
Tuulen sukuseuran vaiheita 

Tuuli-suvun jäsenissä heräsi kiinnostus suvun vanhemmista vaiheista. Niinpä heimopäällikkömme, 
varatuomari Erkki Tuuli kutsui suvun jäsenet Karjala-talolle 28.05.1988. Kutsua noudatti 64 
aktiivista Tuuli-suvun jäsentä. Päätettiin valita työryhmä valmistelemaan sukuseuran toimintaa. 
Työryhmään kuuluivat Erkki Tuuli (pj.), Tuure Tuuli, Leila Hurme, Lasse Tuuli, Antero Tuuli, Kirsti
Aarnio ja Rainer Tuuli (siht.).

Työryhmä kokoontui 21.01.1989, 28.05.1989 ja 27.05. 1990 valmistelemaan sukuseuran 
perustamista sekä sukututkimuksen aloittamista. 

Ilmoitus- ym. kulujen peittämiseksi rahoitus alussa toimi ns. ’kolehdin’ turvin, mutta sukuseuran 
pyörittämiseen sekä sukututkimukseen aloittamiseen piti löytää muu pysyvämpi rahoitus. Koivisto-
säätiö myönsi 2000 mk starttirahaa suvun vaiheiden tutkimusten aloittamiseen.

Sukututkimuksen tekemisestä kuultiin asiantuntijaa Heljä Pullia. 

Hyväksyttiin sukuseuran säännöt ja allekirjoitettiin  Tuulen sukuseuran perustamiskirja sekä 
valittiin  Kirsti Aarnio hoitamaan sukuseuran rekisteröintiin liittyvät muodollisuudet.

Valmistelevan työryhmän kokouksessa 20.04.1991 päätettiin järjestää Tuulen sukuseuran 
ensimmäinen varsinainen kokous 25.05.1991 Helsingissä Karjala-talolla. Kokouksessa läsnä oli 14 
suvun aktiivista jäsentä.  

Päätettiin tehdä Tuulen-suvun selvitys kuvitetun kirjan muodossa  sekä hakea sukututkimuksen 
tekijä.

Valittiin myös sukuseuralle ensimmäinen kuusihenkinen hallitus. Hallitus kokoontui Rainer Tuulen 
kotona 23.07.1991. Asialistan pääasiana oli sukututkijan kanssa tehtävä sopimus.

Sukututkimuksen tekijäksi valittiin Humal-joelta kotoisin oleva Pirkko Lencker-Mattsson sekä 
Kirsti Aarnio sukukirjan toimittajaksi. Sukuseuran hallituksen päätöksen mukaan sukukirjaan oli 
tarkoitus ottaa mukaan vain ne perheet, joissa jompikumpi vanhemmista on syntynyt Tuuli -
nimisenä. Myöhemmin Kaarinassa pidetyssä sukukokouksessa päätettiin kirjaan ottaa myös 
muunnimisenä syntyneiden Tuulien jälkeläisten perheitä johtuen ei Tuuli nimisten kiinnostuksesta 
kirjaa kohtaan.

05.02.1992 hallitus kokoontui Karjala-talolla, kokouksen asialistalla oli mm. sukuseuran 
rekisteröitymisen tilanne ja päätöstä odoteltiin tulevaksi lähipäivinä ja se tapahtui 25.03.1992. 
Todettiin myös sukututkimuksen edenneen toivotulla tavalla ja jatkuvan, kunnes sukukirja saadaan 
valmiiksi.

Samalla päätettiin suojata Tuuli-nimi Suomalaisuuden Liiton kautta. 

Sukuseuran varsinainen kokous päätettiin pitää Karjala-talolla Helsingissä 11.04.1992 ja päätettiin 
myös toimittaa kiertokirje tiedossa oleville Tuuli-suvun jäsenille kaksi viikkoa ennen kokousta.



Alpo Tuuli oli selvitellyt Karvialta löytyvää Tuuli/Tuuliniemi-sukua. Kuitenkin kävi ilmi,  ettemme 
Karvian kirkkoherranvirastosta saadun virkatodistuksen mukaan ole sukua heille. Nimet liittyvät 
tilan ja paikan nimiin, mutta asiaan kannattaa ehkä palata nyt, kun uutta tietoa DNA-testien 
muodossa on saatavilla.

