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Sukuyhdistyksen hallitus on pitänyt kokoustaukoa 
kevättalvesta alkaen. Asioita on hoidettu 
sähköposteilla, puheluilla sekä teksti- ja WhatsApp-
viesteillä. 

Turussa, seuraavaa sukukokousta suunnittelemassa, 
on hallituksen jäsenistä ja turkulaisista jäsenistämme 
koostuva työryhmä käynyt kahdesti. 

Tässä jäsenkirjeessä käsitellään seuraavia asioita: 

• sukukokous Turussa 2021 

• yhdistyksen historiikki uuteen sukukirjaan 

• jäsenhankintakilpailu 

• syystapahtumat 

• sukuyhdistyksen myyntituotteet 

• jäsenmaksu, sähköpostiosoite, yhteystiedot 
 

SUKUPÄIVÄT 2021 TURUSSA 

Perjantaina 20.8. iltapäivällä (tarkka aika avoin) 

aloitus Yliopistonmäellä / Turun yliopistolla, 
kolmen vekkulin patsas (J.V.S., Runeberg ja Lönnrot) 

 

 

Opastettu kiertokäynti Turun Tuomiokirkossa 

 

 

Perjantain illanvietto ravintola Pinellassa 

 

 

Lauantaina 21.8. 

Kiertoajelut, lähtö klo 10.00 hotelleilta (Scandic 

Hotel Julia sekä Linnasmäki, joista varattu kiintiöt). 

Kesto n. 2 h., jonka jälkeen mahdollisuus lounastaa 

Hus Lindmanissa. 
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Vapaa-aikaa klo 12 lähtien 

• mahdollista järjestää opastettu lyhyt retki kulje-
tuksineen sitä haluaville 

• samoin paluukuljetus keskustasta hotelli Linnas-
mäkeen 

Bussit hotelleilta sukukokouspaikkaan klo 15.30 

 

Sukukokous Forum Marinumissa klo 16.00 (– 

17.30)

 

Rinnakkaisohjelmana tutustuminen Forum Marinumin 

näyttelyihin tai muihin Turun nähtävyyksiin 

Nuorimmille ja muillekin viihdykettä ja tarjoilua 

kokousauditorion viereisessä tilassa 

Klo 17.30 siirtyminen s/s Ukko-Pekkaan (laiturissa 

lähellä Forum Marinumia vain meitä varten) 

 

Tarvittaessa bussikuljetus keskustasta laivalle klo 

17.30 

Klo 18.00–22.00 sukupäivien juhlaristeily s/s 

Ukko-Pekalla Loistokarille 

 

 

 

Illallinen Loistokarilla (tai laivassa, jos on todella 

huono sää). 
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Klo 22.00 bussikuljetukset satamasta hotelleille 

keskustan kautta. 

Sunnuntaina 22.8. 

Jumalanpalvelus Turun Tuomiokirkossa klo 10.00 

(aika vielä vahvistamatta). Kirkkokahvit Pinellassa 

tämän jälkeen ja sukupäivien päätös 

 

Ohjelman tarkennutta ja kustannusten selvittyä 
lähetämme uuden tiedotteen sekä 
ilmoittautumisohjeet. 

SNELLMANIEN SUKUYHDISTYKSEN 
HISTORIIKKI UUTEEN SUKUKIRJAAMME 

Uuden sukukirjamme toimitustyö etenee. Pertti Laiho 
on laatinut täydennyksiä sukutaulustoihin, ja hänen 
työnsä myös dna-tutkimusta hyödyntävässä jälkien 
etsinnässä etenee pikkuhiljaa. 

Pyysimme keväällä Raimo Savolaista laatimaan 
”sisällysluettelon”, hahmotelman siitä, mitä 
historioitsijan näkövinkkelistä ja käytettävissä olevan 
materiaalin puitteissa yhdistyksen historiikki voisi 
sisältää. Raimon esitys on liitteenä jäsenkirjeen 
viimeisellä sivulla. 

Raimo Savolaisen näkemys on, että yhdistyksen 
historiikin kirjoitustyö kannattaisi tehdä ns. 
yhteisöllisenä tuotantona. Jokainen saisi kirjoittaa 
niistä aiheista, jotka tuntevat läheisiksi. Tietenkin 
etukäteen sovitaan aihealueet kunkin kirjoittajan 
kanssa.  

Historiikin työstämisessä käytetään mahdollisimman 
paljon aikaisemmin esim. Domus Nostrassa olleita 
artikkeleja sekä sukulaisten kirjoittamia omia kirjoja 
jne. Kirjoitusten ei tarvitse täyttää tieteellisen 
tutkimuksen tasoa. Pääasia, että teksti on sujuvaa ja 
mukavasti kirjoitettua, lukemaan houkuttelevaa, 
kuten esim. Domus Nostrassa julkaistut kirjoitukset. 

Raimo Savolaisen ansiokkaasti laatima dispositiota saa 
täydentää, kommentoida ja – niin, samalla haastaa 
itsensä kirjoittamaan joistain aiheista. 

