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Kuva: Matti Vaskelainen

Hallituksen terveisiä

Koronapandemia muutti kuitenkin kaikkien elämän ja suunniteltu juhla-
päivämme toukokuun 30. Suomenlinnassa jouduttiin siirtämään syyskuun 
12. päivään. Paikka on Kulttuurikeskus Sofia Helsingin Vuosaaressa. Tosin 
emme tiedä, millainen on Suomen tilanne silloin. Toivokaamme parasta. 

Juhlapäivänä on lounaan jälkeen Timo Siukosen ja Heikki Poroilan 
muistelujen aika sekä musiikkiesityksiä. Sen jälkeen on sääntömääräinen 
vuosikokous. Huomionarvoista tässä on sukuseuran hallituksen valinta, 
josta sääntöjen 14 §:ssä sanotaan: ”Hallituksen jäsenet valitaan seuran var-
sinaisessa kokouksessa toimikaudeksi, joka alkaa kokouksen päätyttyä ja 
päättyy seuraavan varsinaisen kokouksen päätyttyä.” Uusia hallitustyöstä 
kiinnostuneita sukuseuran jäseniä kaivataan, sillä useita nykyisen hallituk-
sen jäseniä on ilmoittanut luopuvansa tehtävästä.

Juhlapäivää valmisteltaessa hallitus päätti järjestää tapahtumaan arpajai-
set seuran rahavarojen kartuttamiseksi. Arvokkaita palkintoja on runsaas-
ti. On Erik Bruunin julisteita, Jokipiin Pellavan tekstiilejä, keramiikkatuot-
teita, sukukirjoja ja muuta. Jännitystä on siis odotettavissa. 

Kutsu juhlapäivään ja vuosikokoukseen on tässä lehdessä. 
Tervetuloa joukolla mukaan!

Kevään ja kesän tuloa odottaen sekä elämän selkeytymistä toivoen

Marjatta Salonen
Stenroth sukuseuran puheenjohtaja
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Tervetuloa 
Kulttuurikeskus Sofiaan!

PS.1. Sukuseuran jäsenillä on 
oiva tilaisuus ostaa Sofiassa juh-
lavuoden tarjouksina Intermez-
zo-kirja sekä Katarinan, Hen-
rikin ja Saran Kvartetto-kirjat. 
Myös Vesa Toukomaan suun-
nitteleman sukuviirin voi os-
taa juhlatarjouksena 12.9.2020 
saakka joko heti postitse tai So-
fiassa. Katso ilmoitusta sivulla 
19.

PS.2. Syksyn Kivenjuuret ilmes-
tyy vain nettiversiona, mutta si-
sällöltään nykyistä laajempana. 
Varmistathan, että Theo von 
Bell tietää sähköpostisoitteesi, 
theo.bell@bastu.net. 

Vuosi 2020 on Stenroth sukuseuran merkkivuosi. 

Täytämme 20 vuotta ja sitä haluamme juhlia. 

TOIMITUS
Kaarina Wilskman 
päätoimittaja 
eila.wilskman@outlook.com 
puh. 050 439 3180

HALLITUS
Marjatta Salonen, pj, Theo von Bell, 
Maaria Puupponen, Jukka Paatero, 
Raili Rauvala, Mimmi Sjöblom, 
Marketta Stenroth, Jan Sundman

VIESTINTÄTOIMIKUNTA
Pekka Ala-Siuru 
Theo von Bell 
Marjatta Salonen 
Kaarina Wilskman

KOTISIVU
www.stenrothsukuseura.net

OSOITETIEDOT
Jäsensihteerille:
Theo von Bell
Joukahaisentie 23
04230 Kerava
theo.bell@bastu.net

PAINOS: 460 kpl

TAITTO JA PAINO: Printek, Keuruu
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Musiikki on yksi Stenroth-sukua yh-
distävistä tekijöistä. Kaikissa suku-
haaroissamme on tunnettuja, eteviä 
muusikoita, joita tässä esitellään su-
kuseuran juhlavuoden kunniaksi. 

Sellotaiteilija Raimo Sariolan ar-
tikkelissa Suvun muusikoita (Inter-
mezzo 2006) käy ilmi, että ammatik-
seen ilmoittaneita muusikoita on 
kirjassa 90, joista lähes neljännes 
on avioliiton kautta tulleita. Luku 
ei ole suuren suuri kirjan yli 40 000 
määrään verrattuna, mutta tässä 
joukossa on huomattavia, tunnettu-
ja musiikin ammattilaisia jokaisessa 
sukuhaarassa.  

Katarinan sukuhaarassa

Anna Sarlin (1862-1933) oli mu-
siikinopetuksen uranuurtaja, joka 
toimi Helsingissä laulunopettajana 
lähes 50 vuoden ajan. Hän opiske-
li yksinlaulua ensin Emmy Achtén 
johdolla 1883-1887. Anna pääsi 
enonsa Herman Roschierin kanssa 
Pariisiin 1884 opiskelemaan. Myö-
hemmin hän opiskeli Berliinissä ja 
Tukholmassa. Hän toimi pitkään 
musiikinopettajana Helsingin Suo-
malaisessa Tyttökoulussa ja sen Jat-
ko-opistossa sekä suomenkielisten 
kansakoulujen opettajana neljässä 
koulussa. Hänellä saattoi olla 52 
opetustuntia viikossa! Opettajatyön 
ohella hän laati oppikirjoja ja julkai-

Musiikki yhdistää

teksti: Marjatta salonen

kuvat: Maija sarasteen, raiMo sariolan, Matti sariolan, jyrki anttilan, kati HäMäläisen ja Heikki Poroilan  
kuva-arkistot sekä WikiPedia

Musiikilla on suvussamme vahva perimä, joka on antanut iloa ja  

sisältöä ihmisten elämään arjessa ja juhlassa vuosikymmenien ajan. 

Berndt Sarlin.

si veljenpojan Berndt Sarlinin kans-
sa useita laulukirjoja. 

Berndt Sarlin (1886-1971) oli 
säveltäjä, näyttelijä, hedelmätarhu-
ri Afrikassa ja paljon muuta. Hän 
aloitti sävellystyön Anna-tätinsä 
innostamana. Hänet tunnetaan R. 
Raala -taiteilijanimestään, jolla hän 
julkaisi yli 300 laulua. Tunnetuin 
laulu on Kello löi jo viisi. 

Juhani Nuorvala (1961) on laa-
ja-alainen säveltäjä, jonka tuotantoa 
leimaa mikrotonaalisuus. Hänen 
musiikissa on kiihkeää rytmistä sy-
kettä, mutta myös lempeästi leijai-
levaa ambient-henkeä. (Wikipedia).

San Franciscossa asuu säveltäjä 
Heikki Juhani ”Mike” Koskinen 

(1945-), joka valmistui ensin diplo-
mi-insinööriksi 1971 ja opiskeli sit-
temmin Bostonissa musiikinopet-
tajaksi pääaineinaan trumpetti ja 
piano. Hän on opettanut musiikkia 
ja johtanut yhtyeitä San Franciscon 
alueen kouluissa ja musiikkiopistois-
sa. Hän säveltää ja sovittaa musiikkia 
elokuviin sekä video- ja multimedia-
tuotantoihin. (Wikipedia) 

Jessi Frey (1975-) perusti veljensä 
Joona Louhivuoren kanssa metal-
liyhtye Velcran, jonka laulaja hän 
oli. Kaikki bändin kappaleet olivat 
sisarusten yhteistuotantoa. Nyt Jes-
si säveltää ja tekee omia biisejään 
digitaalisen musiikkityönsä ohella. 
Oma levy julkistettiin viime vuonna. 

Anna Sarlin. 
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Henrikin sukuhaarassa

Lääninagronomi Theodor Forssel
lin (1837-1909) kaksi tytärtä olivat 
aikansa kuuluisia musiikin taitajia. 

