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Tietoa talteen korona-
vuodesta ja lehti jakoon 
koko suvulle
Monen muun toimijan tavoin sukuseura on toiminut vastuullisesti ja ottanut 
huomioon korona-tilanteen tuomat rajoitukset. Näin pitää toimia, mutta silti-
kin vähän kirpaisee. Perheemme joulun odotus kun on viime vuodet alkanut 
siitä sukuseuran adventtitapaamisesta…..

Yksi kiinnostava tulokulma sukututkimukseen voisi olla se, miten suvun 
piirissä on toimittu erilaisissa murrosvaiheissa. Kiistämättä tämä vuosi on ol-
lut sellainen. Olisi arvokasta, jos meistä itse kukin laittaisi tuleville polville 
talteen niitä asioita, joita tänä vuonna tuli vastaan ja miten ne koskettivat. 
Osa meistä on ehkä sairastanut itsekin tuon taudin, osa on tutkinut tautia 
tai hoitanut siihen sairastuneita, osa on muuttanut perinteisen tavan tehdä 
työtään esimerkiksi koulussa tai kaupassa tai toimistossa. Näitä kuvauksia 
voitaisiin julkaista myös Kivenjuurissa, joten nyt pois turha vaatimattomuus. 
Odotan postianne. 

Kenen kokemukset tai elämä sitten ovat arvokkaita ja keiden vähemmän 
arvokkaita? Tätä pohtii tässä lehdessä mielenkiintoisella tavalla Eila Passoja.

Hyvät lukijat ja sukuseuran jäsenet

Tänä vuonna digitaaliset työvälineet on ollut pakko ottaa haltuun. Siihen 
saumaan osuu sattumalta myös se, että Kivenjuuret ilmestyy nyt joulukuussa 
printtilehden sijasta sähköisenä versiona. Sukuseuran vuosikokous päätti syys-
kuussa, että lehti ilmesty edelleen kaksi kertaa vuodessa, mutta toinen nume-
roista toteutetaan sähköisenä ja toinen sekä perinteisenä printtilehtenä että 
sähköisenä versiona kuten tähänkin asti.  Taustalla ovat taloudelliset haasteet. 

Joiltain osin tämä voidaan kokea hankalana asiana. Mutta otetaan myös 
siitä ilo irti. Nyt tätä lehteä ja sen artikkeleita on helppo jakaa sosiaalisessa me-
diassa ja sähköpostilla. Jaa tätä eteenpäin omissa 
sukuverkostoissasi ja hankitaan näin lisää sekä 
lukijoita että jäseniä sukuseuraan!

Oikein hyvää joulun aikaa ja onnellista uutta 
vuotta toivotellen

Kaarina Wilskman
päätoimittaja

KANNEN KUVA: 

Sukuseuran hallituksen jäsen 
Raili Rauvala toivottaa kaikille 
stenrothilaisille hyvää joulua 
ja onnellista uutta vuotta!  
Kuva: Raili Rauvalan 
kotialbumi (2008)
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Minut on valittu Stenroth-sukuseuran uudeksi puheen-
johtajaksi, jonka tehtävän otan kiitollisuudella vastaan. 

Aluksi lyhyt henkilöesittelyni. Olen 56-vuotias ja vielä 
työelämässä. Peruskoulutukseni on varatuomari ja sen 
jälkeen erilaisia työelämän kursseja. Työpaikka on Län-
si-Uudenmaan oikeusaputoimistossa talous- ja velka-
neuvonnassa Espoossa. Toimialueena on koko Suomi, 
siis asiakas voi tulla vaikka Lapista asti.

Uusi puheenjohtaja jatkaa siitä, mihin edellinen 
puheenjohtaja jäi. Näin toimii jatkuvuus. Aluk-
si olen tutustunut aiemman hallituksen asiakirjoi-
hin, jotta tiedän missä mennään sukuseuran osalta. 
Uusi ja uudet ihmiset tuovat sukuseuraan oman eri-
laisen näkökulman, koska kaikilla on erilainen tausta. 
Tarkoitus on pitää sukuseura elinvoimaisena nykyajas-
sa.

Tietysti ihmisille on tärkeää oikea kohtaaminen elä-
mässä, koska verkossa ei ole koko elämä. Tietoliikenne 
on apuväline ja palvelee ihmisten välistä kanssakäymis-
tä muttei taida korvata sitä.