Sama aktiviteetti on ollut toimintasuunnitelmassa alusta alkaen, eli kannustaa jäseniä kirjoittamaan 
suvun vaiheista, alussa kirjaa varten ja nyt kotisivulle. Päiväkirjojen, Koiviston-viestin ja Rannan 
Sanomien  sekä erilaisten kirjastoarkistojen tutkimista jatketaan myös. Nyt vanhat sanomalehdet on 
digitoitu ja avoinna kaikille vuoteen 1939 asti. ”Muistipankkien” eli vanhempien sukulaisten 
haastattelua pitäisi jatkaa, Raimo Tuulen tekemä haastattelu Koiviston matkalta ja Antero Tuulen 
tekemä haastattelu Auvo Tuulesta on digitoitu. Myös Ruotsin ja Viron kansallisarkistot löytyvät 
nykyään internetistä.

Leena Airaksinen on suunnitellut Tuuli-suvun logon sen pohjana on Tuuli/ Joutsimies-sukujen 
puumerkki.

Viides sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Viking-linjan Amorella-laivalla 28.04.1996. 
Sukukirja oli valmistunut ja se julkaistiin tässä juhlakokousosiossa.  

Kokouksessa oli mukana 66 sukuseuran jäsentä. Alpo Tuuli luovutti puheenjohtaja Rainer Tuulelle 
sorvaamansa nuijan ’Muskelin’. Muskeli on muodoltaan kaksipäinen puuvasara. Muskelilla lyötiin 
tervatappurat (riveet, tilkkeet) rieveraudan kanssa laivan lankkujen saumoihin. Muskelin vartena on 
naakeli. Naakeli on pitkä puutappi jonka toinen pää on paksumpi jotta se pysyy laivan reelingissä 
olevassa reiässä. Naakeliin sidottiin purjeen köydet.

Kirsti Aarnio ja Rainer Tuuli kutsuttiin sukuseuran kunniajäseniksi.

Tuulen sukuseuran juhlakokousosiossa Rainer Tuuli luovutti valtikkansa eli ’muskelin’ Raimo 
Tuulelle.

Pirkko Lencker-Mattsson piti alustuspuheenvuoron sukukirjan tiimoilta ja Rainer esitteli kirjan ja 
selosti kirjan sisältöä sekä opasti sukumatrikkelin tulkinnassa. Sukukirja sisältää 10 sukupolvea 300
vuoden ajalta.

 Hallitus on päättänyt, että jatkossa otetaan rekisteriin kaikki ei Tuuli-nimiset (naispuoliset) 
sukutaulut niin pitkälle kuin tietoja saadaan. Mainittakoon, että tämän hetkinen sukumatrikkeli 
sisältää 4100 sukutaulua ja 14 sukupolvea ja se perustuu Pirkko Lencker-Mattssonin, Hannu 
Seppisen ja Martti Tuulen tekemään tutkimukseen. Sukumatrikkelista ei ole tehty uutta sukukirjaa 
eikä sukupuuta johtuen kiristyneestä henkilötietosuoja-asetuksesta. 

Raimo Tuuli esitteli tekemänsä 5 m pitkän sukupuun kokoussalin seinällä, josta jokainen voi 
helposti löytää omat sukulaisuussuhteensa.

Tämän jälkeen sukuseura on keskittynyt seuran toiminnan kehittämiseen. On keskusteltu kotisivun 
perustamisesta ja nuorten aktivoimisesta sekä seuran taloudellisen tilanteen parantamisesta ja 
keskustelu jatkuu yhä tänäkin päivänä. Seuran kokouksissa on ollut jäseniä keskimäärin 22, 
poikkeuksena on ollut perustamiskokous, jossa oli mukana 64 jäsentä ja sukukirjan julkistamis- 
juhlakokous 66.lla jäsenellä. Sukuseura on järjestänyt myös ns. kotiseutumatkoja Koivistolle 
halukkaille.



Sukuseuran 10-vuotisjuhlia vietettiin Vanajanlinnassa juhlakokouksena 27.05.2000, jolloin oli 
kulunut päivälleen 10 vuotta perustamisasiakirjan allekirjoittamisesta. Jatkokokous pidettiin 14.06. 
2000 suvun syntymäpaikalla, Partialan kylän Tuulen mäellä.  

