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Puheenjohtajan
       palsta

Syksyn lehdet ovat jo vaihtaneet värinsä ja pudon-
neet. Sukuseurallamme on kuitenkin vielä yksi leh-
tinen annettavana seuramme jäsenille ja se on tämä. 

Mikäli lehtinen on Sinulla luetta-
vanasi, ei jatkossa tarvitse ilmoittaa 
kuin muutokset, joista yksi tär-
keimmistä on osoite. On ymmär-
rettävää, ettei osoitteen muuttuessa 
ensimmäisenä tule mieleen suku-
seuran jäsenyys ja rekisterinpitäjäl-
le uuden osoitteen ilmoittaminen. 
Jospa kuitenkin viimeisenä, kun 
sukulehti tulee pakkauslaatikosta 
esille etsimään omaa paikkaansa 

uudesta asunnosta. Sukuseuran kirje tai lehtinen jae-
taan siihen osoitteeseen, mikä on jäseneksi ilmoittau-
tuessa annettu tai osoitteen muuttuessa tietoomme 
saatettu. Ja koska tiedot jäsenrekisteriin naputellaan 
jäsensihteerin toimesta, voi taltioidessa tulla myös 
painovirhe. Mikäli näin tapahtuu, pyydän jo ennalta 
anteeksi. Havaitut epäkohdat voi reilusti ilmoittaa 
minulle puhelimitse 040-5606011 tai sähköpostitse 
marju.wiertola@gmail.com.
Kirjoittaessani kuulen valkoposkihanhien keräävän 
taas joukkojaan taivaalla ja kokemus on jaettava 
myös Sinulle. Niitä on lähistöjen pelloilla runsaasti ja 
muutaman kerran päivässä jo useamman päivän ajan 
on tapahtunut jonkinlainen kokoontumisajo kuin 
Jyväskylän suurajoissa konsanaan. Uskomaton kaa-
katus, huikea määrä isoja lintuja lentelee suuntaan 
jos toiseenkin. Asuinpaikaltani on linnuntietä noin 
kolme kilometriä merenrantaan. Ovatko suuntimet 
hukassa, ilman alati vaihteleva olomuoto häiritse-
mässä, vai mikä lie aiheuttanut useammalle päivälle 
jakaantuneen parveilun? Tai sitten on parven joh-
tajasta, massiivisen auran vetäjästä vielä ”äänestys” 
käynnissä. Nyt ”äänestys” selvästi päättyi, tuli rauha, 
ei kuulu mitään. Tällaista kookkaiden ja etenkin 
äänekkäiden lintujen muuttorumbaa en aiempina 
vuosina ole tässä asuessani kokenut. 
Pari kertaa vuodessa postitetut kirjeet ovat saaneet 
uuden ilmiasun. Ensimmäinen lehtinen painettiin 
viime keväänä, rehellisesti todettuna hetken mieli-
johteesta, kun kirjeliuskat oli tehty. Sukuneuvoston 
jäsen Mika Piirto ehdotti, että hän voi taittaa kirjeen 
lehden malliin. Lehteä on miellyttävä käsitellä ja 
uskomme, että se myös säilyy paremmin ja nidottuja 
sivuja on mukavampi plarata. Lehden kanteen piirtyy 
jatkossakin sukumme kaunis vaakuna, jonka on 

suunnitellut heraldikko Gustav von Numers vuonna 
1977. Vaakuna on rekisteröity ja suojattu patentti- ja 
rekisterihallituksessa, mutta se ei ole Heraldisen seu-
ran sivustoilla. Syynä on sukumerkkimme poikkeava 
muoto. Vaakunamme on kuitenkin suojattu, joten 
muutoksia siihen ei ole tarpeen tehdä.  Syyslehden 
kanteen on valokuvansa antanut käyttöömme Jussi 
Niukkala, joka kuuluu sukuumme. Hänen kuvaa-
mansa lavea peltomaisema viehättää varmasti meitä 
monia lakeudenkaipuisia.
Kohtahan me jo näemme, sillä seuraavat sukujuhlat 
vietetään 15.-16.6.2018 Vaasassa. Eiköhän mennä 
isosti ja täytetä kaunis merenrantakaupunki Vaasa 
hällströmiläisillä! Sukujuhlien ohjelmaa työstetään 
parhaillaan. Kunhan esiintyjät ja puhujat saadaan 
varmennettua, jaetaan tietoa tulevissa lehdissä/
kirjeissä ja nettisivustollamme. Mikäli asut Vaasan 
suunnalla ja haluat olla mukana juhlatoimikunnassa, 
ota yhteys: Riitta Vainionpää 040 776 0474 e-mail: 
riittavainionpaa@netikka.fi
Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura on perustet-
tu vuonna 1969 Ilmajoella ja jäsenmäärä on edelleen 
noin 2000 henkilöä. Sukuseuraamme liitytään, meillä 
ei ole laajalle levinneen suvun jäsenten automaatti-
sesti sukuun liittämisen mahdollisuutta. Tietosuo-
jalaki asettaa omat rajoituksensa ja sukukirjoissa 
on kahdeksannessa sukupolvessa jo sadan vuoden 
hajonta syntymävuosissa. Esimerkkinä mainitsen 
VIII:tta sukupolvea olevan isäni sekä X:ttä sukupol-
vea olevat omat lapseni, jotka ovat syntyneet vuosina 
1986 ja 1987. Joissakin sukuhaaroissa VIII:tta su-
kupolvea edustavat lasteni ikäiset aikuiset, eli IX:ttä 
sukupolvea on vielä syntymässä. Toki voi olla mah-
dollista, että VIII:tta sukupolveakin vasta esiintyy pil-
kahduksina isien silmissä, mutta otin esimerkin vain 
sillä tiedolla, mikä itselläni on käytettävissä. 
Onkin hyvin tärkeää viedä eteenpäin seuran toimin-
taa aktiivisena, sen olemme velkaa sukumme uutte-
rille tutkijoille ja seuran perustajille. Heidän suurta 
ponnisteluaan tulee vaalia ja kunnioittaa jatkossakin. 
Tiesitkö Sinä tämän, jonka itse viime keväänä olen 
kuullut? Kun ensimmäinen sukukirja on ollut valmis 
painettavaksi, sukuseuran taloudellinen tilanne ei 
ollut vielä niin hyvä, että painatuskustannukset olisi 
voitu maksaa sukuseuran tililtä. Sen aikainen suku-
neuvosto on tehnyt suuren teon. He takasivat omissa 
nimissään pankista haetun lainan, jotta painatuskus-
tannukset saatiin maksettua. Ensimmäisen painok-
sen myynti toteutui hyvin, joten laina oli nopeasti 
takaisin pankille kuitattu. Ja mikä parasta, Sukukirja 
I osa (2. korjattu ja täydennetty painos 1993) Suku-
polvet 1-5, sukuhistoria, 403 s. on edelleen myynnis-
sä.

