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Säätiön perusvarallisuus juontaa Starckjohannin rautakauppakonsernista, 
jonka historia alkaa Wiipurista vuonna 1868.

Saksasta Wiipuriin muuttanut Peter Starckjohann vanhempi avasi yhtiö-
kumppaninsa kanssa rautakaupan Wiipuriin. Toimelias liikemies laajensi tar-
molla yritystään, mutta poikamiehenä hänellä ei ollut työlleen jatkajaa. Seu-
raajaksi kutsuttiin Saksasta Peterin veljenpoika Julius Starckjohann.

Starckjohann & Co. laajentui voimalla. Työntekijämäärä kasvoi alun parista-
kymmenestä yli kahteensataan 1930-luvulle tultaessa. ”Tarkin puoti”, kuten 
sitä Wiipurissa kutsuttiin, oli jo käsite omalla alallaan. Juliuksen viidestä po-
jasta vanhin, hänkin nimeltään Peter Starckjohann (1885 – 1973) – ”Pekko-
herraksi” kutsuttu – sai yrityksen johdettavakseen vuonna 1929. Sotavuosiin 
tultaessa Starckjohannilla oli jo valtakunnallisesti merkittävä asema alal-
laan. 

Eileen Starckjohann ja Thelma Starckjohann-
Bruun säätiö on perustettu Helsingissä vuonna 
2001. Sisarukset Eileen ja Thelma olivat kumpikin 
erikseen jo edellisillä vuosikymmenillä säätiöittä-
neet tunnetusta viipurilaisesta rautakauppiassu-
vusta peräisin olevan perintöomaisuutensa. Tar-
koitukseltaan samansisältöiset säätiöt yhdistettiin 
yhdeksi perustajasisarusten nimiä kantavaksi hy-
väntekeväisyyssäätiöksi. Se tukee taloudellisesti 
avun tarpeessa olevia ihmisryhmiä ja heidän olo-
suhteitaan.

Eileen Thelma

Sodan jälkeen pääkonttori muutti Lahteen ja maahantuontiosasto perustet-
tiin Helsinkiin. Tuolloin Starckjohannilla oli rautakauppoja yhdeksässä kau-
pungissa ympäri maata. Konsuli Peter Starckjohannin aikana liiketoiminta 
laajeni rauta- ja teräskaupan piiristä autokauppaan ja edelleen tekniseen 
tukkukauppaan.

Starckjohann-konserni oli suvun omistuksessa yhtäjaksoisesti 130 vuotta. 
Vuonna 1998 yritys siirtyi ulkomaiseen omistukseen. Säätiöllä ei ole enää mi-
tään tekemistä Suomessa toimivan Starkki-rautakauppaketjun kanssa.

Konsuli Peter Starckjohann, yrityksen pitkäaikainen toimitusjohtaja 1970-lu-
vulle saakka, oli Eileenin ja Thelman isä. Vahvasti viipurilainen, karjalainen ja 
erittäin isänmaallinen mies, joka siirsi elämänarvonsa tyttärilleen. 

Näistä vanhempi Eileen valmistui englannin- ja saksankielten maisteriksi. 
Hän työskenteli Akateemisessa kirjakaupassa 1930-luvulla, jatkosodan ai-
kana Päämajassa Mikkelissä marsalkka Mannerheimin adjutanttien yksityis-
sihteerinä ja myöhemmin Ulkoasiainministeriön palveluksessa Helsingissä. 
Eileen kuoli vuonna 1989.

Sisarista nuorempi Thelma puolestaan kouluttautui monipuolisesti kielitai-
toiseksi sihteeriksi. Sotavuonna 1940 hän työskenteli Lontoossa Suomen 
lähetystössä. Jatkosodan aikana hän oli rintamalottana ja myöhemmin Tuk-
holmassa Suomen sotilasasiamiehen sihteerinä. 1950-luvulla hänestä tuli 
isänsä Peterin sihteeri, ja myöhemmin hän toimi pitkään Oy Starckjohann 
Ab:n hallituksen jäsenenä. Thelma asui miehensä Brynjolf Bruunin kanssa 35 
vuotta Norjassa, mistä he sittemmin muuttivat Helsinkiin. Thelma Starckjo-
hann-Bruun on säätiön kunniapuheenjohtaja.

Sisarusten isänmaallisiin elämänarvoihin perustuvan hyväntekeväisyyssää-
tiön tarkoituksena on taloudellisen tuen antaminen erilaisille vaikeuksissa 
oleville ihmisryhmille. Avustustoiminnan kohteena ovat alusta asti olleet 
sotaveteraanit ja sodista kärsimään joutuneet. Valtakunnallisten veteraani-
järjestöjen työtä on tuettu rahoittamalla mm. niiden harjoittamaa avustus-, 
kuntoutus- ja virkistystoimintaa. Espoolainen veteraanien asuttama Kuusiko-
ti on säätiön pitkäaikaisin avustuskohde. Maamme rajojen ulkopuolella on 
autettu Suomen rintamilla taistelleita virolaisia Suomen Poikia.

Veteraanityön lisäksi säätiö on tukenut myös muuta vanhustyötä, nuoriso-
työtä ja opiskelevia nuoria.