Rainer ja Raimo Tuuli menivät tammikuussa 2001 Tallinnaan tutustumaan paikalliseen 
museovirastoon sekä arkistoon, joista löytyy tietoa mm. koivistolaisista laivanrakentajista.

Samalla matkalla he kävivät haastattelemassa Viron vt. poliisiylijohtajaa, nimeltä Harry Tuul, mutta
sukulaisuutta ei voitu osoittaa.

Vuosikokouksessa 24.05.2003 (Fiskars Forum)

päätettiin tehdä sukuvaakuna ja Leena Airaksinen otti suunnittelun laadittavaksi. Keskusteltiin myös
sukukirjan uuden ja laajennetun painoksen tekemisestä. 

Vuosikokous 15.05.2004 oli Turussa, Vaakahuoneen paviljongissa,  läsnä oli 27 sukuseuran jäsentä.

Sauli Tuuli esitti Tuulen Sukulaulun, joka on Maria Tuulen runon pohjalta sanoittanut ja säveltänyt 
Sauli Tuuli. 

Puheenjohtaja piti mielenkiintoisen selostuksen käynnistään Tukholman valtionarkistossa, jossa hän
tutki Koiviston paikannimien etymologiaa. 

Sukukokouksessa 24.05.2008  Leena Airaksinen esitteli sukuvaakunasuunnitelman. Todettiin, että 
uuden sukukirjan valmistuminen on lykättävä vuodella vuoteen 2009.  Sukuseuralle perustettiin 
2008 kotisivu tuulensukuseura.fi. Kotisivun sisältö on vielä suppea. Sivua ylläpitää toistaiseksi 
Martti Tuuli ja nyt vuonna 2021 seura kaipaa uutta seuran kotisivun ylläpitäjää tai/ja 
’päätoimittajaa’. 

20-vuotisjuhlakokous pidettiin Viking Linen Amorella-laivalla. 22.05.2010 mukana oli 35 seuran 
jäsentä.

 Leena Rossi esitteli uuden sukukirjan painoksen, joka sisältää uusia kirjoituksia suvun jäseniltä. 
Sukumatrikkelia oli täydennetty ja joitain virheitä korjattu.

Leena Airaksinen esitteli viimeistelemänsä viirin ja standaarin sekä vaakunan. Päätettiin kehitellä 
niistä myytäviä tuotteita.

Martti Tuuli esitteli sukuseuran kotisivun ja todettiin, että kotisivu kaipaa uusia tarinoita perheistä, 
suvusta ja niiden vaiheista . Puheenjohtaja totesi ettei Tuulen suku ole vielä hirveästi 
”internetisoitunut” ja nyt 10-vuotta myöhemmin voitaneen todeta samaa.

Sauli Tuuli esitti taltioidun version Tuulen Sukulaulusta. Esitys oli hyvin onnistunut, 
kaunismelodinen, tunneherkkä ja koskettava.

Eeva Valkama näytti ottamansa hienon kuvasarjan Saulin ja Victorian tyttären Aleksandran 
ristiäisistä Tansaniassa.

Sukukokouksessa 27.05.2012  M/S Silja Galaxy 

pohdittiin onko Välskärin kertomuksissa mainittu Tuuli, vanha sotamies, lipunkantaja, joka oli 
haavoittunut Lundin taistelussa v. 1676 sukuamme, vai onko hän vain Topeliuksen keksimä 
romaanihenkilö. Tätä on koetettu selvittää ja Turun yliopiston historian tutkija sekä innokas 
sukututkija ja kouluttaja Veli Pekka Toropainen oli vahvasti sitä mieltä, että kyseessä on 



romaanihenkilö, koska tuona aikana sotilaille annettiin ruotsalaiset sotilasnimet. Tarina löytyy 
Välskärin kertomuksen osasta 3 sivuilta 142 ja 143. 

Sukukokouksessa 19.05.2013 

Raimo Tuuli luopui seuran puheenjohtajuudesta ja Martti Tuuli valittiin yksimielisesti uudeksi 
puheenjohtajaksi sekä sihteeriksi valittiin Helena Tuuli. Raimo Tuuli kutsuttiin seuran 
kunniajäseneksi.

Vuosikokous 13.04.2014

Verottajan uuden tulkinnan mukaan sukuseuroja ei enää pidetä yleishyödyllisinä yhteisöinä ja näin 
ollen Tuulen sukuseurakin joutuu antamaan veroilmoituksen ja maksamaan veroa.