Marju 1v. 
Tampere



Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry  
Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut 2016-2018

Jäsenmaksu kolmevuotiskaudelle 2016-2018 ke-
rätään tänä vuonna 2016. Mikäli et vielä ole mak-
sanut jäsenmaksua tai haluat liittyä yhdistyksen 
uudeksi jäseneksi pankkiyhteys on seuraava:

Petter ja Elisabet Hällströmin sukuseura ry 
Osuuspankki FI72 5071 0040 0135 78 
BICSWIFT-koodi: OKOYFIHH

Jalasjärven sukukokouksessa vuonna 2015 pää-
tettiin jäsenmaksuista seuraavaa:  yli 18-vuotiaat 
kolmevuotiskausi 36 euroa  ja alle 18-vuotiaat 0 eu-
roa. Vaihtoehtoisesti voit suorittaa kertaluonteisesti 
ainaisjäsenmaksun, joka on 20 x 12 eli 240 euroa.

Lisätietoja taloussihteeriltä: 
Tuija Veija, p. 050 378 2389 
e-mail: tuija.veija@phpoint.fi  

Uusien jäsenten tulee lisäksi täyttää jäsentieto-
lomake esim. netissä www.petterhallstrom.fi. tai 
perinteinen jäsentietolomake (lehden keskiaukea-
malla). 

Lisätietoja jäsensihteeriltä:
Marju Wiertola, p. 040-5606011 
E-mail: marju.wiertola@gmail.com.

         Hällström-suvun 
      kirjat lahjaksi           
         jouluhinnoin
   KÄTEVÄSTI
   NETTIKAUPASTA 
   alennukset 31.1.2017 saakka

www.petterhallstrom.fi

Sukumme musiikkiteos
Päivi-Liisa Hannikaisen suuri uurastus 900-sivuisen, 
lähes yhdeksääsataa sukumme aktiivista musiikin pa-
rissa toiminutta/toimivaa henkilöä käsittelevä järkäle 
on taittajalla. Teosta saa ennakkotilauksella edelleen 
50 eurolla. Kun teos valmistuu, hinta on 55 euroa. 
Ennakkotilaukset: Nettikauppa www.petterhallstrom.
fi tai Eila Lehtikallio, Vesalantie 53 A 00940 Helsinki, 
gsm 040 715 1952.

Sukukirjojen joulualennuskampanja
Perinteenä on ollut alentaa kirjojen hintoja 20 %:lla 
ennen joulua. Kampanja jatkuu alkaen lehden saapu-
misesta 31.1.2017 asti. Alennettaviin tuotteisiin eivät 
sisälly: Sukukirjat VII, myynnissä jo alennettuun 
hintaan, Petter ja Elisabet Hällströmin suku X. Lää-
käreitä Hällströmien suvussa Irja Kajander-Vierkens, 
Jälkeläissuku 1, Siltaloppi. Alennus ei myöskään 
koske ennakkomyynnissä olevaa musiikkiteosta.

Jussilan talon vaiheet
Markkinointisihteerimme Heikki Loppi on löytänyt 
sattumalta vanhan lehden, jossa on esivanhempiem-
me talosta kertova artikkeli.  Vanha lehti on Ilmajoen 
Joulu vuodelta 1965. Lehden artikkeli kertoo Jussilan 
talon vaiheista, jonka on kirjoittanut Antti Tapola, 
jo edesmennyt ilmajokinen historian harrastaja ja 
museomies. Jussilan talon paikalle on vuonna 2011 
sukuneuvoston toimesta pystytetty muistokivi.  Heik-
ki Loppi on myös nähnyt artikkelissa mainitun kiven, 
nykyisen sukuseuran muistomerkin takana olevaa 
tonttia rajaavan kuusiaidan katveessa. Toivottavasti 
vanha kivi on vielä tallella.  Löydät tämän mielen-

kiintoisen artikkelin Jussilan talon vaiheista tästä 
jäsenlehdestämme seuraavalta sivulta!

Hyvää syksyä ja joulun odotusta toivotteleepi Marju



JUSSILAN
talon vaiheita  
Markkinointisihteerimme Heikki Loppi on löytänyt 
sattumalta vanhan lehden, jossa on esivanhempiem-
me talosta kertova artikkeli.  Vanha lehti on Ilmajoen 
Joulu vuodelta 1965. Lehden artikkeli kertoo Jussilan 
talon vaiheista, jonka on kirjoittanut Antti Tapola, 
jo edesmennyt ilmajokinen historian harrastaja ja 
museomies. Jussilan talon paikalle on vuonna 2011 su-
kuneuvoston toimesta pystytetty muistokivi. Artikkelin 
lihavoidut otsikot lisätty toimituksessa.

kirjuri, siltavouti ja varanimismies. Kun hän sitten 
otti emännäkseen Kuortaneen kappalaisen, Ariin’in 
tyttären Elisabetin, niin oli hänen asemansa niin vah-
va, että hän osti Jussilan talon v. 1741. Sitä, että hän 
todella on ollut huomattava pitäjän luottamusmies, 
osoittaa se, että hänet haudattiin pitäjän kustannuk-
sella.
 
Pojasta tulee pappi; Carl ostaa Jussilan Pet-
ter-isältään
Hänellä oli ollut yhdeksän lasta ja niistä Carl-poika 
koulutettiin papiksi ja hän oli Ilmajoella pitäjänapu-
laisena. Tyttäristä Maria meni naimisiin Matti Hyö-
vältin kanssa. Toinen tytär Catharina otti miehekseen 
Johan Johaninpoika Keski-Röyskön, ja seuraava, He-
dvig oli Lauroselan, Martinus Efraiminpojan emäntä. 
–  Nämä tiedot ovat Hällströmin sukukirjan mukaan, 
jossa mainitaan, että Hällström möi Jussilan pojal-
leen, joka oli juuri tämä Carl, Ilmajoen pitäjänapulai-
nen. Tosin mainitaan kotivävy Jacob Henrikinpoika 
(Jussila), mutta hän lienee vain ollut kanssa-asukas 
Jussilan talossa.