Vanhempi Elli (1871-1943) oli 
oopperalaulaja, joka konserttimat-
kalla 1902 Riiassa kohtasi suuren 
rakkauden, latvialaisen taidemaa-
lari Janis Rozentalin ja avioitui tä-
män kanssa. 

Nuorempi Anna (1882-1970) oli 
Helsingin Filharmonisen Orkes-
terin ensimmäinen naispuolinen 
viulisti. Hän avioitui professori 
Eino Suolahden (Palander) kanssa. 
Heidän poikansa Heikki Suolah
ti (1920-1936) ehti säveltää upeita 
teoksia ennen varhaista kuolemaan-
sa. Annan tyttärenpojan Anto Lei
kolan lapsenlapsi Lina Leikola 
(1999-) jatkaa suvun musiikkiperin-

teitä ja opiskelee viulunsoittoa Sibe-
lius Akatemiassa.  

Von Bell -suvussa Helena Kina
sen tyttäret ovat ammattimuusi-
koita Elina Arola (1970-2017  ) oli 
viulisti ja Kaisa Pulkamo (1972-) 
on alttoviulisti. Hänen puolisonsa 
Risto Pulkamo on kanttoriurku-
ri. 

Sariola-suvussa on useita tunnet-
tuja, eturivin muusikoita. Raimo Sa-
riola (1953-) on sellotaiteilija ja mu-
siikintohtori. Tytär Soila (1977) on 
kansanmusiikin maisteri, joka lau-
laa Rajattomissa. Poika Jyri (1981-) 
on musiikintuottaja ja rumpali. 

Toinen poika Petteri (1984-) on 
kansainvälistä uraa luonut kitaristi. 
Raimon veli Matti (1957-) on mu-
siikin lehtori, joka on kasvattanut 

Kuopiossa lukuisia ammattilaisia 
musiikin uralle mm. Jenni Varti
aisen, joka on naimisissa Ilkka Sal
menkiven pojan Samin kanssa.

Salmenkivi-suvussa on suoma-
laisen viihdemusiikin huippunimi 
Riku Niemi (1967-)  säveltäjä, ka-
pellimestari, sovittaja ja tuottaja. 
Hänellä on oma rytmimusiikin  am-
mattiorkesteri, joka esiintyy eri puo-
lilla Suomea. Sisar Ninni Niemi on 
pianisti ja musiikin maisteri.

Oopperalaulaja Jyrki Anttila 
(1966-) on naimisissa pianisti Mai
ja (s. Tavailan) kanssa. Jyrki Anttila 
on kansainvälisesti tunnetuimpia 
tenoreitamme, joka on vieraillut 
useissa oopperarooleissa eri puolil-
la maailmaa. 

Elli Rozental.

Heikki Suolahti. Jyrki Anttila.

Matti ja Petteri Sariola.

Raimo Sariola.
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Saran sukuhaarassa

Säveltäjä Martin Wegelius (1846-
1906) on Suomen musiikkikas-
vatuksen perustaja, jolla oli laaja 
sivistys ja syvällinen pianistin kou-
lutus Suomessa ja ulkomailla. Hän 
perusti Helsingin Musiikkiopiston 
1882, jossa hänen oppilaitaan olivat 
mm. Jean Sibelius, Armas  Järnefelt, 
Toivo Kuula, Erkki Melartin ja Se-
lim Palmgren (Wikipedia). Musiik-
kiopisto muuttui vuonna 1939 Si-
belius-Akatemiaksi. 

Wegelius-suvun jälkeläinen on 
kansainvälisen musiikkimaailman 
suuri nimi, oopperalaulaja, basso 
Kim Borg (1919 - 2000). Hän on 
esiintynyt ensimmäisenä suoma-
laisena mieslaulajana New Yorkin 
Metropolitanissa. Hänen veljensä 
Jaakko Borg (1927-2005) oli myös 
etevä muusikko, säveltäjä ja levy-
tuottaja, jonka lauluja kuullaan 
usein radiossa. Kim Borgin Eeva-si-
saren poika Heikki Poroila (1949 -) 
on musiikkikirjastonhoitaja. 

Heikki Poroila esiintyy myös sukujuh-
lassamme syyskuussa. Hän puhuu 
otsikolla Neionniemi - Borgit, Steniuk-
set ja Wegeliukset Karjalan kesäpa-
ratiisissa. 

Ollin tytär Kati Hämäläinen 
(1947-) on palkittu taiteilija ja van-
han musiikin esittämisen ja koulu-
tuksen tienraivaaja Suomessa. Hän 
on cembalisti, urkuri ja musiikin 
tutkija, joka teki väitöskirjan 1993 
Ranskan barokin cembalo- ja urku-
musiikista.

Kati Hämäläinen (Kuva: Heikki Tuuli) .

Kim Borg laulaa ja Jaakko Borg säestää.

Nilsin sukuhaarassa  

Emma Fredrika Kekoni (1832-
1931) avioitui vuonna 1875 urkuri, 
säveltäjä Lauri Hämäläisen kanssa. 
Tämä opiskeli Tukholman kunin-
kaallisessa musiikkiakatemiassa, 
toimi sotilaskapellimestarina ja viu-
listina. Hän oli Helsingin Vanhan 
kirkon kanttori 1871-1888. Perhees-
sä kasvoi omien lapsien kanssa Os-
kar Merikanto, joka sai myös samal-
la musiikkiopetusta. 

Perheen Armi-tytär (1885-1979) 
oli kuoronjohtaja ja säveltäjä Heik
ki Klemetin puoliso. Väinö-pojasta 
olisi voinut tulla muusikko, mutta 
kuulon huonontuminen esti mu-
siikkiuran. Hänen poikansa Olli 
(taiteilijanimellä Olli Häme) (1924-
1984) oli tunnettu jazzmuusikko, 
orkesterinjohtaja ja tv-ammattilai-
nen. 
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Suomen Sukututkimusseuran Digitaalisen sukututki-
muksen oppaan esipuheessa todetaan digitaalisen su-
kututkimuksen tarkoittavan sellaista sukututkimusta, 
joka tehdään pääosin digitaalisessa toimintaympäristös-
sä. Sukututkimus tuodaan arkistoholveista kotisohville.

Maantieteen ja etäisyyksien merkitys vähenevät, kun 
monet sukututkimuksen lähteet löytyvät nykyään netis-
tä ja tutkimustulokset voi tallentaa oman tietokoneen 
sukututkimusohjelmaan tai internetin sukupuihin.

Asun kaukana arkistoista, joten niiden aineistojen 
avaaminen tietokoneella käytettäviksi on ollut harras-
tuksessani ratkaisevaa. Muistan vielä hämärästi vuosien 
takaiset käynnit Vaasan ja Oulun maakunta-arkistois-
sa, niissä vietetyt tunnit sekä lukuisista lähteistä tehdyt 
kirjaukset ja otetut kopiot. Suuri osa niistä on edelleen 
kansioissani. Muistan myös harmistuksen, kun kotona 
materiaaleja käsitellessäni jouduin huomaamaan, että 
olen lopettanut kirjaamisen tai kopioinnin juuri kriitti-
seen kohtaan ja lähde on arkistossa parinsadan kilomet-
rin päässä. Nyt voin kotikoneella palata aina tarpeen 
mukaan netistä löytyville lähteille.  

Logistiikkaongelma edelleen

Digitaaliseen sukututkimukseen siirtyminen ei ole kui-
tenkaan, ainakaan minulla, tuonut ratkaisua erääseen 
”paperitutkimuksen” pulmaan, jota kutsun ”logistiik-
kaongelmaksi”. 