Sukuseuran hallinnon tavoitteena on vuoden 2021 
alussa suunnitella tulevaa ja käydä vielä läpi vuoden 
2020 tapahtumia. Tietysti katse tulee suunnata eteen-
päin, koska näin se elämä menee. Olen hypännyt liik-
kuvaan junaan, jossa ei ole välipysäkkejä kuin yksittäi-
sille ratkaisuille omalta kohdalta.

Näin joulun alla, ihmisillä on varmaankin mielessä 
joulun pyhäpäivät ja tavoitteena rauhoittua kiireisen ja 
tapahtumarikkaan vuoden jälkeen.

 
 
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2021!

Juhani Murto
Kirkkonummi

Tervehdys kaikille!
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Hienot puheet, laulut ja serenadit, kohtaamiset, mahtavat arpajaisvoitot 

ja hyvä ruoka. Niistä syntyi oiva juhla.

Sukuseuran viiri nostettiin lauantai-aamu-
na salkoon ja siitä alkoi virittäytyminen 
sukuseuran 20-vuotisjuhlaan Helsingissä 
Sofian kulttuurikeskuksessa. Keväällähän 
meidän piti tavata, mutta korona-pande-
mian takia juhla siirrettiin syyskuun 12. päi-
vään. Virus toi oman leimansa tilaisuuteen 
toki vielä syksylläkin ja monen oli jäätävä 
kotiin. Silti meitä kokoontui lähes 40 henki-
löä  menneitä muistelemaan ja uutta kohti 
suuntaamaan.  

Aloitimme varsinaisen tilaisuuden ruo-
kailulla ja veisaamalla virren 314: Kiitos 
sulle Jumalani, armostasi kaikesta. Juhlan 
yhteydessä pidettiin myös sääntömääräinen 
vuosikokous, siitä enemmän sivulla 17.

Sukuseura 20 vuotta 
    - Syyskuussa juhlittiin Sofiassa  

TeksTi: kaarina Wilskman 
kuvaT: markeTTa sTenroTh ja Timo siukonen

Stenroth kvartetti ilmaisi serenadin sävelin kiitokset pitkäaikaiselle puheenjohtaja Marjatta Saloselle.

Viirin nosto Sukuseuran perustajajäsen Timo Siukonen (vas.), luopuva 
puheenjohtaja Marjatta Salonen ja hallituksen jäsen Jukka Paatero 
nostivat Stenroth-viirin salkoon. 
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Sukuseura eilen ja tänään

Kiinnostuneina seurasimme suku-
seuran perustajajäsenen, tietokir-
jailija Timo Siukosen (Kvartetto, 
H 826) esitystä otsikolla Sukuseu-
ra eilen ja tänään. Hän oli jakanut 
esityksen kolmeen näkökulmaan: 
suku ja sukuseura, sukuseura ja yk-
silö sekä yksilö ja suku. 

Suku ja sukuseura

Timo Siukonen totesi esityksessään, 
että kirkonkirjat, sotilas- ja monet 
historialliset asiakirjat todistavat, 
että joskus, noin vuonna 1688 syntyi 
jossakin Pohjolassa poikalapsi, joka 
on henkilöitynyt sukumme kanta-
isäksi, vänrikki Erik Stenrothiksi. 

- Me emme täysin varmasti tie dä, 
missä ja milloin hän syntyi ja ket-
kä ovat hänen vanhempiaan. Kun 
suoria todisteita ei ole, olemme et-
sineet aihetodisteita ja pohdiskel-
leet, että tapahtumat ovat saat-
taneet edetä ennen Erikiä niin, 
näin tai noin. Näiden ajatuspa-
jojen toiminta on ollut tärkeää 
Stenrothien sukututkimuksen 
edistämisessä. Kiitos edesmen-
neille ja nykyisille sukupolville!

Siukonen myös muistutti, että yh-
dysvaltalaisessa laboratoriossa saa-
dut testitulokset vahvistavat, että 
Erik Stenrothia edeltäneet ja hän-
tä seuranneet isät ja pojat kuulu-
vat Suomessa erittäin harvinaiseen 
Q-haploryhmään. Se on paikallis-
tettu alkaneeksi Etelä-Siperiassa 
Altai-vuoriston ympäristössä noin 
30 000 vuotta sitten. Stenrothit löy-
tyvät maailman sukupuusta oksasta 
Q-L527 ja tarkemmin sen alahaaras-
ta Q-BY157608. Tulokset on vahvis-
tettu kahden pojan miesjälkeläisten 
testituloksista 2010-luvun lopulla. 