On hieman merkillistä, että Liakka Ilmajoen his-
torian pappisselostuksissaan sivuuttaa tämän Carl 
Hällströmin, vaikka hän oli Ilmajoen pitäjän apulai-
sena 27 vuotta (Haneliuksen aikana) ja oli samalla 
Jussilan talon isäntä. Hän on ollut suuren, lahjak-
kaan, pappeja, opettajia, virkamiehiä, y.m. käsittävän 
suvun esi-isä.  Mainittakoon, että Carl Hällström oli 
”Jywä Magazini-Aitan” perustaja. Toiminta sai alkun-
sa vuonna 1786.  Myöhemmin Carl Hällström muutti 
Sulvan kappalaiseksi ja hän kuoli siellä v. 1809.

Kolmas sukumme isäntä Mikkel ”Mikki” Hyö-
väldi hukkuu kaivoon: ”Että hän hukkui siihen eikä 
saatu pois, vaikka hän oli näkyvissä, vaan täytyi antaa 
kuolla, tämä oli kova tapaus.”

Seuraava Jussilan isäntä on ollut Mikkel Hyöväldi, 
Petter Hällströmin tyttären Marian ja Matti Hyöväl-
din poika, joka ostettuaan äitinsä kotitalon, Jussilan, 
muutti nimensä ajan tavan mukaan Jussilaksi. Tästä 
alkaa Jussilan talonpoikaisisäntien suku. Hänellä oli 
kolme poikaa, Mikkel, Jaakko ja Johan, sekä usei-
ta tyttäriä, joista varsinkin Helenan, Ollilan Matin 
emännän, suuressa suvussa esiintyy vieläkin tunnet-
tuja, henkisesti ja fyysillisesti varsin huomattavia su-
kuperheitä. Tämän Mikkel (”Mikki”) Jussilan aikana 
v. 1832 jaettiin Rinta-Jussilan viljelysmaat, ”pellot, 
luhdat ja kydöt, yhteensä 333 tna” kahdeksi taloksi: 
Ala- ja Yli-Jussilaksi. ”Mikki” tuli Ala-Jussilan isän-
näksi, kun taas Yli-Jussila jäi jaakolle.

Jussilan talo Palonkylässä on ennen ollut elämäntoi-
minnallaan mielenkiintoisin ja värikkäin. Ensimmäi-
siä isäntiä tietää Liakan Ilmajoen historia: Vuonna 
1680 Esko Grelsinpojan ja sitten hänen poikansa v. 
1712 Matti Eskonpojan, ynnä myöhemmin hänen 
veljensä Tuomas Eskonpojan.

Skånesta, Ruotsista, v. 1702 syntynyt kersantti 
Petter Hällström Jussilan isännäksi
Mutta mistä sitten ilmestyy Jussilan isännäksi Skå-
nesta, Ruotsista, v. 1702 syntynyt kersantti Petter 
Hällström?   On luultavaa, että kun luutnantti Bal-
dow Skånesta määrättiin Pohjanmaan jalkaväki-
rykmentin upseeriksi, niin hän todennäköisesti toi 
tullessaan sieltä itselleen rengin, juuri tämän Petterin. 
Ainakin hän esiintyy Laihialla luutnantin renkinä v. 
1724. Ja seuraavana vuonna hänet mainitaan olevan 
pitäjän räätälinä Ilmajoella ja asuvan Jussilassa. Tämä 
Petter Hällström tuntuu olleen etevä ja energinen 
henkilö, sillä pian hän on pitäjän ”räättäri”, pitäjän-



Tuskin ennätti 
”Mikki” Jussila olla 
isäntänä talossaan 
pari vuotta, kun jär-
kyttävä tapaus muutti 
talon elämänmenon 
kokonaan. – Jussi-
lan maalla oli useita 
kaivoja, etsittiin aina 
parempaa vettä. Niin-
pä nytkin kun Mik-
ki-isäntä apumiehensä Iisakki Iisakinpojan kanssa oli 
kaivamassa kaivoa suunnilleen nykyisen leikkikentän 
rajamailla, alkoi kaivoon työntyä sitkeätä saviliejua 
niin vahvasti, että kaivajat eivät ennättäneet pelastau-
tua. Apuun tulleet ihmiset heittivät kaivoon köysiä, 
mutta lienevätkö miehet huonosti sitoneet köydet 
vyötäisilleen, vaiko mistä syystä, Mikki oli huutanut 
kaivosta: ”Älkää vetäkö, minä katkean”. Ja niin täytyi 
apuun tulleiden ihmisten kauhuissaan katsella, kun 
miehet sinne hautautuivat. – Suvun jäsen, Gabriel 
Antinpoika Luopa kertoo: ”Että hän hukkui siihen 
eikä saatu pois, vaikka hän oli näkyvissä, vaan täytyi 
antaa kuolla, tämä oli kova tapaus.”
Kerrotaan, että kun miehet olivat päivällistauolta 
työhön lähtemässä ja Mikin nuori vaimo oli kangasta 
kutomassa, Mikki oli ottanut vaimonsa palmikosta 
hyväilevästi kiinni, ikään kuin hyvästiksi, aavistamat-
ta kumpikaan, että tämä olikin viimeinen jäähyväis-
kosketus lyhyen yhdessä kuljetun maallisen vael-
luksen päätökseksi. Paikalle on aikoinaan pystytetty 
vaatimaton luonnonkivi yksinkertaisine merkintöi-
neen. – Kenen toimesta?