Sekaisten ja täysien kansioiden rinnalla, ei siis tilalla, 
minulla on nyt tietokoneellani tallennettuna sekalaisia 
tiedostoja, joille olen ajoittain pyrkinyt luomaan järjelli-
sen talletuslogiikan. Tietojen selvittelyyn ja hakemiseen 
kuluu edelleenkin paljon aikaa. Se ei haittaa, sillä olen 
vakuuttunut siitä, ettei sukututkimusta voi kuitenkaan 
koskaan saada valmiiksi. Työ ei lopu ja minulle se sopii 

Sukututkijana digimaailmassa
teksti: eila Passoja

Digitalisaatio sallii sukututkimusta tehtävän uudella tavalla – 

aiempien arkistokäyntien lisäksi tai tilalla on nykyään  

mahdollista työskennellä vaikka kotikoneella. 

hyvin. Tunnistankin olevani sukututkimuksessa berns-
teinilainen – matka on tärkeämpi kuin päämäärä.

Geni käytössä

Netistä löytyy useita erilaisia sukuohjelmia ja –alustoja. 
Olen omassa sukututkimuksessani hyödyntänyt tietojen 
ja yhteyksien hakemisessa sukututkimusalusta Geniä. 
Sinne ei rakenneta yksityistä sukupuuta, vaan henkilö-
profiilien ja niistä rakentuvien sukupuiden linkittämi-
sellä pyritään rakentamaan yhä laajeneva ”maailman 
sukupuu”, johon kuka tahansa voi, tietyin rajoituksin, 
lisätä tietoja. Kun kuka tahansa voi lisätä profiileihin 
tietoja, on vaarana, että tiedot eivät aina pidä paikkansa. 
Viime aikoina onkin Geni-aktiivien keskuudessa panos-
tettu lähdetietojen lisäämiseen profiileihin.   

Kyseenalaiseen Geni-profiiliin törmäsin viimeksi 
tätä kirjoitelmaa tehdessäni ja tarkastaessani Stenroth-
suvun Geni-tietoja. Esivanhemmilleni Henrik Sten-
rothin Ulrika Lovisa -tyttärelle (Intermezzo 1586) ja 
hänen puolisolleen Karl Jakob Forssellille oli Genissä 
merkitty Intermezzosta löytyvien lasten lisäksi poika 
Carl Fredrik Liljeström. Pojan on merkitty syntyneen 
Mäntsälässä 1795, mutta Mäntsälän seurakunnasta ei 
löydy syntyneiden ja kastettujen sivuilta tuona vuonna 
tuon nimistä lasta. 

Stenroth – Forssell pariskunta löytyy myös vuonna 
1795 Padasjoen kirkonkirjoista, eikä tuona vuonna 
Padasjoella ole syntynyt tuon nimistä poikaa, ei heil-
le, eikä muille. Carl Fredrikin profiili on tehty jo kym-
menen vuotta sitten, joten todennäköisesti se elää jo 
omaa elämäänsä. Lähdetietoja profiilissa ei ole, joten 
sen paikkansapitävyyttä on pelkästään profiilin tietojen 
varassa mahdoton arvioida. Netistä löytyi silti onneksi 
myös apu mielestäni virheelliseen profiiliin. 
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Facebook-ryhmistä apua

Tehtyäni joitakin vuosia sitten DNA-testit liityin 
Facebookiin, jota olin aiemmin vierastanut. Siel-
tä löytyy useita sukututkimusryhmiä ja niistä saa 
apua ja neuvoja sukututkimuksen ongelmiin. 

Ilmoitin ”Yhteiset sukujuuret - sukututkimus 
nykypäivän työkaluin ”– ryhmän Virheketjuun 
tuosta Ulrika Lovisaa koskevasta virheestä. Muu-
tama aktiivi puuttui asiaan ja löysi pian tietoja 
Carl Fredrik-”pojasta” hyödyntäen mormonien 
ylläpitämä FamilySearch-sivustoa. 

He katkaisivat aiemmat virheelliset yhteydet 
eikä Ulrika Lovisalle ja Karl Jakobille ole enää 
merkitty ylimääräistä poikaa. Carl Fredrikin 
profiili on edelleen Genissä ja sen Muutokset-si-
vulta voi seurata profiiliin eri vaiheissa tehtyjä 
kirjauksia. Tämän profiilin parissa työskentely 
on mainio esimerkki digitaalisen sukututkimuk-
sen haasteista ja mahdollisuuksista.

Vertaistukea verkosta

Joskus kysytään, uhkaako digitalisaatio läheisiä 
ihmissuhteita? Ehkä ei ole niinkään kyse vain 
digitalisaation sukututkimusharrastukseen tuo-
masta uhasta, vaan kyllä sama ”uhka” on koske-
nut myös perinteistä sukututkimusharrastusta. 

Harrastajat sanovat joskus sairastavansa ”su-
kututkijan tautia.” Sen oireena on uppoutumi-
nen paperien tai tietokoneen ääreen tunneiksi 
huomaamatta ajan kulua ja vuosisatoja sitten 
eläneet sukulaiset ovat tutumpia kuin nykyhet-
ken läheiset.  Haluamme tietenkin puhua asiois-
ta, jotka ovat meille tärkeitä ja niinpä sukutut-
kija kertoo läheisilleen innoissaan löytämistään 
esivanhemmista. Niillekin läheisille, jotka ovat 
jo kyllästymiseen asti kuulleet samoja juttuja ei-
vätkä jaksa harrastajan tavoin intoilla uudesta 
löydöstä tai harmitella tutkimuksen junnaamis-
ta paikallaan. 

Läheisen kommentti ”just joo” tai ”jaha” ei 
houkuttele jatkamaan oman rakkaan tutkimus-
työn löytöjen esittelyä ja siksi juuri digitaalisen 
ympäristön luomat uudet ihmissuhteet ja yhtei-
söt ovat niin hienoja. Ei tarvitse rasittaa lähipiiriä, 
vaan netistä löytyy samalla tavalla sukututkimuk-
seen hurahtaneita, muodostuu uusia yhteisöjä ja 
syntyy uudenlaista läheisyyttä, kontakteja, joita ei 
aiemmin ollut mitenkään mahdollista luoda ja 
ylläpitää. 

Digitaalisessa ympäristössä tehdyllä sukututkimuksel-
la on, kuten kaikilla asioilla, puolensa, niin hyvät kuin 
vähemmän hyvät. Ajankohtaisen hyödyn voi huomata 
varsinkin nyt, kun koronaviruksen takia fyysistä yhtey-
denpitoa on rajoitettu – voimme silti olla yhteyksissä 
diginä, myös sukututkimuksen tiimoilta. 

Omaa yksityistä sukupuutani olen rakentanut ostamaani 
SukuJutut-ohjelmaan. Se tarjoaa erilaisia tapoja havain-
nollistaa omaa sukua, yhtenä esimerkkinä oheinen suku-
puu, jossa kantahenkilönä on toinen Stenroth-esiäitini Ul-
rika Lovisan sisar Eva Fredrika. Osin esivanhemmat tähän 
sukupuuhun ovat löytyneet Genistä, joten ne edellyttävät 
jatkossa varmistusta. 

Stenroth-suvun DNA-hanke on käynnissä
Siitä kerroimme edellisessä lehdessä sivuilla 9- 10. 
Sieltä löytyvät myös vinkit, miten voit itse osallistua. 
Jos lehti ei ole enää tallessa, voit katsoa sen netistä
www.stenrothsukuseura.net
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Maailman sukupuu on nähtävillä internetin kautta 
kaikkialla osoitteessa https://www.geni.com/. Siihen 
liittyneet jäsenet voivat maksutta tarkastella vaikkapa 
ajanvietteeksi koronakaranteenin aikana, kenen julk-
kiksen tai suuren johtajan kanssa on sukua verenperi-
män kautta suoraan tai sitten avioliittojen kautta kou-
katen.

Itsenäisyytemme ajan 12 presidentistä kahdeksan on 
omannut yhteisiä esivanhempia stenrothilaisten kans-

Maailman sukupuu löysi sukulaisuuden 
Mannerheimien ja Stenrothien välille
teksti: tiMo siukonen  |  kuva: sa-kuva

Laukaan Pellosniemen pappila on ollut 

omalta osaltaan melkoinen geenipankki 

tuottamaan Suomen tasavallan   

presidenttejä.

sa. He ovat: Sauli Väinämö Niinistö, Tarja Kaarina 
Halonen, Urho Kaleva Kekkonen, Juho Kusti Paasiki-
vi, Carl Gustaf Mannerheim, Pehr Evind Svinhufvud, 
Lauri Kristian Relander ja Kaarlo Juho Ståhlberg. 