Sukuseura ja yksilö

20-vuotisjuhlaan kuuluu ilman muu-
ta muistelot siitä, miten sukuseuran 
perustamiseen aikanaan päädyttiin. 

Timo Siukonen kiitti useita hen-
kilöitä, joiden kiinnostuksen ja yh-
teistyön tuloksena Mäntyharjun ja 
Suomenlinnan tapaamisista syntyi 
sukuseura: Aarne ja Yrjö Sariola, 
Kaarlo, Aarno, Kari ja Eija Salmen-
kivi, Markku ja Eija Stenroth, Seija 
Tikkanen, Olla Holmström, Olavi 
ja Ilmo von Bell, Reijo Niemi ja 
Heli Laurikainen. Asiamiehiksi va-
littiin alkuvaiheessa Liisa Kivijuuri, 
Veikko Palola sekä Ruotsista Ewa 
Linde-Olsson ja Håkan Persson. 

Alkuvaiheen hallitustyöskentelys-
tä ovat Siukosen mieleen jääneet 
esimerkiksi Klaus Kilven ärhäkäs, 
akateeminen ja aktiivinen ote sekä 
Ville Palolan myhäilevä, lämmin ja 
tasapainottava mielenlaatu. Vuosi-
kokousten ohjelmista hän nosti 
esiin muun muassa professorien 
Anto Leikolan ja Pertti Touko-
maan korkeatasoiset esitelmät. (Su-
kuseuran perustamisesta voi lukea 
tarkemmin eri kirjoituksista joulu-
kuussa 2019 ilmestyneestä Kiven-
juuret –lehdestä nro 43.)

Sukuseuran toiminnan ytimiä Siu-
konen kuvasi monesta eri näkökul-
masta.  
-  Sukuseura ilman jäseniä on kuol-

lut tai sitä ei ole olemassa. Itses-
tään selvä lause pitää sisällään 
paljon arkista työtä ja vaivaa, ver-

ta ja hikeä. Yhdistysmuotoinen 
sukuseura ei enää kuitenkaan 
toimi yksilöiden varassa, vaan yh-
teisön rattaiden pyörittämiseen 
tarvitaan hallituksen johdolla eri-
koisteemoihin keskittyneitä toi-
mikuntia, asiantuntijoita ja työ-
ryhmiä. Ensimmäisen hallituksen 
puheenjohtaja Yrjö Sariolan ve-
tovastuulla loimme vankkaa asia-
osaamista edellyttäviä rakenteita. 
Kymmenet yksilöt sitoutuivat toi-
mimaan satojen jäsenten hyväksi. 

-  Sukuseura toimii siis jäsentensä 
ja hallintonsa kautta. Ajan rat-
taissa punnitaan organisaation 
toimintaedellytykset, kun yksilöt 
vaihtuvat, ulkoiset ja sisäiset olot 
muuttuvat. Sukuseuran historia 
ei ole pelkkää auringonpaistetta. 
Ajoittain päätöksiä on valmistel-
tu tulisilla hiilillä. Koulutuksia on 
pidetty ja Intermezzoa rakennettu 
Lapissa. 

Yksilö ja suku

Timo Siukonen oli laskenut, että täl-
lä 2020-luvulla syntyvät lapset ovat 
noin kymmenettä sukupolvea Erik 
Stenrothista. Kymmenessä sukupol-
vessa meillä on 1024 esivanhempaa 
eli 512 esi-isää ja 512 esiäitiä.
- Onko edes mitään järkeä edes 

yrittää tunnistaa heitä, saati tut-

Ilman innostusta sukuseura on kuollut, vaikka se olisi juridisesti elossa. Henki 
on se, joka eläväksi tekee!, totesi Timo Siukonen ytimekkäästi puheenvuoros-
saan. Kuva: Marketta Stenroth

https://1572651.166.directo.fi/@Bin/f584e777f37bdccaee0405522f2f938b/1607504435/application/pdf/156588/Lehti%2043.pdf
https://1572651.166.directo.fi/@Bin/f584e777f37bdccaee0405522f2f938b/1607504435/application/pdf/156588/Lehti%2043.pdf


kia ja etsiä? Ehkä ei. Kiinteään 
perhesuhteeseen kuuluvat ny-
ky-yhteiskunnassa vanhemmat, si-
sarukset, isovanhemmat ja serkut. 
Psykologia ja filosofia todistavat, 
että sukuyhteyksien, perinteiden 
ja valtarakenteiden merkitys ja 
muoto ovat hiipumaan päin. 