Neljäs sukumme isäntä Mikin nuorempi veli 
Johan ”Juho Jussila” suunnittelee siunauskap-
pelin, joka on edelleen pystyssä
Mikin nuorempi veli, Johan, josta sitten tulikin 
Ala-Jussilan isäntä, on myöskin ollut pitäjän vaikut-
tavia henkilöitä. Hän oli myöskin kirkon kuudennus-
mies – kirkkoväärtti. Kirkonkokouksessa 25/11. 1861 
hän, hyljäten puolestaan etevän lääninarkkitehdin 
siunauskappelia varten laatimat piirustukset, ehdotti 
oman, kokonaan poikkeavan suunnitelmansa, minkä 
mukaan kappeli sitten rakennettiinkin. Sitä, kuinka 
oikeassa tämä kansanmies suunnitelmassaan oli, 
osoittaa se, että tämä siunauskappeli nyt vielä, run-
saasti yli satavuotiaana, seisoo museon alueella kesto-
kyvyltään uuden veroisena.  Jussilan suvun eturivissä 
kulkemisesta kertoo sekin juttu, että kirkkoväärtti 
Juho Jussilan hautajaisissa v. 1879 Ilmajoella ensi 
kerran syötiin ”seisovasta pöydästä”.

Salomon Jussila kuolleis-
ta rakkaistaan: ”on kui-
tenkin iloa surussakin, kun 
saapi olla varma, etteivät 
voi häiritä sitä rauhaa, jota 
Herrassa nukkuneet saavat 
nauttia odottaessaan ijäisen 
päivän koittoa”

Tässä yhteydessä voim-
me vielä mainita Jaakko 
Jussilan pojan, Salomon 

Jussilan, joka hänkin on ollut henkiseltä asenteeltaan 
keskitasoa korkeammalla. Hän on pitänyt raittius-
puheita ja sortoajan synkissä tunnelmissakin hän on 
esiintynyt puhujana. Hän oli erikoisen musikaalinen 
ja suoritti myös sivutoimenaan maamittarin tehtäviä 
ulkopuolella Ilmajoenkin.
Salomon Jussila kuoli v. 1903. Pari vuotta ennen 
kuolemaansa hänkin sai kokea jonkinlaisen henkisen 
järkytyksen, mikä kovasti näyttää häneen koskeneen. 
Vuonna 1901, kun Ilmajoen hautausmaata raivattiin, 
siivottiin ja järjestettiin käytäviä, näyttää hänelle erit-
täin rakas hautapaikka jääneen käytävän alle kadok-
siin: ”Tuhoa tuottava hävitys meni arvotta rakkaitteni 
haudan ylitse, kuin kylmä halla ijäisyyden viljapellol-
la”, kirjoittaa hän. Hän laati kirjoituksen sanomaleh-
teen ja osoitukseksi siitä, kuinka syvästi tämä tapaus 
häntä järkytti, mainittakoon, että hän kirjoitti tämän 
kirjoituksen moneen kertaan, etsien mahdollisim-
man voimakasta ilmaisumuotoa sydämen pohjasta 
pursuavien tunteittensa ilmaisemiseksi. Hän päätyy 
kuitenkin siihen pettämättömään toteamukseen, 
että ”on kuitenkin iloa surussakin, kun saapi olla 
varma, etteivät voi häiritä sitä rauhaa, jota Herrassa 
nukkuneet saavat nauttia odottaessaan ijäisen päivän 
koittoa”.

Lakannut on elämän syke van-
han Jussilan monivaiheisessa ta-
loryhmässä. Ajan patina peittää 
alleen kaiken senaikaisen kuvan. 
Uuden ajan kiihkeä elämäntahti 
nykyajan laitteineen jyllää Jus-
silan tanhuavilla luoden uutta 
pätevää, mutta levotonta aikaa.
Vain yksinäinen, vaatimaton, 
luonnon myllerrykseensä muo-
toutunut kiven kaistale alkeelli-
sine merkintöineen seisoo orpo-
na, hyljättynä, mutta vakavana muistutuksena meille 
elämän äkkikatoavaisuudesta ja siitä, kuinka heikolla 
ja pettävällä perustalla sittenkin tämä maisen elämän 
arkinen polku kulkee.



JÄLKIPOLVITUTKIMUKSESTA
Vuonna 2012 keskuudestamme poistuneen, sukua 
laajasti tutkineen ja hyvin aktiivisesti sukuneuvostossa 
toimineen kunniajäsen M. Sakari Siltalopen kirjoitus 
jälkipolvitutkimuksesta:

Toistaiseksi voimassa olevan sukuneuvoston päätök-
sen mukaan ei lähitulevaisuudessa suvun toimesta 
jatketa ja julkaista sukututkimista VIII-sukupolves-
ta nuorempiin lähemmäksi nykyaikaa seuraavista 
syistä:

1) VII-sukupolven kirjoja on 4 kpl, joiden hakemis-
toissa on 37 000 nimeä.

2) VIII-sukupolven laajuus on valtava: 5-10 kpl kirjo-
ja, joissa ainakin 50 000 jälkeläistä.

3) Työ on valtavan suuri ja kallis, koska kirjojen osta-
jakunta pienenee – kukin ostaa vain itseään koskevan 
osan.

4) syntymäaikakirjo VIII-sukupolvessa on n. 100 
vuotta. Vanhimmat ovat syntyneet 1800-luvun lopus-
sa ja nuorimmat 1900-luvun loppupuolella.

5) Perhetaulujen ja kirjojen teko vielä elävistä hen-
kilöistä ei ole mielekästä ja helppoa, koska – kirja on 
valmistuessaan tiedoiltaan vanha: henkilöitä kuolee 
ja syntyy koko ajan. Nämä tiedot jäisivät kirjasta 
pois – tietosuojalaki vaatii jokaiselta elossa olevalta 
sukulaiselta julkaisuluvan.

6) Äskettäin erään suvun hallitus sai sakkorangais-
tuksen, koska sukukirjassa oli julkaistu tieto, jonka 
sukulainen oli kieltänyt.