Esimerkkinä marsalkka Mannerheim

Geni kertoo, että minusta eteenpäin sukuyhteys hänen 
kanssaan rakentuu äitini kautta näin:

Timo Siukonen > äiti Salme Annikki Siukonen > äiti 
Elsa Sariola > äiti Ninni Stenroth > isä Karl Johan Ben-
jamin Fabritius > äiti Maria Charlotta Karlsdotter Fab-
ritius > isä Carl August Johansson Molander > äiti Fred-
rika Lovisa Tawast > isä Magnus Fredrik Torstensson 
Tawast > isä Torsten Henriksson Tawast > isä Henrik Jo-
hansson Tawast > isä Johan Mattsson Tawast > veli Hen-
rik Mattsson Tawast > poika Erik Tawaststjerna > poika 
Jacob Tawaststjerna > tytär Christina Johanna Tawasts-
tjerna > poika Karl Johan Weissmann von Weissens-
tein > tytär Carolina Lovisa von Schantz > tytär Eva 
Wilhelmina Mannerheim (von Schantz) > poika Carl 
Robert Mannerheim > poika Carl Gustaf Mannerheim.

Mannerheimin ja minun yhteiset esivanhempamme 
olivat listalla olevien veljesten Johan ja Henrik Tawastin 
vanhemmat, Turun Tuomiokirkon kryptaan haudattu 
kauppias Matts Henrikinpoika Tawast (1561–1609) ja 
hänen vaimonsa Brita Hindebrandtintytär (1573–1631). 

GENI-JÄRJESTELMÄN ylläpitäjät valvovat henkilö-
tietojen laatua ja ankkuroivat paikoilleen tärkeiden 
ihmisten sukulinjat niin, että niitä ei voi muuttaa 
ilman päteviä todisteita ja kuraattoreiden lupaa. 
Henkilötietolain seurauksena elävien ihmisten tie-
toja ei näytetä netin kautta julkisesti ilman lupaa.

GENISSÄ ON aika paljon Stenrothin suvun esipol-
via, joita kuka tahansa voi täydentää liityttyään en-
sin jäseneksi. Palvelu on perustettu Yhdysvalloissa 
2007 ja sen nykyinen omistaja on israelilainen 
yhtiö nimeltään MyHeritage. Peruspalvelu Geni 
Basic on maksuton ja julkinen, kun taas maksulli-
sen Geni Pron kautta voi ostaa lisätietoja.

Kuva: SA-kuva.
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Olemme saaneet aikaan laajan, toimivan sukuverkoston, jossa suomalaiset 
eri ammatteineen ja maakuntineen ovat hyvin edustettuina. On myös saatu 
aikaan suuret sukukirjat, oma lehti ja paljon sukutapaamisia. Tämä kaikki 
on edellyttänyt joukon aktiivisia suvusta kiinnostuneita ihmisiä johtamaan 
ja kehittämään sukutoimintaa. 

Puheenjohtajat

Ensimmäinen puheenjohtajamme oli piispa Yrjö Sariola (Intermezzo 
2249), joka toimi tehtävässä vuosina 2000-2002. Hän oli sukuseuran ”hen-
kinen isä ja tukija”. Ilman hänen panostaan mitään sukuseuraa ei olisi 
olemassa. 

Yrjö Sariola oli Henrikin sukuhaaraan kantavia voimia, Laukaan pappi-
lan jälkeläisiä. Hän oli karismaattinen hengen mies, jolla oli selkeä näkemys 
sukuseuran työstä ja ihmisten johtamisesta olihan hän toiminut yli kak-
sikymmentä vuotta Lapuan piispana ja sitä ennen kauan pappina. Pu-
heenjohtajana hän luotsasi toimintaa hienosti ja varmasti. Hän oli seuran 
ensimmäinen kunniajäsen.

Timo Siukonen (Intermezzo 2240) oli enonsa jälkeen seuran puheenjohta-
ja vuosina 2002-2004. Hän oli sukuseuran perustajatiimin vetäjä ja seuran 
avainhenkilö, joka teki jättiläistyön vuonna 2006 ilmestyneen Intermez-
zo-kirjan tietojen kerääjänä ja kirjan toimittajana samoin kuin sitä edeltä-
vän vuonna 2000 ilmestyneen Stenrothien keskeneräisen kirjan toimitta-
jana. Timo Siukonen on sukuseuran kunniajäsen, joka jatkaa aktiivisesti 
sukutyötä. 

Pekka Pinomaa (Intermezzo 194) valittiin puheenjohtajaksi vuonna 2006 
ja  puheenjohtajuus siirtyi Katarinan sukuhaaraan. Tehtävää hän hoiti vuo-
teen 2008 saakka. Juristina Pekka Pinomaa oli tärkeä tuki sukuseuran työs-
sä. Hän antoi arvokkaita lainsäädöksiin liittyviä neuvoja. 

Stenroth sukuseuran 
puheenjohtajat ja sihteerit 2000 – 2020

teksti: Marjatta salonen  |  kuvat: stenrotH sukuseuran arkisto

Yrjö Sariola.

Timo Siukonen.

Pekka Pinomaa.

Kaksikymmentä vuotta sukuseuratoimintaa on saavutus,  

josta on hyvä jatkaa. Esittelemme tässä puheen johtajamme   

ja sihteerimme. 
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Mikko Anttila (Intermezzo 168) oli puheenjohtajana vuosina 2008-2010. 
Ekonomina talousasiat olivat hänen sydäntään lähellä ja hän pitikin 
tiukasti huolta seuran taloudesta. Mikko Anttila on sittemmin ollut su-
kuseuran toiminnantarkastaja. Hänen vaimonsa on Katarinan haaraan 
kuuluvan Osmo Kalpalan Marjaana-tytär, joka on toiminut sukuseuran 
hallituksessa.

 
Marjatta Salonen (Intermezzo 253) kuuluu myös Katariinan sukuhaaraan 
isoäitinsä äidin Amandan Roschierin kautta. Hän on toiminut puheen-
johtajana kahdessa erässä ensin vuosina 2010-2016 ja 2018-2020. Hän on 
ammatiltaan tiedottaja ja on ollut aktiivinen Kivenjuuret-lehden avustaja. 
Hän on nuoruudesta alkaen ollut perheensä tavoin kiinnostunut ihmisten 
sukuyhteyksistä.  

Saran sukuhaaraan kuuluva Risto Ikäheimo (Intermezzo 4001) oli puheen-
johtajana vuosina 2016-2018. Jämäkkänä juristina hän valvoi seuran toi-
mintaa ja antoi tarvittavia ohjeita juridisissa kysymyksissä. Risto Ikäheimo 
toimi lähes kuuden vuoden ajan ennen eläkkeelle siirtymistään Suomen 
ortodoksisen kirkon lainoppineena kirkkoneuvoksena Kuopiossa. Vuonna 
2017 hänet vihittiin kirkon diakoniksi.

Sihteerimme

Ensimmäinen sihteeri vuosina 2000-2002 oli Timo Siukonen, jolla oli 
valmiudet hoitaa uuden seuran toiminnan alkujärjestelyjä ja ohjata suku-
tutkimusta. 

Onneksemme kokenut sukututkija Liisa Sjöblom (Intermezzo 4365 ) oli 
anoppinsa kautta saanut kuulla miehensä esi-isästä Nils Stenrothista. Yh-
teydenotto Timo Siukoseen toi Liisan sukuseuraan. Vuodesta 2003 alkaen 
Liisa oli sihteeri vuoteen 2016 saakka. Liisa toimi pitkään taloushallinnon 
lehtorina Hämeen ammattikorkeakoulussa. Tämä osaaminen näkyi hänen 
sihteeritehtävässään. Hän oli ahkera, tarkka ja luova. Hän oli myös histo-
riatoimikunnan vetäjä. Hänen johdolla saimme hienon sukukirjasarjan, 
Kvarteton 2014. Sukuseura kutsui Liisan kunniajäseneksi 2016.