Haluatko osallistua kirjoitustalkoisiin? Voit kirjoittaa 
vaikka vain pienestäkin osa-alueesta, yhdestä 
henkilöstä, tapahtumasta tai toki laajemmastakin 
kokonaisuudesta.  

Työ pitää kuitenkin aloittaa nyt syksyllä. Laita meille 
viestiä tai soita, puheenjohtajan, varapuheenjohtajan 
ja sihteerin tiedot tiedotteen lopussa. 

Heittäydy tekemään aikaisemmasta historiasta uutta 
historiaa – tarvitsemme Sinua! 

JÄSENHANKINTAKILPAILU 

Hallitus käynnisti vuodenvaihteessa jäsenhankinta-

kilpailun. Sen tiedottamisessa on tapahtunut 

kömmähdys: tietoa on ollut vain Facebook-

sivuillamme. Vaan eipä hätää, vielä on aikaan ja tässä 

kilpailun säännöt: 
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• Kilpailujaksojen ajat ovat kevät 1.1.-30.6.2020, 
syksy 1.7.-31.12.2020 ja kevät 1.1.-30.6.2021. 

• Jokaisesta uudesta hankkimastasi, jäsenmak-
sunsa maksaneesta jäsenestä saat ”jäsenke-
räyspankkiisi” 10 euron suuruisen arvosetelin. 

• Arvoseteleitä voit kerätä pankkiisi enintään 
100 euron edestä/vuosi. 

• Palkinnoksi voit valita joko arvosetelien mää-
rän mukaan sukuyhdistyksen myyntituotteita 
tai vastaavan summan suuruisen lahjakortin. 

• Jo yhdellä jäsenmaksunsa maksaneella jäse-
nellä osallistut arvontaan, jossa voit voittaa 
100 euron lahjakortin. Arvonta suoritetaan 
seuraavassa sukukokouksessa, eli Turussa 
21.8.2021. 

• Muista uuden jäsenen tietoja ilmoittaessasi 
mainita oma nimesi. 

• Jäseneksi hakeutuvaa pyydetään ilmoitta-
maan suosittelijansa nimi. 

• Jäsenhankintalomakkeen löydät osoitteesta 
www.snellmansuku.fi/media/pdf/Jasenhake-
muslomake.pdf  
 

SYYSTAPAHTUMAT 

Puheenjohtajan tiedossa on, että syksyksi kaavailtu 
tutustuminen Helsingin kaupungintaloon ei näyttäisi 
tämän päivän tietojen mukaan onnistuvan 
koronarajoitusten vuoksi. 

Helsinkiin pyritään silti järjestämään jotain 

mielenkiintoista, mukavaa tapahtumaa marras-

joulukuussa. Ideoita otetaan vastaan. 

Tampereella on suunnitteilla kokoontuminen 

Metso-kirjaston kahvilaan, kuten viime syksynäkin. 

Jos muualla järjestetään tapahtumia, laita niistä 

viestiä yhdistykselle, niin ilmoitamme niistä 

seuraavassa jäsenkirjeessä. 

SUKUYHDISTYKSEN MYYNTITUOTTEET 

Muistathan, että sukuyhdistyksellä on sekä lahjaksi 

että omaan käyttöön sopivia tuotteita, tekstiilejä ja 

toki muutakin. Niistä kaikista löytyy tietoa 

aikaisemmista tiedotuslehdistämme ja 

kotisivuiltamme sekä hallituksen jäseniltä 

 

JÄSENMAKSU, SÄHKÖPOSTIOSOITE, 

YHTEYSTIEDOT 

Kevään tiedotuslehdessä oli ohjeet jäsenmaksun 

maksamisesta. Olethan hoitanut asian? Voisitko myös 

tarkistaa iäkkäimmiltä lähisukulaisiltasi tarvitsevatko 

he teknistä apua jäsenmaksun maksamisessa. Jos 

tarvitset pankkia varten esitäytetyn 

pankkisiirtolomakkeen, soita sihteerillemme tai laita 

hänelle viesti. 

Muistathan myös ilmoittaa sähköpostiosoitteesi ja 

yhteystietojesi muutokset sihteerillemme. 

Hyvää syksyä – ollaan yhteyksissä! 

 

 

Kuvassa sihteerimme ja yhdistyksen puheenjohtaja. 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksen hallituksen jäsenten yhteystiedot 

löytyvät viimeisimmästä tiedotuslehdestämme. 

Tässä muutama henkilö, joiden puoleen voit 

kääntyä kaikissa asioissa: 

Puheenjohtaja Petri Jokinen, puh. 0405211679 

puheenjohtaja@snellmansuku.fi 

Varapuheenjohtaja Paula Snellman, puh. 