Sen sijaan sukukokouksen hyväksymässä toiminta-
suunnitelmassa on maininta sukulaisten itse tekemis-
tä jälkipolvitutkimuksista. Tiedämme, että suvussa 
on hyvin laajaa sukututkimusharrastusta. Vaikka-
kin sukukirjamme on tähän asti tehty yhdistyksen 
toimesta varsin keskitetysti, niin jälkipolvitutkimus 
tehdään jokaisen omin voimin. Tarkoitus on, että 
asiasta kiinnostuneet sukulaiset keräävät tietoja 
omista sukulaisista oman sukuhaaransa kantaisästä ja 
–äidistä nykypäivään asti. Erikoisesti tulee kiinnittää 
huomiota perushenkilötietojen lisäksi elämäkerta-
tietoihin ja esimerkiksi sukuun naitujen henkilöiden 
vanhempiin ja taustasukuihin, perimätietoon ja van-
hoihin valokuviin. Tässä työssä sukuyhdistykselle jää 
tehtävän tutkimuksen tukeminen, kannustaminen, 
auttaminen ja ennen kaikkea tehtyjen tutkimusten 
luettelointi keskitetysti.  Tähän mennessä tiedossa ja 
luettelossa on seuraavat tutkimukset:

1) Sakari Kiuru: Hangasluoma – Korpi-Filppula – 
Kiurun suku. Taulu 2005
2) Pirjo Antila: Anna-Liisa ja Petteri Korpela, v. 2004. 
Sukukirja. Taulu 2039
3) Sukuyhdistys af Hällströmin julkaisema sukukirja 
af Hällström 2003. Taulu 5:2
4) Jaakko Rajala: Maria ja Juho Luhtaselan suku. 
2-osainen tutkimus. Taulu 958.
5) M. Sakari Siltaloppi: Sofia ja Matti Siltalopen jälke-
läiset, v. 1995. Taulu 73.

M. Sakari Siltaloppi on tehnyt Siltaloppi -sukukirjan 
malliksi ja esimerkiksi kaikille asiasta kiinnostu-
neille. Korpelan suku on käyttänyt sitä ansiokkaalla 
tavalla tehden korkeatasoisen sukukirjan.

Sukuneuvosto toivoo, että asiasta kiinnostuneet 
ilmoittavat omat valmiit tai tekeillä olevat tutki-
muksensa, myös moniste- tai sähköisessä muodossa 
olevat, sukuneuvostolle.

Isännänviiri
Kuva: Eeva Viitasalo



PETTER JA ELISABET HÄLLSTRÖMIN SUKUSEURA R.Y.          

TILAUSLOMAKE 2016 

JOULUALENNUS 31.1.2017 ASTI, normaalihinnoista alennus 20 % ! 

Tilaan seuraavat sukuseuran sukukirjat / tuotteet: 

      Hinta + postituskulut

      ALEHINTA 

___ kpl  Sukukirjan 1 osa (2. korjattu ja täydennetty painos 1993).  Hinta 44 € + pk
 Sukupolvet 1-5, sukuhistoria, 403 s.   35,20 € + pk  

___ kpl Sukukirja II-III, 6. sukupolven perheet (1991),   Hinta 66 € + pk
 sukuhistoriaa, 908 s.    52,80 € + pk

___ kpl Matti J. Kankaanpää, Petter Hällströmin suku IV.  Hinta 49 € + pk
 Sukutalohistoriat (1994), 589 s.   39,20 € + pk 

___ kpl Sukukirja V, Helena Westmanin ja Elisabet Latva-Jussilan Hinta 49 € + 
sukuhaarojen 7. polven perheet sekä sukuhistoriaa suvun  39,20 € + pk                             
kantaäidin Elisabet Ariinin taustasta (1997), 609 s. 

___ kpl Sukukirja VI, Maria Hyövältin sukuhaaran 7. polven perheet    Hinta 52 € + pk                                  
sekä sukuhistoriaa suvun kantaäidin Elisabet Ariinin taustasta   41,60 € + pk                          
(1997), 812 s. 

___ kpl Sukukirja VII, osat 1-2, Carl Hällströmin ja Katariina Jaskarin   Hinta 66 € + pk                   
sukuhaarojen 7. polven perheet sekä sukuhistoriaa suvun   ALE 30 € + pk                             
kantaäidin Elisabet Ariinin taustasta (2000), 1125 s.  toistaiseksi 

___ kpl Sukukirja VIII, Suomen sodissa menehtyneet sukulaiset (2002),     Hinta 31 € + pk                             
n. 133 s.     24,80 € + pk 

___ kpl The Family of Petter Hällström IX, The History of Petter   Hinta 40 € + pk                             
Hällström’s Family (2003), 156 s. Englanninkielinen kirja     32 € + pk                                    
suvun historiasta 

___ kpl Irja Kajander-Vierkens, Petter ja Elisabet Hällströmin suku X.       Hinta 49 € + pk                   
Lääkäreitä Hällströmien suvussa. Lääkärien yhteiskunnallinen                             
asema ja maailmankuvan muutos. (2015) 495 s. 

___ kpl Jälkeläissuku 1, Siltaloppi, Muistelmia sukuyhdistyksestä ja Sofia   Hinta 30 € + pk                             
ja Matti Siltalopen (T. 73) jälkeläiset nykyaikaan (1995), 336 s. 



___ kpl Suvun pöytästandaari    Hinta 45 € + pk 

___ kpl  Isännänviiri     Hinta 70 € + pk 

___ kpl  Hopeinen sukumerkki (pinssi)   Hinta 15 € + pk 

___ kpl  Hopeinen sukuriipus    Hinta 35 € + pk 

___ kpl  Hopeinen sukuriipuksen ketju 45 cm   Hinta 10 € + pk 

___ kpl Hopeinen sukuriipuksen ketju 50 cm   Hinta 10 € + pk 

___ kpl  Hautakiveen laitettava sukumerkki, halkaisija 60 mm  Hinta 60 € + pk 

___ kpl  Pronssiin valettu sukukilpi, noin 15x20 cm.     Hinta noin 300 €                                                       
Tilauksia vähintään kolme kappaletta.   + pk 

___ kpl Messinkinen sukumerkkin, halkaisija 20 cm  Hinta 110 €                      
     + pk 

___ kpl Teuva, sukujuhlakirja (1997)   3 € + pk 

___ kpl  Seinäjoki, sukujuhlakirja (2000)   3 € + pk 

___ kpl Kurikka, sukujuhlakirja (2003)   3 € + pk 

___ kpl Kauhajoki, sukujuhlakirja (2006)   3 € + pk

___ kpl Ilmajoki, sukujuhlakirja (2009)   3 € + pk 

___ kpl Virrat, sukujuhlakirja (2012)   3 € + pk 

___ kpl  Jalasjärvi, sukujuhlakirja (2015)   3 € + pk 

TILAUSOSOITE: 

Heikki Loppi 

Ilkantie 14, 60800 ILMAJOKI 

e-mail: hjloppi@gmail.com

puhelin: 040 584 7191 

Tai nettisivuston kautta www.petterhallstrom.fi

TILAAJA: 

NIMI (TEKSTATEN):  ____________________________________________________________ 

OSOITE: ______________________________________________________________________ 

PUHELIN: _____________________________________________________________________ 
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PETTER JA ELISABET HÄLLSTRÖMIN 
JÄLKELÄISTEN SUKUSEURA R.Y. 