Vuosina 2016-2018 Marjatta Salonen hoiti sihteerin tehtäviä.
Vuoden 2018 vuosikokouksen jälkeen sihteerin tehtäviä hoitaa aktiivi-

nen sukututkija, Katarinan sukuhaarassa oleva Maaria Puupponen (Inter-
mezzo 1110), joka ammattinsa johdosta taitaa sihteerityön. Hän ylläpitää 
sukurekisterimme tietokantaa.

Mikko Anttila.

Marjatta Salonen.

Risto Ikäheimo.

Liisa Sjöblom.
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Kivenjuurien numerossa 8 keväällä 2001 oli artikkeli, 
jonka teksti alkoi: ”Onko sinulla ullakolla, kaapeissa, 
pahvilaatikoissa, hyllyillä tai varastoissa vanhoja kirjei-
tä, valokuvia, omia tai muiden julkaisemattomia kir-
joituksia, pöytäkirjoja, todistuksia? Pelkäätkö niiden 
katoavan tai jäävän hunningolle? Haluaisitko niiden 
säilyvän tuleville sukupolville, joita ei ehkä vielä ole 
edes syntynyt?”

Kysymykset ovat edelleen ajankohtaisia. Sukuseuran 
tulee seurata aikaansa sekä historian että tulevaisuuden 
kautta. Töitä riittää jokaiselle sukupolvelle. Se miten 
on eletty, voidaan tallentaa. Julkisiin arkistoihin mah-
tuu. Sinäkin voit niiden kokoelmiin yksittäisiä muisto-
ja tai tärkeitä papereita sukuseuran välityksellä.

Otin kesällä 2019 itseäni niskasta kiinni

Vuosikymmeniä kypsynyt suunnitelma oli vihdoin to-
teutettava. Minulle kertyneet sukupaperit oli otettava 
esille, seulottava, lajiteltava, järjestettävä, luetteloitava 
ja pantava mappeihin. Kyse ei ollut vain äidin äitini 
Stenrotheista, vaan myös äitini Sarioloista, isäni Siuko-
sista ja vaimoni Eskoloista.

Tavaraa oli arkistokaapeittain ja -hyllyittäin. Paperi 
paperilta, kirje kirjeeltä, muisto muistolta. Työ eteni 
hitaasti, mutta varmasti.

Olin sopinut hyvissä ajoin etukäteen Kansallisarkis-
ton Jyväskylän toimipisteen (entinen maakunta-arkis-
to), Kouvolan kaupunginarkiston ja Lahden hiihtomu-
seon kanssa materiaalien luovutuksesta. Siten kaikki 
sujui luontevasti. 

Vein Stenrothien, Sarioloiden ja omat aineistoni 
marraskuussa 2019 Jyväskylään, jossa Stenrothien su-
kuarkisto on sijainnut vuodesta 2001. Siukosten ma-
teriaalin vein Kouvolaan ja puusuksien valmistukseen 
liittyvät paperit Lahteen tammikuussa 2020.

Mitä sitten? Ketä kiinnostaa?

Tiedon kerääminen ja jakaminen on ollut elämäntehtä-
väni niin ammatin kuin harrastuksen kautta. Tieto on 
valtaa. Valeuutiset voivat harhauttaa ja aiheuttaa häm-
mennystä, jopa sekasortoa. Lopulta totuus ja oikea tieto 
voittavat.

Ehkä arkistoihin luovuttamani tuliset rakkauskir-
jeet, surulliset kertomukset sotarintamilta, unohtu-
mattomat perhekuvat ja todellisista taustoista liitekir-
jelmineen kertovat pöytäkirjat eivät tänään kiinnosta 
ketään. Toivon, että esimerkiksi vuonna 2100 julkistet-
tavassa Stenrothin sukuseuran satavuotisjuhlassa voi-
taisiin niitä vihdoin referoida ja todeta: suomalainen 
arkistolaitos on maineensa veroinen, maailman paras.

Stenrothien sukuarkisto Jyväskylässä

teksti: tiMo siukonen

Stenroth-arkisto saanut merkittävää täydennystä.

Timo Siukonen 
toivoo nyt arkis-
toidun materiaalin 
löytävän tutkijan-
sa tulevina vuosi-
kymmeninä. 
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Vuonna 1945 armeijasta kotiutu-
nut nuori George Sarlin (vuodesta 
1960 alkaen Yrjö Saraste, Kvartet-
to K160) perusti yrityksen, jonka 
idea oli hankkia radio- ja sähkötar-
vikeliikkeiden ja -huoltojen tarvit-
semia tuotteita, tiedottaa niistä 
myyntiluetteloilla ja toimittaa 
tavarat ostajille ympäri Suomea. 
Vuonna 1946 yrityksen nimeksi 
otettiin Radio-Mikro. 

Maahantuontia alettiin harras-
taa heti, kun se oli mahdollista 
tuontisäännöstelyn vapauduttua. 

Radio-Mikron toiminta laaje-
ni nopeasti 1950-luvulla, mutta 
1950-luvun lopulla yritys koki ro-
mahduksen ja toiminta jouduttiin 
aloittamaan lähes pohjalta Yrjön-
kadulla pienessä myymälässä. 

Vähitellen liiketoiminta elpyi ja 
1960-lopulta alkaen perustettiin 
myymälöitä eri puolille Helsinkiä. 
Vuonna 1989 Radio-Mikro myi 
vähittäismyymälänsä ja keskittyi 
maahantuontiin ja tukkukaup-
paan. Yrityksen toiminta päättyi 
pankkikriisin seurauksena vuon-
na 1992. 

Kaikkea antennin ja maan väliltä 
Radio-Mikron toiminnan idea 

oli, että tavaraa on paljon, varas-
to kiertää nopeasti ja hinnat ovat 
edulliset. Myynti perustui laaja-
levikkeisiin kiertokirjeisiin. Uu-
sia tuotteita etsittiin ulkomaisilta 
messuilta. Radio-Mikrossa oli val-
lalla omintakeinen henkilöstöpo-
litiikka, ”herroja” ei yritykseen 
palkattu. Hierarkia oli matala, 
edustuskuluja ei ollut. 

Maija Sarasteen kirja Radio-Mikro 
– Kaikkea antennin ja maan väliltä 
1946-1992 kertoo Radio-Mikron 
ennakkoluulottomista toimintata-
voista. Samalla kerrotaan koko 
sodan jälkeisestä aikakaudesta, 
siitä kuinka viihde-elektroniikka 
ja sähköi set kodinkoneet levisi-
vät kaik kialle Suomeen. Kirjassa 
arvioidaan myös Radio-Mikron 
merki tystä innovaatioiden levittä-
jänä: miten yritys vaikutti toimin-
nallaan elektroniikan ja peliteolli-
suuden nousuun Suomessa. 

Kirjaa voi tilata osoitteesta mai-
ja.saraste@gmail.com. Hinta pos-
tikuluineen on 30 euroa. Kirjoit-
taja on Yrjö Sarasteen tytär. 

Iso-Robertinkadun myyntinäyttely.

ELÄMÄNI 
OTTELU 

– urheilijan tien ja työ-
elämän yhteiset pisteet

Kirja on omakohtainen kirjoitus 
unelmista, yrittämisestä, työstä ja 
kasvamisesta. Se on tarina jouk-
kueen voimasta, yhteistyöstä ja 
luottamuksesta. 

Miten 10-ottelu lajina kasvattaa 
luonnetta ja systeemistä kehittä-
misotetta, mikä on analogia ur-
heilun ja työelämän välillä.  

Sebastian Siukonen (s. 1971) on 
1990-luvun maajoukkue-10-otte-
lija ja moninkertainen SM-mita-
listi, jonka ura huipentui Euroo-
pan cupin Superliigassa Ranskan 
Lyonissa vuonna 1994. 