Eva Tuuli kutsuttiin kunniajäseneksi.

Vuosikokous  16.05.2015  Radisson Blue Hotel Olümpia, Tallinna

Todettiin, että jäsenrekisteritiedot eivät ole ajantasolla ja jäseniä pyydettiin täyttämään 
jäsentietokaavake.

Henkilötietolakiin (523/99) 10§ perustuva tuoteseloste jäsen- ja sukututkimusrekisteristä päätettiin 
lisätä seuran kotisivulle ja lähettää jäsenille.

Päätettiin käynnistää DNA-sukututkimus ja Martti Tuuli alusti asian ja Pirjo Saarela kertoi 
kokemuksistaan DNA-sukututkimuksesta. Päätettiin, että seura tekee 2-4 henkilölle  isälinja- sekä 
serkkutestit. Testiorganisaatioksi valittiin Markku Tuuli, Martti Tuuli sekä sihteeriksi Helena Tuuli. 
Testituloksista informoidaan kerran vuodessa.

Seuralle on hankittu SukuJutut -sukututkimusohjelma, johon on siirrtty Pirkko Lencker-Mattssonin 
ja Hannu Seppisen sukuselvitykset. Sukumatrikkeliin on nyt päivitetty myös tytärlinjat , yhteensä 
4100 sukutaulua, n. 19000 henkilöä  ja 14 sukupolvea.

Heimo Pulli piti mielenkiintoisen esitelmän purjelaivoista ja evakkomatkasta.

Vuosikokous 04.03.2017 Naantalin Kylpylässä

Martti Tuuli kertoi DNA-testitilanteesta ja päätettiin teettää yhdelle jäsenelle tarkentavat SNP-testit.
Päätettiin myös tehdä äitilinjatesti Maria Sigfridintytäe Tuulen suorasta tytärlinjasta.

Keskusteltiin uudesta sukukirjasta, johon korjataan sukumatrikkeli ja josta tehtäisiin suvun vaiheista
kertova kuvakirja.  Kuvien keräily ja digitointi aloitetaan, jotta saadaan talteen suvun historiaa.

Suvun tunnusten käyttöä haluttiin selkeyttää ja tunnuksia voi käyttää sukuhaarojen tunnuksien 
pohjana, kun hallitus sitä puoltaa ja ne on suunniteltu Suomen Heraldisen Seuran sääntöjen 
mukaisesti.

Markku Tuuli piti esitelmän ”Katsaus Christer Jöranssonin elämään”.

Vuosikokous 08.04.2018 Viking Grace

Valokuvakirjan esiversion esittely, jonka ovat koonneet Helena ja Martti Tuuli.



Vuosikokous  13.04.2019 Naantali Spa Hotel, Elisabeth-sali

Puheenjohtaja esitteli netissä olevan sukututkimusalustan GENI.COM:n, johon on alettu syöttää 
Tuuli -suvun poismenneiden tietoja. 

Markku Tuuli piti esitelmän ”Kuka minä olen”

Pidettiin sukuseuran ensimmäiset arpajaiset, johon seuran jäsenet antoivat arpajaisvoittoja, tuotto oli
140€.

Vuoden 2020 sukukokousta ei voitu pitää korona-pandemian takia, mutta seuran hallitus pystyi 
kokoontumaan kaksi kertaa.

Puheenjohtajat

Erkki Tuuli, Kaupunkineuvos                1990-1991
Rainer Tuuli, Fil.maist.                          1992-1996
Raimo Tuuli, Dipl.ins                            1997-2004
Ritva Tuuli, Sihteeri                              2005
Raimo Tuuli, Dipl.ins                            2006-2012
Martti Tuuli , Järjestelmäasiantuntija  2013-

Rahastonhoitajat

1991  sukuseuralle päätettiin hankkia tilinpitoa varten asiaan perehtynyt henkilö.
1992  Lasse Tuuli
1992  Liisa Mattila 
2001  Eva Tuuli
2014  Orvokki Ketonen 

Sukuseuran sihteerinä ovat toimineet

Kirsti Aarnio
Raija Mureen-Tuuli
Leena Perrankoski
Eeva Valkama 
Helena Tuuli 