0440199190, vpj@snellmansuku.fi  

Sihteeri Leena Palmu, puh 0407557570, 

sihteeri@snellmansuku.fi  

http://www.snellmansuku.fi/media/pdf/Jasenhakemuslomake.pdf
http://www.snellmansuku.fi/media/pdf/Jasenhakemuslomake.pdf
mailto:puheenjohtaja@snellmansuku.fi
mailto:vpj@snellmansuku.fi
mailto:sihteeri@snellmansuku.fi


 
Sukuyhdistyksen historiikki – dispositio 10.9.2020/RS, täydennykset JS ja PJ

 
▪ Perustaminen 

 
o Yhdistävien kantaisien ta-

rina lyhyesti: Olof, Peter, 
Samuel, Gerhard esittely 

o Tietoisuus sukulaisuudesta 
ennen järjestäytymistä: ai-
neisto 

o Vanhempi kokoontumis-
historia: tavat, tilaisuudet, 
nimikiista 

o Perustamiskokous 
24.2.1957 Ostrobotnialla: 
säännöt, talous jne., rekis-
teröinti 1959 

o Paikallisten yhdistysten 
perustaminen: Kuopio, 
Turku, Oulu 

o Sukuneuvoston perustami-
nen 15.8.1987 

 
▪ Sukukokoukset 
 

o Helsinki 30.6.1979 
o Helsinki 9.-10.5.1981 
o Turku 27-28.8.1983 
o Vaasa 3.8.1985 
o Helsinki, Tuusula 15.-

16.8.1987 
o Tukholma 11.8.1989 
o Kuopio 3-4.8.1989 
o Kokkola 1991 
o Kokkola 1993 
o Imatra 5.-6.8.1995 
o Oulu 2.-3.8.1997 
o Helsinki 7.8.1999 
o Rovaniemi 4.8.2001 
o Tallinna 5.7.2003 
o Kuopio 27.-28.8.2005 
o Kokkola 1.-2.9.2007 
o Porvoo 5.9.2009 
o Piippola 3.-4.9.2011 
o Kuressaari 6.-9.8.2013 
o Vaasa 29.-30.8.2015 
o Tervola 26-27.8.2017 
o Kuopio 23-25.8.2019 
o Turku 2021 
o Kesäpäivät, syystapaami-

set 
 

▪ Muut suuret tapahtumat 
 

o 12.5. tilaisuudet Helsin-
gissä, Kuopiossa 

o 1967 Olof Jönsson Snell-
manin muistomerkki Uu-
teenkaupunkiin 

o Juhlavuosi 1981: J. V. 
Snellman 175 vuotta 

o 1989 Olofin pojan Hansin 
muistomerkki Keminmaan 
vanhan kirkon viereen 

o Yhdistyksen 40-vuotisjuhla 
ja itsenäisyyden 80-vuotis-
juhla 1997 

o Juhlavuosi 2006: J. V. 
Snellman 200 vuotta 

o Merkkivuosi 1809? 
o 2011 J.V:n hautamuisto-

merkin kunnostuksen pää-
tösjuhla 

o Emil Wikström 150-vuotta 
2014 

o Suomi 100 vuotta 2017: 
Paavo Virkkunen semi-
naari, Parolan laatta 

o 2017 Gerhardin haaran 
kantaisän sekä hänen van-
hempiensa muistomerkki 
Tervolan kirkon viereen 
 

▪ Sukututkimuksen toteuttaminen 
 

o Periaatteet ja toteuttajat 
o Nimi ja alkuperä 
o Taulut 
o Digitalisaatio 
o Olof Jönssonin mieslinjan 

jälkeläisten DNA-tutkimus 
2005, todettiin sama Y-
haploryhmä 

o Sukututkimusmatka 
Sveitsi, Itävalta, Saksa 5.-
12.2.2006 
 

▪ Julkaisuhankkeet 
 

o Snellmanien Tiedotuslehti-
Domus Nostra; pj.-palsta, 
nekrologit… 

o kotisivut 2005 
o kirjat: Snellmanit Suo-

messa 2000, Snellman-
suku 2013 

o sukutaulut 
o muut suvun jäsenistä jul-

kaistut teokset 
 
 
 

▪ Muistomerkit 
 

o kaikkien suvun jäsenten 
muistomerkit 

o hautojen hoito: J. V. Snell-
man 

o muistomerkit Helsingissä, 
Kuopiossa, Kokkolassa, 
Oulussa 

o laatat Helsingissä, Kuopi-
ossa, Oulussa, Kokkolassa, 
Tukholmassa 

o kadut 
o mitalit 

 
▪ Keskeisiä henkilöitä mm. 

 
o Pentti Knuutinen 
o Helmi Leinonen 
o Kielo Louhivaara 
o Martti Noponen 
o Kai Snellman 
o Leo Snellman 
o Olavi Snellman 
o Nils Snellman 
o Pauli Snellman 
o Veli Snellman 
o Viljo ja Elli Snellman 
o Veli Virkkunen 
o Matrikkeli: pj., vpj., halli-

tus 
▪ Tilastot 

o jäsen 
o talous 

 
▪ Arkisto 

 
o Sopimus kansallisarkiston 

kanssa 21.6.1995 
 

▪ Suvun jäsenet kansakuntaa raken-
tamassa eri aloilla mm. 
 

o Virkamiehet 
o Papit 
o Yliopisto 
o Oikeus 
o Maanviljelys 
o Merenkulku 
o Sotilaat 
o Taitelijat 
o Talouselämä 
o Lääketiede 
o Insinöörit 
o Arkkitehdit 

 