ELÄMÄNI OTTELU – ur-
heilijan tien ja työelämän yhtei-
set pisteet, on samaan aikaan ur-
heilu-, työyhteisö, kehittämis- ja 
johtajuuskirja. Teos on Siuko-
sen kolmas julkaistu kirja, jota 
edeltävät Kun kiireestä tuli kup-
la (2008) ja Viivan alle (2015).

Kuva: basambooks.fi

Kirjaesittelyssä
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Ohjelmassa oli paikallisoppaana toimineen Ellenin 
opastuksella tutustumista Riian kaupunkiin ja sen ju-
gend-arkkitehtuuriin sekä Pietarinkirkkoon ja sen tai-
teeseen. Asianmukaisella tavalla nautimme myös latvia-
laisen keittiön antimista. Mukaan mahtui lisäksi annos 
kulttuuria oopperassa (Turandot) sekä käynti Jurma-
lassa jääkärien muistomerkillä. Historiakaari päättyi 
Miehitysmuseon koskettavien valokuvien ja tekstien 
äärellä.

Sukuyhteyksien löytyminen 

Matkan tärkein teema oli perehtyminen sukumme jä-
senen laulajatar Elli Forssellin (H 349) vaiheisiin. Hän 
oli naimisissa Latvian kansallistaiteilijan Janis Rozen
tâlsin kanssa. 

Antoisa matka Riiassa 
sukulaisissa ja jugendin syleilyssä

teksti: jan sundMan  | kuvat: eila Passoja ja jan sundMan

Historiasta kiinnostuneet sukuseuran jäsenet matkasivat  
porukalla Riiassa 29.8. – 1.9.2019. Mukana oli 11 osallistujaa 
ja kaikki sujui mutkattomasti kokeneen ryhmämatkan vetäjän 
johdolla.

Professori Anto Leikola (H367) ja Eila Passoja oli-
vat yhdessä määrittäneet ja kuvasivat meille yli valtioi-
den rajojen ulottuneet sukupolvien mutkat ja yhteydet 
Stenroth-sukuun. 

Tapasimme Aija Biezaiten (o.s. Rozentâl) (H361). 
Hän on kahden tyttären äiti, kielenkääntäjä ja tutki-
ja. Hänen johdollaan meillä oli ilo tutustua Rozentâl-
sien kotimuseoon. Vilpitön oli myös hänen ilonsa sitä 
meille esitellä. Hän kertoi meille laulaja Elli Forssel-
lin ja taiteilija Janis Rozentâlsin elämästä.  Heidän elä-
mäntarinaansa voi perehtyä myös sekä Intermezzossa 
että Kvartetto-sukukirjan Henrikin osassa. Lisätietoa 
Rozentals suvusta tarjoaa runsain tiedoin www.rozen-
tals-seura.fi. Muun muassa matkamme idean ja suku-
yhteyksien isä professori Anto Leikola on siellä artikke-
leineen ja tietoineen. 

Matkalaiset Mustapäiden 
torilla. Vasemmalta Jan 
Sundman, Ilkka Salmenki-
vi, Erja Sarenius-Salmen-
kivi, Terttu Miekkoniemi, 
Martti Miekkoniemi, Pekka 
Relander, Sinikka Relan-
der, Pertti Toukomaa, Eila 
Passoja, Pekka Ala-Siuru, 
Maria Ala-Siuru.
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Jääkärien muisto kosketti

Seuraavaksi suuntasimme jääkärien maisemiin. Op-
paallamme oli hyvä tietämys jääkäreistä, heidän toimin-
ta-alueestaan ja muistomerkeistä. Sotilaat olivat kaiva-
neet ”hiki hatussa” maastoon yhä havaittavia kumpuja 
ja ojia suojikseen. Hieman vaikeakulkuinenhan maasto 
oli asvaltin pehmittämille jaloilleni. Muistin, että uk-
kinikin kapusi ylös ja alas samoja painanteita yli 100 
vuotta sitten. Kyllä minäkin – tukea saaden, kiitos! 

Oik. Aija Biezaiten (o.s. Rozentâl), joka esit-
teli meille Rozentâlsien kotimuseota.
Kuva vas. Jan Sundman laski tervehdyksen 
jääkärien muistomerkille sanoin: ”Stenroth 
suvun ryhmä kunnioittaa ja tervehtii teitä 
kiittäen arvokkaasta panoksestanne”.

Pekka Relander piti koskettavan puheen jääkäri-
muistoille. Hän muistutti, että valtaosa jääkäreistä lähti 
nuorina pojankloppeina vaarallisia reittejä pitkin sota-
oppiin Saksaan. Pojat joutuivat sopeutumaan ankaraan 
kuriin. Kaikki eivät päässeet palaamaan. 

LOCHSTEDTIN LEIRIN pfadfinder-kurssin jääkä-
reitä käsitellään monissa teoksissa ja matrikkeleissa. Harald 
Hornborgin kirjoittamassa ”He löysivät tiensä” (Porvoo 1965) 
matrikkelista olen poiminut Stenroth suvun matrikkeleissa 
esiintyviä henkilöitä. Sukutaulukoodit on poimittu Kvartet-
to-sukukirjoista.
Tilaisuus herätti matkaryhmässämme uutta elävää kiinnostus-
ta jääkäriliikkeen muistamiseen ja arvostamiseen. Kuninkaalli-
sen preussilaisen jääkäripataljoona 27:n historiasta on paljon 
arvokkaita dokumentteja ja muistoja jokaisen mukana olleen 
jääkärin kotiarkistossa jälkipolville siirtyvänä perintönä. Näitä 
muistoja penään, lähettäkää minulle omin sanoin koostettuja 
muisteloita, miten jääkäriaiheesta on perheessänne, koulus-
sanne ja toveripiirissänne kerrottu ja käsitelty.

Ei ole myöhäistä välittää tätäkin perinnettä jälkipolville suku-
seuran kerrontana. 

Perinteinen adventtihartaus pidettiin 
Kallion kirkossa
Perinteikäs joulun aikaan rauhoittava adventtitapahtu-
ma pidettiin tällä kertaa Kallion kirkossa Helsingissä. 
Tilaisuus alkoi kanttori Tommi Niskalan tervehdyssa-
noilla ja perehdytyksellä art nouveau -tyyliseen Kallion 
pitkäkirkkoon. Taiteilija ja pappi Ilkka Sariolan (H846) 
sivuseinälle sijoitettu ”hiljaisen lauantain krusifiksi” 
miellytti eläytyvää katselijaa.
Kanttori Tommi Niskala kutsui seurueen urkuparvel-
le kuuntelemaan miten urut soivat Johan Sebastian 
Bachin barokin ja Jean Sibeliuksen Finlandia hymnin 
musiikkia. Joulun aikaan siunaamisen toimitti Kallion 
kirkkoherra Riikka Reina, Nuoriso tunnelmoi kauniil-
la musiikilla. Hilja Pulkamo soitti flyygelillä ja Olli Pul-
kamon akustinen kitara johdatti kuulijat Espanjaan. 
Lahjakkaat Pulkamot löytyvät sukukirjan oksalta H759. 
Kaikki Ilmoittautuneet 25 henkilöä viihtyivät hartaassa 
hetkessämme. Olimme yhdessä.