- Nykyiset lapset syntyvät digitali-
soituvaan, entistä nopeasykkei-
sempään ja yksilökeskeisempään 
maailmaan, jossa Stenroth suku-
seura joutuu lunastamaan paik-
kansa. Tehtävä ei ole helppo. Aat-
teen palo on yksi menestyksen 
reunaehdoista.  

Yleisö piti huolta turvaväleistä. 

Stenroth sukuseura ry:n jäsenlehti • N:o 21 • Perjantaina 7. marraskuuta 2008

Poleenin portailla
Stenroth-suku kokoontui
Pieksämäellä s.6-7

SUKUSEURA on hankkinut yleistä näkyvyyttä jul-
kaisemalla sukulehti Kivenjuuria jopa kaksi kertaa 
vuodessa. Kaikki yli 40 numeroa ovat luettavissa 
sukuseuran nettisivuilla https://www.stenrothsu-
kuseura.net/julkaisut/kivenjuuret/. Timo Siukonen 
kertoi puheenvuorossaan arvostavansa suomalai-
sena kulttuuritekona hallituksen periaatepäätöstä 
lehden julkaisemisesta. Lehden päätoimittajina 
ovat vuorollaan toimineet Timo Siukonen, Hannu 
Sariola, Jaakko Pihlaja ja Kaarina Wilskman. 
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JOKAINEN ARPA VOITTI. Ja kuten kuvasta näkyy, kaikki 
arvat ja voitot kävivät kaupaksi. Pöytä on tyhjä. Hallituk-
sen jäsen Jukka Paatero (vas.) toimi myyntipäällikkönä. 
Menestykseen vaikuttivat myös huippupalkinnot. 
Kiitos kaikille lahjoittajille:

Ilkka Paatero
Bruun Design Oy
Duni
Jokipiin Pellava Oy
Paateron keramiikkaverstas
Kaarina Wilskman

https://www.stenrothsukuseura.net/julkaisut/kivenjuuret/
https://www.stenrothsukuseura.net/julkaisut/kivenjuuret/
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Hän aloitti esityksensä isoäitinsä äi-
distä eli Aini Steniuksesta (Kvartet-
to, S 1513), sillä hän on se henkilö, 
joka yhdistää Borgit, Bruunit, Ste-
niukset ja Wegeliukset toisiinsa (ks. 
taulukko 1, s. 10).

Kesähuvila kokosi   
sukua yhteen

Vuonna 1907 maanmittausinsinöö-
ri, Viipurin rahatoimikamarin joh-
taja Bruno Stenius rakennutti itsel-
leen kesähuvilan Jääsken kuntaan 
Mälkiälän kylän lähelle, Vuoksen 
rannalle. Neionniemi ei sijainnut 
varsinaisella niemellä, vaan kapealla 
rantavyöhykkeellä Vuoksen ja Neit-
vuoren välissä.

Neionniemi – Borg – 
Bruun - Stenius – Wegelius 

Karjalan kesäparatiisissa

TeksTi: kaarina Wilskman heikki Poroilan esiTyksen PohjalTa 
kuvaT: Borgien ja Bruunien sukuarkisToT

Musiikkikirjastonhoitaja Heikki Poroila (Kvartetto, S 1528) vei kuulijat 
kuvallissanalliselle piipahdukselle noin sadan vuoden päähän 
menneisyyteen, paikkaan, jota ei enää ole muuten kuin 
muistoissa ja kuvissa.

Heikki Poroila

Villa Borg Kaarlo Borgin valokuvaamana, todennäköisesti 1910-luvun lopulla, 
kun huvila siirtyi Bruno Steniukselta nuorelle parille lahjana tai ostamalla.
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Villa Stenius – Villa Borg, Iso-
huvila ei näkyvästi muuttunut ole-
massaoloaikanaan. Tarkkaa päivä-
määrää tai edes vuotta ei tiedetä, 
mutta todennäköisesti huvila siir-
tyi seuraavalle sukupolvelle samoi-
hin aikoihin, kun esikoinen Hilk-

Hilkka ja Kaarlo Borgin virallinen vihkiäispotretti 1918.

ka avioitui Kaarlo Borgin kanssa. 
Mitä ilmeisimmin Villa Stenius oli 
häälahja, josta sitten tuli Villa Borg 
ja Neionniemi.