 ILMAJOKI 

      JÄSENTIETO- / 
        MUUTOSLOMAKE        

1

TÄYTTÄMÄLLÄ TÄMÄN LOMAKKEEN VOIT LIITTYÄ SUKUYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
TAI TEHDÄ MUUTOKSIA (OSOITTEEN- TAI NIMENMUUTOS YM.) 

Jäsenen sukunimi: Aikaisempi sukunimi/aikaisemmat sukunimet: 

Jäsenen täydelliset etunimet, alleviivaa 
puhuttelunimi: 

Jäsenen syntymäpaikka ja -aika: Kuolinpaikka ja -aika: 

Jäsenen arvo ja/tai ammatti: 

Luottamustoimet: 

Harrastukset: 

JÄSENEN VANHEMMAT 

Isän täydellinen nimi: Äidin täydellinen nimi (myös aikaisempi sukunimi):

Syntymäpaikka ja -aika: Syntymäpaikka ja aika: 

Kuolinpaikka ja -aika: Kuolinpaikka ja -aika: 

Arvo/Ammatti Arvo/Ammatti

Avioliittoon vihkimispaikka ja -aika: 





Mistä sydänkoriste sai alkunsa
Tiina Liedes

Tekemäni sydänkoristeen taustalla on se, että joita-
kin aikoja sitten kirjoitin Ojasen -faarin muistolle 
runon, mikä jossakin Hällströmin sukukirjoista on 
julkaistukin. Arvostan suuresti omia isovanhempia 
ja esivanhempia ja hyvinkin hienovaraisesti Ojasen 
faarilta utelin sodan aikaisia asioita, mistä hän ei 
tietenkään lapsille puhunut. Omat ”lapsen aavis-
tukseni” selkeästi aavistivat sodan olleen ”jotakin 
kauheaa”. Emme keskenämme aiheesta keskustelleet, 
mutta kiinnostuneena luin lehtiä saadakseni tietoa. 
Muista tiedotusvälineistä kuulin ”sodassa kaikkea 

tapahtuneen”, vaikka en edes ymmärtänyt 
”mistään sota-asioista vielä mitään”, koska 
olin niin pieni.

Kasvoin ja kykenin käsittämään enem-
män. Jossakin ikävaiheessani ymmärsin 
sodan tarkoituksena olleen Rakkaan Suo-
men Maamme puolustamisen. Ihmettelin 
- Oliko faarikin joutunut puolustamaan 
Suomenmaata? Vielä kun vartuin, tajusin, 
että faarihan oli ollut koko nuoruutensa 
parhaan ajan sotarintamalla. Se oli minul-
le suuri pettymys. Kesti kauan hyväksyä 
totuus. Ja kun olin hyväksynyt totuuden, 
sain miettiä, että miten elämä silloin oli 
sujunut?
Viimein kun aikuistuin ja olin kypsempi 
käsittämään menneet tapahtumat, oli tie-
topohjanikin laajempi. Elin hetkeä, jolloin 
faarin ”poislähdön aika oli tullut”. Koin 

faarin menetyksen raskaasti. Ajatukseni pohjautui 
siihen, etten voinut käsittää miten isovanhemmat 
olivat kestäneet vaikeat ajat. Olivathan he nuoria 
rakastavaisia ja sodan takia joutuneet elämään erossa 
kuolema-ajatuksen ollessa koko ajan ilmapiirissä. 
Mummu ja vaari olivat joutuneet kalleimman ja 
kauneimman nuoruutensa ajan viettämään epävar-
muudessa.  

Vastauksia ei näihin koskaan saa, enkä ole etsimässä-
kään, mutta etenkin nämä muistot ja muu pohdiske-
lu pohjana valmistui sydänkranssi. Kranssi on ikään 
kuin ”täydennys” aiemmin kirjoittamaani runoon: 
Vaarin muistolle. 

Faarin muistolle
Kohtalosi oli; pitkä elämänkaari,
olit meille niin hyvä faari.

Sodatkin läpi kävit,
rintamalla ; etulinjassa
kaikenlaista koit ja näit.

Kranaatinsirpaleita vartalossasi kantain,
elämäsi kuljit, keppiin nojaten, ontuin.

Sodan kauhut mieleesi kätkit,
et ollut onneton,
mutta niitä joskus ”hiljaa itkit”.

Kotitilallasi töitä tehden
vuosi vuodelta käänsit uuden lehden.

Viidenteen polveen, avasit meille ovet,
rakastimme sinua, niin vanhat kuin nuoret.

Olit väkevä ja vahva kuin muuri
meistä tuntuu, olit voimamme suuri.

Ohjasit meitä tukien kannustain
tämän me kiitollisina muistamme ain.

Herra korjasi uupuneen talteen
kutsui pois, meille niin kalliin, 
kalliin aarteen.

Toivomme, että luona Herran
jälleennäemme sinut kerran.

