


–�Taidemaalari Helene 
Schjerfbeck oli isoisäni 
pikkuserkku, ja minulla on 
tyttärentytär, jolla on taiteel-
lista lahjakkuutta ja yhden-
näköisyyttä Helenin kanssa, 
iisalmelainen sosiaalityönte-
kijä, verkostokonsultti Mar-
jut Rönkkö kertoo.

Tyttärentytär on Sonka-
järvellä asuva 12-vuotias 
Iida Heikkinen, ja hänet 
on palkittu sisarensa Siirin 
(9) kanssa useana vuon-
na Sonkajärven henkisis-
sä kisoissa kuvataiteessa ja 
kirjoittamisessa, Siiri myös 
musiikissa.

–�Me olemme kaikki, Iida, 
Siiri ja minä olleet kuvataitei-
lija Seppo Kääriäisen opis-
sa. Olen iloinen, että hän on 
huomannut tyttöjen taidot 
ja haluaa tukea ja kannus-
taa heitä kuvataiteen taito-
jen kehittymisessä, Marjut 
Rönkkö sanoo.

Rönkkö osallistui tiistaina 
Iisalmen kuvataidekoulun 
ja kulttuuritoimen järjes-
tämään kaikille avoimeen 
maalaustapahtumaan Kirk-
kopuistossa.

Iida ei päässyt paikalle 
lomamatkansa takia, mut-
ta Rönkkö toi tilaisuuteen 
hänen töitään ja kuvan 
hänestä ja Helene Schjerf-
beckistä.

Päivällä maalaustapahtu-
maa ohjasi sarjakuvataiteilija 
Jupu Kallio ja illalla Seppo 
Kääriäinen. Kuvaseinäkkei-
siin syntyneet maalaukset 
jäävät Kirkkopuiston kios-
kin luo heinäkuun ajaksi ja 
ovat osa koivukujan taide-
näyttelyä.

 Hele-
ne Schjerfbeckiin ei ole 
suvussa erityisemmin koros-
tettu, mutta Marjut Rönkkö 
on ollut siitä tietoinen lap-
sesta saakka.

–�Hänen merkityksensä 
on lisääntynyt, kun mie-
heni kanssa huomasimme 
yhdennäköisyyden Iidan ja 
Helenen välillä.

–�Kun vielä olemme saa-
neet seurata Iidan taiteelli-

sia taitoja pienestä pitäen, 
se ehkä hämmensikin meitä 
hiukan, hän sanoo.

Suvun vanhin elossa oleva 
jäsen on Margareta Gran-
qvist, joka täyttää elokuussa 
103 vuotta.

–�Hänelle lähtee terveh-
dyksenä Iidan ja Helenen 
kuva ja kuvia tyttöjen töis-
tä. Hänen tarinoitaan voi 
lukea Tove Virran kirjasta 
Helene Schjerfbeck – muis-
tamme hänet. Myös enoni 
Yrjö Hellström on kirjassa 
kertonut ajatuksiaan.

Marjut Rönkkö uskoo, että 
Helene iloitsisi suvun jälki-
polvien taidoista.

on 
varmasti innoittamassa mei-
tä kaikkia. Itse ihailen Hele-
nen töissä eniten sitä, miten 
hän tavoittaa ihmisen luon-
teen ja tunne- ja olotilan, se 
saa haukkomaan ihan hen-
keä.

Helene on tullut Marjut 
Rönkölle läheisemmäksi 
viime aikoina, kun hän on 
tehnyt sukupuun ja tutkinut 
suvun tarinoita.

–�Luin, että ukkini sisar, 
isotätini Tekla Hellström on 
ollut hänen mallinaan. Tek-

lan tytär Margareta Gran-
qvist arveli, että Helen on 
ollut kiinnostunut Teklan 
hehkuvan punaisista ja run-
saista hiuksista.

–�Olin myös vaikuttunut, 
kun huomasin, että Tans-
siaiskengät-teoksen malli 
oli myös ukkini pikkuserk-
ku Alina Lupanderin pit-

käsäärinen Esther-tytär. 
Esther samoin kuin monet 
muut sukulaiset olivat usein 
mallina.
Marjut Rönkön mukaan tai-
teentekijänä kukaan ei voi 
nojata jonkun toisen saavu-
tuksiin, vaan jokaisella on 
oltava oma sisäinen palo 
siihen.”
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