Neionniemen elämästä otetuis-
ta kuvista pääosa on sellaisia, jois-
sa talon isäntä Kaarlo Borg ei ole 

näkösällä. Tästä on tehty oletus, 
että hän on toiminut useimmiten 
kuvaa jana. Onkin todennäköistä, 
että valokuvaus oli rakas harrastus, 
joka siirtyi sitten vanhimmalle po-
jalle eli Kimille, joka toimi sodan 
aikana tiedotuskomppanian valo-
kuvaajana.

Vesielämää    
Vuoksen rannalla

Neionniemen kuvista selvästi suu-
rin osa on otettu hiekkarannalla, 
joka on toiminut sekä loikoilun, ui-
misen että soutamisen tukikohtana. 
Veneet olivat ilmeisesti suuren kiin-
nostuksen kohteena ja myöhem-
min erityisesti Olli Borg harrasti 
purjeveneilyä. Veljekset Kaj ja Erik 
Bruun puolestaan ottivat melomi-
sen harrastuksekseen. 

Yhteydet Borgien ja Bruunien 
perheiden välillä olivat ennen sotia 
ja niiden jälkeenkin varsin vilkkaat. 
Bruunien perheellä oli maatila Säi-
niöllä Viipurin eteläpuolella, se ei 
ollut Neionniemestä kovinkaan 
kaukana.
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Kuvassa Erik, Inkeri, Kaj ja Paul von 
Bruun 1930-luvun lopulla. Takana näky-
vä erkkeri on Kaarlo Borgin suunnittele-
ma.

Monien ryhmäkuvien henkilöitä ei enää 
kukaan tunnista. Tässä retkikuvassa 
Hilkka Borg juo kaffetta, Olli ja Kim Borg 
herkuttelevat voileivillä. Oikeassa reu-
nassa on todennäköisesti Kaarlo Borgin 
äiti Elin Borg (os. Calonius, 1867–1943). 
Hän lienee tullut Neionniemeen tapaa-
maan lapsenlapsiaan ja ehkä myös tar-
kistamaan, millaisen kesähuvilan miniä 
oli perheelle tuonut.
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HARVINAINEN FILMI

Elokuussa 1938 viettiin Neionniemessä 
Kaarlo Borgin, menestyneen ja arvoste-
tun arkkitehdin 50-vuotis- juhlia. 
Tuntemattomien sattumusten ansiosta 
meille on säilynyt juhlista lyhyt eloku-
vanpätkä, jonka on saattanut kuvata 
valokuvauksesta innostunut esikoinen 
Kim Borg, jota ei elokuvassa näy.

Kovan työn ja perimän rasittaman sy-
dämen jäljet näkyvät jo, mutta päivän-
sankari ei murehdi. Filmissä hän ottaa 
onnitteluja vastaan mm. tyttäreltään  
Eevalta, joka ihaili isäänsä suuresti. 
Kaarlo suikkaa myös suukon Hilkalleen, 
joka teeskentelee torjuvaa. 

SUKUPOLVIEN KETJUJA
Kahdeksan sukupolvea Sara Stenrothista: 

Sara Juliana Stenroth (1732–1831)

Maria Katarina Masalin (1764–1843)

Maria Juliana Costian (1788–1852)

Gustaf Benedictus Wegelius (1819–1855)

Salomon Primus Wegelius (1844–1929)

Aini Wiola Stenius (1871–1944)

Lea Hillervo Ainikki (Hilkka) Borg (1895–1961)

Eeva Kaarina Poroila (1928–1998)

Heikki Juhani Poroila (1949–)

Taulukko 1. 

Alue nykyisin louhimona

Tammi-kuussa 1939 Kaarlo Bor-
gin sydän petti. Se merkitsi pää-
töstä myös Neionniemen tarinalle.  
Neionniemi vuokrattiin Suomeen 
emigroituneelle Anna Vyboroval-
le, joka oli toiminut keisari Nikolai 
II:n puolison, Aleksandra Fedoro-
van hovineitinä. 

Kissamäen louhimo laajeni so-
dan jälkeen ja viereinen Neitivuori 
(tai Neitmäki) muuttui sekin kiviai-
neksen louhimoksi. Ilmakuvien pe-
rusteella toiminta jatkuu edelleen. 
Satelliittikuvien perusteella Neion-
niemestä ei ole jäljellä enää mitään 
muuta kuin hienot muistot ja arvo-
kas kuva-aineisto. 

AINI WEGELIUS meni naimisiin maanmittausinsinöö-
ri Bruno Sixtus Steniuksen (1866–1923) kanssa 1892. 
Heille syntyi neljä lasta, joista Anne kuoli alle vuoden 
ikäisenä ja Olavi Stenius (1903–1971) ei jättänyt peril-
lisiä. 