Kirjoittanut 12.9.1994 
Tiina Liedes e Kohtamäki



Kaakon hällströmiläisten tapaaminen syyskuussa 
Kotkassa sujui mukavasti. Tapasimme kuohuvan kos-
ken varrella, Karhulan Ladun omistaman kiinteistön 
pihalla. Toki mökkikin oli käytettävissämme, mutta 
koska ruoka tehtiin pihalla, grillikatoksessa, niin 
oli luontevaa oleilla ulkona. Ilma suosi, ei ainakaan 
satanut, jos muuten olikin jo vähän kalseaa. Aurin-
ko tohti tulla pilvien takaa meitä tervehtimään pois 
lähtiessämme.
Kyydin tapaamispaikalle kerjäsin sisareltani, joka 
asuu Jyväskylässä. Hän oli sattumalta Kotkasssa 
käväisemässä miehensä kanssa ja autottomana mi-
nulle kaikki keinot ovat sallitut päästä ”kohteeseen”. 
Kyyti järjestyi heidän lähtiessään kotimatkalle, niin 
sanotusti ohimennen. Peltolat Kouvolasta treffat-
tiin Hurukselantien varrelta ja he seurasivat perässä 
maalaismaisemissa kiemurtelevaa tietä. Niin puhe-
liaita olimme siskon kanssa, että ajoimme mökille 
vievän risteyksen ohi. Onneksi tien asfalttipäällys 
vaihtui hiekaksi, tie kaarsi lenkin ja ymmärsimme 
kääntyä takaisin päin. Herrasväki Peltola teki myös 
meitä seuratessaan ns. kunniakierroksen. Latuma-

jan pihapiiri oli kutsuva omenapuista tippuneiden 
omenoiden ja lehtipuiden pudottamien kirjavien 
lehtien värikkäästi kyllästämä.  Minua harmitti kotiin 
jäänyt suvun viiri, kun näin, että mökin vierustalla 
oli lippusalko. Olisihan se ollut upeaa nostaa suvun 
viiri toivottamaan tulijat tervetulleiksi lippusalkoon, 
jota minulla itselläni ei ole. 
Ehdin savustaa grillikatoksessa itseäni tovin, kunnes 
paikalle saapui komppania Kangasniemi & Koivula. 
Markku Koivula havaitsi välittömästi savuttamisen 
ongelman, varmisti tulentekopaikan vetävämmäksi 
ja sain hetken hengähtää raikkaassa ilmanalassa. 
Kuvittelin, että ulkogrillin pitääkin savuttaa, sillä 
eihän ole tulta ilman savua. Katoksen savu hälveni 
nopeasti ja uskalsin sukeltaa muurikkapannun kimp-
puun ruokaa laittamaan Jostain syystä, olisiko vähän 
etelä-pohojalaasta trossailua, olen ostanut itselleni 
muurikkapannun, halkaisijaltaan vaatimattomat 78 
senttiä. Pannulla saa kerralla isommallekin porukalle 
murkinaa, joten kyllä sillä käyttöä on.
Ruokailun päätteeksi keitimme porokaffeet. Suu-
ret lieskat nokipannun alla eivät meitä pelottaneet. 

KAAKON HÄLLSTRÖMILÄISTEN 
SYYSTAPAAMINEN 17.9.2016

Vasemmalta: Timo Kangasniemi, Martti Puska, Viola, Markku Koivula ja Lenni. Kuva: Marju Wiertola.



Muurikkalettuja paistettiin urakalla, olihan taikina 
jokseenkin vaatimaton, kaksilitrainen. Lettujen pais-
tamisessa apunani oli koko kööri ja kauhan varteen 
taikinaa kaatamaan tarttui paikalla ollut nuorison 
edustaja, jolta lettujen kääntäminenkin sujui hyvin. 
Yläasteikäinen neiti kertoi tehneensä lettuja kotkalai-
sen Lettupojan, sukuumme kuuluvan Janne Laukon 

bisneksessä. Lettupoika kulkee polkupyörällä kesäisin 
kaikki tarvittava materiaali mukanaan ja myy muu-
rikkalettusia suoraan pannulta. Ei sentään fillarin 
selästä vauhdissa, lettupoika pysähtyy tarvittaessa ja 
missä milloinkin väkeä on liikkeellä.
Meillä oli mukava päivä ja tavataan tulevaisuudessa-
kin!   Marju Viertola

Sinikka Koivula, Katja, Olivia, Elina ja Seppo Peltola. Kuva: Marju Wiertola.



Voisitteko tulla vanhemmiksemme - isämme ja 
äitimme ovat kuolleet?  Näin tiedustelivat meiltä ar-
kana veljekset Johny ja Jerry pienessä Timonetten ky-
lässä. Ensimmäinen matkamme Haitille tammikuus-
sa 2011 toi mukanaan monenlaisia yllätyksiä. Suurin 
yllätys oli tosin jo tapahtunut ennen matkaa. Haitilla 
vuonna 2010 tammikuussa sattunut maailman tuhoi-
sin ja eniten ihmishenkiä vaatinut maanjäristys oli 
johdattanut meidät samaan avustusprojektiin.  Län-
tisen pallonpuoliskon köyhintä maata koeteltiin taas 
- ehkä pahemmin kun koskaan aikaisemmin. Tuo 
suurin yllätys oli, kun ”Outin ja Mikan keräyslippaat 
kolahtivat yhteen”, niin kuin eräs ystävämme  asian 

ilmaisi, marketissa toukokuisena kevätpäivänä, ja jo 
samana vuonna vietettiin häitä 10.10.2010. Ensim-
mäinen Koteja Haitille  -projektin tarkistusmatka 
tehtiin tammikuussa 2011, jolloin kuudelletoista 
maanjäristyksessä kotinsa menettäneelle perheelle oli 
saatu valmiiksi koti suomalaisen Apua Haitille ry:n 
avun kautta, jossa työskentelimme.
             Heti maanjäristyksen 2010 jälkeen perustetun 
kristillisisiin arvoihin perustuvan yhdistyksen toi-
minnan alusta alkaen Mika on toiminut yhdistyksen 
toiminnanjohtajana ja Outi yhdistyksen kirjanpitäjä-
nä. Ensimmäisen matkan jälkeen suomalaisten seu-
rakuntien ja järjestöjen kautta on ”adoptoitu” vielä 

kolmekymmentä uutta perhettä 
tai yksinhuoltajaäitiä lapsineen, 
joille on rakennettu koti maan-
järistyksessä tuhoutuneen kodin 
tilalle joko Timonetten pikku-
kylään, Montrouiksen rantakau-
punkiin tai pääkaupugin Port-
Au-Princen liepeille. 
      Yllätyksenä on ollut, että 
vaikka haitilainen perhe on 
saanut kodin, ongelmat eivät 
ole loppuneetkaan siihen. On 
selvinnyt, että haitin työttö-
myysaste on noin 70% ja per-
heiltä puuttuu ruokaa; monet 
haitilaiset näkevät suoranaisesti 
nälkää tai ovat aliravittuja liian 
yksipuolisen ruuan takia.  Näistä 
syistä johtuen  yhdistys on 
aloittanut perheiden työllistä-
misprojektin, vuohiprojektin ja 
monia muita avustusprojekteja. 
Työllistämisprojektin kautta on 
rakennettu Timonetten kylään 
mm. ala-aste (Primary School). 