Jan Sundman

Forssell-Koskenalho Aarne jääkärikapteeni H 348, Elli Forssellin veli

Gulin Lauri Johannes eversti K 243

Heinrichs Axel Erik jv kenraali K 832

Heinrichs Karl  Gunnar eversti K 856

Heinrichs Olof ev. luutnantti K 846

Kekoni Kaarle Heikki kenr.maj. N 266

Malmberg Kaarlo L. T. kenr.luutn. K 930

Sarlin Unio Bernhard kenr.luutn. K 286

Sundman Viktor Alonzo kenraali  S 1590

Wegelius  Bjarne Arnulf  kapteeni S 1463
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Suku-uutisia

Rakastettu isä, isoisä ja monivaikuttaja Kaarlo Salmenkivi 1931 - 2020

Otamme osaa suruun
Ellen Annikki Rapo o.s. Mäkinen (Intermezzo 3338) 
nukkui ikiuneen 22.05.2018 Saarijärven sairaalassa, 
94-vuoden iässä.
Suruviestin välitti tytär Marja Vepsäläinen

Paavo isän keskittyessä Miekan Va-
limo Oy betonivalimon kehittämi-
seen. Kaarlolle ja Heljälle syntyi 
neljä lasta Ilkka, Sinikka, Päivi ja 
Vuokko, jotka saivat kasvaa maata-
lon monimuotoisessa ympäristössä.  
Vuonna 1961 Kaarlo ja Heljä ottivat 
vetovastuun myös betonivalimosta. 
Se veikin heidän aikansa pääosin 
ja oli luovuttava karjataloudesta ja 
vuokrattava pellot lähikylän viljeli-
jälle.

Kaarlo toimi Luhtasen maa-
miesseuran ja -kalastuskunnan pu-
heenjohtajana ja osallistui reser-
viläistoimintaan jne. Merkittävin 
harrastuksensa hänellä oli musiikki 
ja laulaminen Mäntyharjun kirkko-
kuorossa, johon he vaimonsa kanssa 
kuuluivat lähes koko ikänsä, Kaarlo 
yli 63 vuotta. Hän toimi vuosikym-
menet useissa seurakunnan luotta-
mustehtävissä mm. taloudellisen 
jaoston puheenjohtajana suurissa 
seurakunnan hankkeissa kuten ur-
kuhankinnoissa seurakuntakeskuk-
seen ja kirkkoon jne.  Kaarlo oli 
mukana työryhmässä Stenroth su-
kuseuran käynnistysvaiheessa suun-

Toimitusjohtaja Kaarlo Salmenkivi 
(Kvartetto H848) kuoli Mäntyhar-
julla 22. tammikuuta 88-vuotiaana 
läheistensä ympäröimänä. Hän oli 
syntynyt 1. maaliskuuta 1931 Lau-
kaassa.  

Varhaislapsuutensa hän viet-
ti 5-lapsisessa perheessä Laukaan 
Pernasaaressa, missä isänsä Paavo 
Salmenkivi oli koulukodin ylikat-
sastajan virassa 1930 - 37 lähellä 
vanhempiaan Osvald ja Ninni Sten-
rothia Laukaan pappilassa.  Ennen 
Kaarlon kouluikää he muuttivat 
Mäntyharjun Miekankoskelle, josta 
Paavo oli ostanut maatilan Alhon jo 
vuonna 1925. Koulunsa Kaarlo kävi 
Pyhäkosken kansakoulussa ja Mik-
kelin lyseossa. Lukion hän jätti hy-
västä lukupäästä huolimatta kesken 
vanhempiensa pyydettyä häntä maa-
tilan jatkajaksi Alhoon. Tämän joh-
dosta hän lähti Itä- ja Suur-Savon 
maamieskouluun. Kaarlo avioitui 
Heljä Vainion (1928 - 2005) kanssa 
Mäntsälän Ohkolassa 30. kesäkuu-
ta 1951.

Maatalon pidon Heljä ja Kaarlo 
ottivat vastuulleen vuonna 1952 

Onnittelemme

Kirsi Salmenkivi 
50-vuotta 15.4.2020.

nittelemassa 
ja perusta-
massa suku-
seuraamme. 

Hänellä oli 
aikaa myös 
lapsilleen ja 
lastenlapsil-
leen leikkien ja kuljettaen heitä kou-
luun tai harrastuksiin ja innostaen 
opiskelemaan.  Eläkkeelle jäätyään 
hänet nähtiin usein Alhon metsäs-
sä raivaussahan varressa tai ajavan 
veneellään Naulasaareen, missä hän 
hoiti isänsä Paavon istuttamia visa-
koivikoita. Luonto oli häntä lähel-
lä ja sunnuntaiaamuisin hän usein 
lähti metsäkävelylle ja sai kipinän 
tarttumaan luontoon myös lapsiin 
ja lastenlapsiinsa.

Kaarlo oli taitava puhuja ja muis-
telmakirjoittaja. Vaimonsa Heljän 
kuoltua 2005 hän keskittyi kirjoit-
tamiseen kooten jälkipolville useita 
historiallisia muistelmia suvustaan, 
sotakirjeenvaihdoista, kalastuskun-
nasta sekä kirkkokuorosta.

- Ilkka Kaarlonpoika Salmenkivi

Erkki Stenroth (Kvartetto, N434)  
syntynyt 21.2.1929 Viipurin mlk. Säiniö, 
kuollut 1.12.2019 Lahdessa.
Suruviestin välitti Eija Stenroth
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Tervehdys serkut, läheiset ja kaukaisemmatkin

Sukuseuran hallitukseen 
on tullut uusia jäseniä

Tällä kertaa esittäytyy Jukka Paatero. Raili Rauvala on vuoros-
sa ensi kerralla. Nyt tutustumme myös viestintätoimikunnan ja  

nettisivujen keskeiseen toimijaan eli Pekka Ala-Siuruun. 

Olen Jukka Veli Sakari Paatero, 
syntynyt 73 vuotta sitten Helsingis-
sä. Vanhempani olivat Torsti ja Eila 
Paatero os. Walldén.  

Aloitin kansakoulun Vallilassa ja 
lopettelin sen Lauttasaaressa. Oppi-
kouluakin ehdin käydä puoli vuotta 
Lauttasaaren yhteiskoulussa ennen 
kuin muutimme Lohjalle. Lohjan 
Yhteislyseota kävin, etupäässä, huo-
nolla menestyksellä. Vuodenvaih-
teessa 1964, varmaankin melkein 
kaikkien opettajien helpotukseksi, 
lopetin räpistelyn ja lähdin koulus-
ta ja kotoa. 

Tukholma kutsui, siitä matka 
jatkui, puolen vuoden työrupea-
man jälkeen Köpikseen. Asuin 
useamman vuoden Tanskassa ja 
Ruotsissa. Tanskassa työskentelin 
kivenhakkaamossa, olin tekemässä 
mm. massiivista patsaskokonaisuut-
ta Christian VII:n palatsin katolle 
Amalienborgin linnaan ja Fredens-
borin linnan porraskiviä. 

Lukion kävin Mäkelänrinteen 
iltalinjalla ja kirjoitin L:n paprut 
1970. Ruotsi ja englanti vahvat, 
kuinkas muuten. Viikonloppuisin 
tein DJ:n hommia WSOP-klubilla 
ja elätin itseni myös ekstravakin-
hommilla Sabbatsbergin sairaalassa 
Tukholmassa. Matka jatkui ”Man-
seen”, jossa pidin tupakkipuotia 
jonkun vuoden. 

Halusin oppia takomaan rautaa 
ja sitähän taitoa opetettiin Ypäjän 
Maatalousseppä koulussa. Opin kä-
sittelemään rautaa ja kiinnostuin 
hevosen kengittämisestä. Pääsin 
keittiönoven kautta Kuninkaalli-
seen kengitysseppäkouluun Tuk-
holmaan. Suomeen palattuani ken-
gittelin hevosia, ravureita ja ratsuja. 
Ohessa viljelin Pälölän tilaa Num-
mella kunnes syksyllä 1976 puhelin 
soi. 

Sitten kohti Savoa

Vanhemmat veljeni Risto ja Ilk-
ka olivat perustaneet Kerman Savi 
-nimisen savipajan Heinävedelle ja 
pikkuveljellekin olisi töitä. Muut-
toautoon vähäinen omaisuus ja 

vapaaehtoisesti Savoon. Vaan enpä 
sitten asettunut Heinävedellekään. 
Kohtalo vei Etelä-Savoon Ristii-
naan. Kerman Savi oli ostanut 1969 
Brahelinna-nimisen ravintolan. Pik-
kuveli lähetettiin ravintolaa pyörit-
tämään. Tällä reissulla tapasin vai-
moni Pirjon ja meille syntyi neljä 
lasta (Kvartetto H, 142). 

