
suttomia paikkoja tien oikealta puolelta n. 450 
m ennen rantaa Garpholmintien kohdalta.

Tien päässä on kolme yhteysaluslaituria, 
Bengtskärin kuljetukset lähtevät oikeanpuo-
leisesta laiturista, jonka kohdalla on myös 
Bengtskär-risteilyn aikataulu. Kippareilla on 
matkustajaluettelot, eli jos sinä päivänä ajaa 
useampia veneitä ( Sissel, Minandra, Ocean, 
Alva, Martta ), kipparilta kysymällä löytyy 
oikea vene.

 SÄÄVARAUS 
Kova tuuli voi estää pääsyn Bengtskäriin  

(kesäaikana keskimäärin kerran kuukau-
dessa). Tällaisessa tapauksessa matkailijat 
toivotetaan Bengtskärin sijaan tervetulleiksi 
Örön linnakesaarelle. Varaohjelman venekul-
jetusten lähtöajat ovat: 11.30 Kasnäs-Rosala, 
13.45 Rosala-Örö sekä 16.45 Örö-Kasnäs. 

Tervetuloa Strengellien Sukuseura ry:n ris-
teilylle Bengtskärin majakalle ja Rosalan 
Viikinkikeskukseen.
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Kuopion vuosikokouksessa päätettiin et-
tä seuraava sukukokous pidetään Kajaanin 
Original Sokos Hotel Valjuksessa, Kauppaka-
tu 20, 87100, Kajaani.

Kokouksesta kerromme tarkemmin vuo-
den 2018 jäsenlehdessämme, www-sivuil-
lamme http://strengell.suvut.fi/ ja FaceBook-
issa www.facebook.com/Strengellien ja www.
facebook.com/groups/sukuseurastrengell 
(sukulaisille tarkoitettu keskusteluryhmä)

Vuosikokouksen oheisohjelmana on tutus-
tumista Kajaaniin, ja kyläretki Paltaniemelle  
kainuulaiselle kulttuurikylälle Oulujärven ran-
tamaisemiin.

RETKIOHJELMA: 
Matkailuopas Kirsi Kilpeläisen johdolla 

tutustutaan Kajaanin historiaan ja kuullaan 
tämän päivän kuulumiset. Nähdään Kajaanin-
joen rannan nähtävyydet; linnanrauniot, ter-
vakanava, veistokset ja kuullaan kuinka Lin-
nanvirran alueesta on tullut uusi tapahtumien 
pitopaikka. 

Matkalla Paltaniemen kylälle kuullaan 
kuinka Kainuu ja Oulujärven rantakylät saivat 
ensimmäiset asukkaansa ja kuinka kylä oli ai-
koinaan Kainuun hallinnollinen sekä seura-
kunnallinen keskus. Viiden sadan asukkaan 
Paltaniemi on yksi valtakunnallisesti arvok-
kaista maisema-alueista ja kylällä on säilynyt 
runsaasti kulttuurihistoriallisesti poikkeuksell-

VUOSIKOKOUS KAJAANISSA 01.09.2018

isen arvokkaita vanhoja rakennuksia. 
Tutustutaan kylän vaiherikkaaseen histo-

riaan kylänraitin museotietä pitkin ajaen ja 
nähdään Oulujärven aavat selät sekä kuul-
laan kylän värikkäät tarinat ja kertomukset. 
Mm. 1600-luvulla maanjäristys vyörytti ran-
tatörmää vieden mukanaan kirkon ja hau-
tausmaan. Kylän historiaan liittyvät runoili-
jamestari Eino Leino, Kalevalan kokoaja Elias 
Lönnrot sekä Kainuun ensimmäisenä ku-
vataiteilijana tunnettu T.G.Tuhkanen. 

Kuullaan myös Cajanus -pappissuvun 
edustajista, jotka toimivat Paltamon seura-
kunnassa monissa eri tehtävissä ja nähdään 
suvun historiaan liittyviä paikkoja. 

Tutustutaan v. 1726 rakennettuun Palta-
niemen kuvakirkkoon, joka on tunnettu run-
saista katto- ja seinämaalauksista. Kuullaan 
myös kuvakirkon lattian alla olevasta muu-
miosta. Nähdään myös kirkon vieressä ole-
va Keisarintalli, jossa keisari Aleksanteri I söi 
aamuaterian vierailullaan Kainuussa v. 1819. 

Jatketaan matkaa Eino Leino -wperinne-
talolle, jossa tutustutaan runoilijan elämän-
työtä esittelevään valokuvanäyttelyyn sekä 
kuullaan hänen lapsuuden vaiheista kotiky-
lällä. 

Leino-talolla Esko Piippo esittelemässä 
sekä Leinon että Cajanus-suvun vaiheita. 

Tervetuloa Kajaaniin
Matkailuopas Kirsi Kilpeläinen

KUULUTKO SUKUUNI TAPAHTUMA 
7.-8.10.2017 KLO 10-17 (SU KLO 16)

 
Vantaan ammattiopisto Varian Hiekkaharjun toimi -
pisteessä Tennistie 1, 01370 Vantaa (lähellä  
Hiekkaharjun rautatieasemaa)

 
OHJELMASSA 
Näyttelyosastoilla sukututkijoita, sukuja ja suku- 
seuroja eri puolilta Suomea, 
yleisöluentoja ja tietoiskuja kumpanakin  
tapahtumapäivänä, sukututkimusneuvontaa, 
valokuvanäyttelyn teemana ”Entisajan kulkuneuvoja”  
ja paljon muuta sukututkimus- j 
a sukuasiaa.

 
Järjestelyissä mukana myös Sukuseurojen  
Keskusliitto ja Karjalan Liitto   

LISÄTIETOJA 
www.vantaanseudunsukututkijat.net tai Eeva Hasunen 
eeva.hasunen@welho.com, puh. 040 539 3323 
Tapahtumaan ja luennoille on  vapaa sisäänpääsy
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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
Sukukirja (ensimmäinen painos)    
65,00 € +  postimaksut ja pakkauskulut
Pöytästandaari ( pöytäviiri )           
40,00 € +  postimaksut ja pakkauskulut
Isännänviiri                                     
75,00 € + postimaksut ja pakkauskulut