TAVALLISEN HÄLLSTRÖMIN PERHEEN 
EPÄTAVALLINEN TARINA

Piirron perheen toinen matka Haitille keväällä 2012: Johny, Outi ja Mika, 
Jerry, Ritva ja Kari Mikkonen Kangasalta, Timonetten lapsia.  Aino-Kaa-
rina 1/2 v.  nukkuu kärryssä.   Taustalla sekä yläkuvassa Apua Haitille 
ry:n avustuksella rakennettuja koteja - tällä hetkellä yhteensä 46 kotia.



Sukuneuvoston jäsenet 2015 – 2018
 
Puheenjohtaja ja jäsensihteeri
Marju Viertola (K)
Kotka, 040 560 6011
e-mail: marju.wiertola@gmail.com

Varapuheenjohtaja
Terhi Pirilä- Porvali (M,M)
Ilmajoki, 040 777 2876
e-mail: terhi.pirila@gmail.com

Sihteeri
Eira Siltanen (K)
Virrat, 044 091 6949
e-mail: et.siltanen@gmail.com

Markkinointisihteeri
Heikki Loppi (M)
Ilmajoki, 040 584 7191
e-mail: hjloppi@gmail.com

Taloudenhoitaja
Tuija Veija (K)
Kurjenkylä, 050 378 2389
e-mail: tuija.veija@phpoint.fi

Arkistonhoitaja
Eila Lehtikallio (M)
Helsinki, 040 715 1952
e-mail: eila.lehtikallio@kolumbus.fi

Sirkka Uschakoff (K)
Kokkola, 050 323 7872
e-mail: suschakoff@gmail.com

Jorma Aro (M)
Seinäjoki, 0500 268 605
e-mail: jorma.aro@netikka.fi

Marja-Liisa Saunela (M)
Ilvesjoki, 040 868 0809
e-mail: marja-liisa.saunela@netikka.fi

Elina Kivi (C)
Tampere, 0406670981 
e-mail: elina.kivi@hotmail.com

Marja-Riitta Rintamäki (M)
Seinäjoki, 0400 895 023
e-mail: marja-riitta.rintamaki@netikka.fi

Maisa Toivakainen (C)
Helsinki, 050 377 3523
e-mail: maisa@toivakainen.fi

Riitta Vainionpää (E)
Vaasa, 040 776 0474
e-mail: riittavainionpaa@netikka.fi

Mika Piirto (M,E)
Pirkkala, 040 553 3401
e-mail: mika.ville.piirto@gmail.com

Tero Tammela (K,M)
Jokipii, 040 026 7336
e-mail: tammelatero@gmail.com

TAVALLISEN HÄLLSTRÖMIN PERHEEN 
EPÄTAVALLINEN TARINA

Johnyn ja Jerryn sekä muiden haitilaislasten ja -nuor-
ten  koulunkäyntiä on tuettu maksamalla heidän 
lukukausimaksunsa.
       Haitilaisessa kulttuurissa perhe ja suku ovat 
hyvin tärkeitä. Johny ja Jerry pitävät yhteyttä meihin 
säännöllisesti facebookin avulla. Vaikka mitään viral-
lista adoptio-prosessia tms. emme ole koskaan edes 
harkinneet, olemme luvanneet olla heille vanhempia 
sillä tavalla kun osaamme ja voimme.  Kirjeissään ja 
kommunikoinnissaan he kutsuvat meitä aina äidiksi 
ja isäksi, ja pitävät lapsiamme sisaruksinaan ja mei-
dän vanhempia omina isovanhempinaan.  Jokaisessa 
kirjeessä he lupaavat rukoilla perheemme ja läheis-
temme puolesta!  
        Tänä kesänä Johny ja Jerry ovat valmistuneet 
lukiosta (Secondary School) ja ovat pyrkimässä Yli-
opistoon (College). Haasteena ovat yliopiston kor-
keammat lukukausimaksut. Myös muut kotiemme 
lapset ja nuoret tarvitsevat tukea koulunkäyntiin ja 
opiskeluun sekä useat haitilaiset perheet oman kodin 
saamiseksi maanjäristyksessä, tai nyt vielä Matthew- 
hirmumyrskyssä tuhoutuneen tilalle. Mikäli haluat 

olla mukana auttamassa, yksinkertaisinta on kerta-
luontoinen tai vuosittainen kannatusjäsenmaksu, 
jonka suuruden voit itse päättää. Kts. www.apuahai-
tille.fi -> Tule mukaan!
Teksti ja kuvat: Outi ja Mika Piirto

Kolmas matka Haitille 2013. Jerry, Aino-Kaarina ja 
Jhonny.  Nyt Piirron perheeseen kuuluu lisäksi Iisakki 
2,5v., ja Martta 2kk. Aino-Kaarina on nyt 5-vuotias.



Mistä m’oomma?
Petter ja Elisabeth Hällströmin Sukuseura ry

Sukuyhdistys perustettiin v. 1969 Ilmajoella. Keskeinen henkilö suvun yhteistoiminnan aikaansaamiseksi 
oli pankintarkastaja E. Sigfrid af Hällström, joka itse tutki suvun skoonelaista taustaa. Jäsenmäärä on tällä 
hetkellä n. 2000 henkilöä.

Yhdistyksellä on oma sukumerkki, jonka on suunnitellut heraldikko Gustav von Numers v. 1977. Virtain 
sukukokoukseen v. 1988 valmistuivat yhdistyksen pöytästandaari ja sukuviiri sekä kuvanveistäjä Lauri S. 
Ketolan suunnittelema pronssinen sukukilpi.

Yhdistys jatkaa sukututkimusta edelleen ja samoin pyritään tuottamaan myös sukuun liittyvää historiallista 
tutkimusta. Sukujuhlien yhteydessä julkaistaan juhlakirjanen, johon sisältyy juhlapaikkakuntaan liittyvää 
sukutietoutta täydentävää tutkimusta. Yhdistyksen toimintaa johtaa 15-jäseninen sukuneuvosto.
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