Rakensin talon ja innostuin ky-
läseura toiminnasta. Aloin 2005 
rakentamaan taloa myös Saaren-
maalle ja siellä käyn nykyään lähes 
kuukausittain. Siviilisääty vaihtui ja 
asuinseutukin Helsingin Östersun-
domiksi. 

Kun ei osaa pitää suutaan kiinni 
olen nykyään Östersundom-seuran 
sihteeri ja osa-aikainen kulttuu-
rituottaja. Siskoni Eila on tehnyt 
puolestani sukuseuratyötä. Hänen 
väistyessään avautui minulle mie-
luisa tilaisuus antaa oma panokseni 
sukuseuran arvokkaaseen työhön. 
Pidetään etäisyyttä ja läheisyyttä 
etäältä. Tämä aika on mahdollisuus 
yhteisöllisyyden lisääntymiselle.

Parhaiten minut tavoittaa sähkö-
postilla: jukka.paatero@gmail.com

Sukuseura toimii
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Olen 63-vuotias projektitutkija Ou-
lusta. Koulutukseltani olen filosofi-
an maisteri (tietojenkäsittelytiede). 
Olen työskennellyt muun muassa 
VTT:llä yli 22 vuotta suunnittelija-
na (tekoäly mm.) ja projektipäällik-
könä.

Äitini Sirkka Annikki Ala-Siuru 
oli omaa sukua Härkönen ja sitä 
kautta (Kekoni, etc.) kuulun Nilsin 
sukuhaaraan.  Sain tietää Stenroth 
–yhteyden, kun äitini serkku Simo 

Härkönen kertoi sukukirjan valmis-
tumisesta (Intermezzo).  Aiemmin 
olin jo tutustunut sukututkimuk-
seen isäni Eero Ala-Siurun tekemäs-
tä sukututkimuksesta ja kirjoituksis-
ta.  Olen tallentanut joitain suvun 
tietoja Geniin.  http://bot.fi/38xl

Oman suvun ja kaukaistenkin 
sukulaisten tunteminen auttaa 
ymmärtämään omaa paikkaa maa-
ilmassa – oppii arvostamaan van-
hempien ja esivanhempien tekemää 
työtä ja paikkaa historian kulussa.   

Harrastuksina minulla mm. kuva-
taiteet, (teknologiataide), klassinen 
musiikki, keräily (filatelia, koruki-
vet…). Viime aikoina on tullut mu-
kaan kesäisin veneily. Teknologia-
taiteessa olen ollut mukana myös 
konferenssi- ja näyttelytoiminnassa, 
muun muassa Haagissa (2000) ja 
Italian Rovertossa (2006). Linkki: 
http://bot.fi/38xk

Taideharrastukseen toivon palaa-
vani eläkepäivillä…

Sukuseura toimii

Pekka Ala-Siuru viestintätoimikunnassa
Päätoimittaja kysyi, että mitä ha-

luaisin kehittää sukuseuran toimin-
nassa.

Ainakin ensimmäisenä websivuja 
voisi kehittää interaktiivisiksi esi-
merkiksi Facebook ja Kivenjuuret 
–lehti voisivat ilmestyä myös digi-
taalisella julkaisualustalla (Issuu).  
Tarvitaanko paperiversiota enää? 
Oman Youtube –kanavan voisi 
myös perustaa. Kivenjuurissa voisi 
muuten käsitellä sukututkimusta 
henkilösuojalain näkökulmasta.

Ei niin pahaa, ettei jotain hy-
vääkin – koronakriisin seuraukse-
na otamme pitkää digiloikkaa, ja 
opimme myös yhä enemmän arvos-
tamaan läheisiämme ja pitämään 
huolta toinen toisistamme.

Minut tavoittaa Whatsappin 
kautta, puh. 045 1289596,  email: 
pekkaalasiuru@gmail.com

Linkedin: https://www.linkedin.
com/in/pekkaas/

Jäsenmaksu 2020 
Varmista jäsenyytesi  

sukuseurassa!
Maksathan jäsenmaksun 20 euroa 

15.5.2020 mennessä tilille
Handelsbanken FI32 3131300 1246594. 

Saaja Stenroth sukuseura.

Merkitse viestitilaan 
jäsenmaksun vuosi ja nimesi.

Kiitos!

Stenroth sukuseuran sääntömääräinen 
varsinainen kokous 12.9.2020 klo 15.00.
Sofia, Kallvikinniementie 35, Helsinki

Käsitellään sääntöjen 27 § mukaiset asiat.

Hallitus.
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Tervetuloa Stenroth sukuseuran 20-vuotisjuhlaan 
ja vuosikokoukseen 

lauantaina 12.9.2020 Kulttuurikeskus Sofiassa Vuosaaressa, os. Kallvikinniementie 35, Helsinki.

OHJELMA
11.00 – 11.45   Ilmoittautuminen
12.00  Tervetuloa – 
 Marjatta Salonen (K 282) sukuseuran puheenjohtaja
 Kiitosvirsi 341
 Lounas
13.15  Sukuseura eilen ja tänään
 Timo Siukonen (H 826) tietokirjailija, sukuseuran perustaja
13.30  Musiikkia
14.00  Neionniemi - Borgit, Steniukset ja Wegeliukset Karjalan kesäparatiisissa
  Heikki Poroila (S 1528) musiikkikirjastonhoitaja
14.30  Kahvitarjoilu
15.00 – 16.00   Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous ja päätös 

Juontaja suvun taikuri, teologian tohtori Emil Anton (H 830) 

ILMOITTAUTUMISET
Perjantaihin 28.8.2020 mennessä Marketta Stenrothille os. mstenroth@gmail.com

sekä osallistumismaksun 55 € suoritus tilille Stenroth sukuseura FI32 3131 3001 2465 94. 
Lapset alle 10 v. 0 euroa, 10 – 16 v. 20 euroa. Kerro samalla ruokarajoitteesi sekä tieto sukuhaarastasi.

Sofiaan tulo metrolla Vuosaaren, josta HSL bussi 816 tuo perille lähtö 9.28. Tarvittaessa kuljetus.   
Sofiassa runsaasti paikoitustilaa sekä yöpymismahdollisuus. 
Varaukset ja hintatiedustelut reception@sofia.fi tai puh. 010 277 900.

LISÄTIETIETOJA
Marjatta Salonen puh. 045 670 2760, marjatta.salonen@welho.com ja Marketta Stenroth puh. 040 826 8789.

Kutsu

Erik Bruunin julisteita ja muita tuotteita 

• Intermezzo (25 €)

• Kvartetto-kirja (15 €) 

• Sukuseuran viiri 70 euroa 
         (Huom. 12.9.2020 saakka muuten 90 €). 

Sofiassa myynnissä 

Tilaa viiri 
kesäksi! 

Tilaukset: 
theo.bell@bastu.net, puh. 050 558 6386
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printek.fi  

Palautusosoite:

Theo von Bell
Joukahaisentie 23
04230 Kerava

Olisiko aika kerätä runot kirjaksi, tallentaa suvun 
reseptit keittokirjaksi, saattaa sukutarinat kansiin 
tai kirjoittaa romaani? Tällöin omakustannekirja 
on sopiva ratkaisu. 

Haaveena
omakustanne? 

> Tutustu: printek.fi/omakustanne-kirja

Sivuiltamme löydät paljon
hyödyllistä tietoa mm.

• Kirjantekijän opas
• Kirjan hintalaskuri
• Julkaisun myynti    

ja markkinointi

Printek tekee kirjastasi totta. Kun teksti, kuvat ja muu sisältö on valmiina, 
hoidamme kaiken tarvittavan; kirjan taittotyön, painatuksen ja postituksen, 
tarvittaessa olemme tukenasi myös markkinoinnissa. 