Tyttäristä Hilkka meni naimisiin 1918 arkkitehti Kaarlo 
Nathanael Borgin (1888–1939) kanssa ja synnytti neljä 
lasta: oopperalaulaja Kim Borg (1919–2000), sisus-
tus-arkkitehti Olli Borg (1921–1979), musiikkituottaja 
Jaakko Borg (1927–2005) ja Eeva Poroila.

Aino Inkeri Tuulikki Stenius (1900–1970) meni naimi-
siin 1921 Paul Arne von Bruunin (1892–1973) kanssa 
ja synnytti kaksi poikaa: puutarhuri Kaj Paul von Bruun 
(1922–2011) ja graafikko Bruno Rolf Erik von Bruun 
(1926–).

Ks. tarkemmin Kvartetto: Saran sukukirja (2014). 
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Wärtsilästa tuli Otto Adlay Stenro-
thin perheen koti noin kolmeksi-
kymmeneksi vuodeksi. Adista tie-
dämme, että hän oli kirjoittautunut 
Helsingin seurakuntaan syksyllä 
1913, mutta hän suoritti ylioppilas-
tutkinnon vuonna 1915 Nurmek-
sen yhteiskoulussa. Sen jälkeen hän 
sitten varmaan fyysisesti muutti 
Helsinkiin ja aloitti opiskelut Hel-
singin Kauppakorkeakoulussa. 

Toistaiseksi on hämärän peitossa, 
mitä hän teki vuonna 1917. Hänen 
tittelinsä ansioluettelossa on kont-
toripäällikkö, joten hän oli ehkä 
siirtynyt töihin johonkin yritykseen. 
Seuraavan kerran hänen tietoihinsa 
törmää vuonna 1918. 

Muukalaislegioonan upseeri  

Adi Stenrothin tarina, osa III
TeksTi: anders von Bell

Edellinen artikkelini päättyi vuoteen 1904 Tohmajärvelle ja Wärtsilän 

asemalle. Tavoitteena oli, että tämä kolmas artikkeli olisi käsitellyt Adin 

kouluvuosia, mutta valitettavasti en ole saanut vielä riittävästi materi-

aalia. Niihin vuosiin palataan myöhemmin ja nyt pohdin   

Adin toimintaa vuosina 1917–1918

Vapaussodan muistomitali

En ole onnistunut löytämään tie-
toja siitä, osallistuiko Adi vuoden 
1917 aikana Helsingissä perustetun 
Suojeluskunnan toimintaan. 

Suojeluskunta perustettiin 
18.8.1917. Edellisenä päivänä oli  
ns. Pörssimellakka. Vihaiset työläi-
set ja venäläiset sotilaat piirittivät 
Helsingin kaupunginvaltuuston 
Pörs sitalossa pitämää kokousta. 
Tämä piiritys lopetettiin työläisten 
oman miliisin ja noin 100 urheilu-
seurojen valkoista nauhaa käyttävi-
en jäsenten yhteisellä toiminnalla. 
Isoisäni Eino von Bell osallistui sii-
hen ja on täysin mahdollista, että 
myös Adi oli siinä mukana. 

Adin osuus vuoden 1917 tapahtu-
miin on toistaiseksi tuntematon. Se 
tiedetään, että hän sai Vapaussodan 
muistomitalin ja sen saajat on onnek-
si lueteltu (Kansallisarkisto). Jokai-
sesta mitalin saajasta on tehty kortti, 
josta ohjataan varsinaiseen lähtee-
seen eli komppaniatietoihin. Tässä 
kortissa Adi on merkitty kuuluneen 
II pataljoonan 2 komppaniaan. 

Nämä varsin kuluneet paperit oli 
kirjoittanut kunkin komppanian 
päällikkö tai varapäällikkö mitalin 
anomuksen pohjaksi, luultavasti 
toukokuussa 1918.  

Oletan, että evl. Eino Suolahti ja 
Harald Åkerman hoitivat anomus-
ten hyväksynnät virkatyönä, koska 

Anders von Bell (Kvartetto, H 737) on ollut kiinnostunut muukalaisle-
gioonasta jo nuorena poikana. Nyt hän ilahduttaa Kivenjuurien lukijoita 
kuvaamalla artikkelisarjassaan muukalaislegioonassa olleen Adlay Gideon 
Stenrothin elämäntarinaa. 
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heidän nimensä esiintyivät melkein 
kaikissa listoissa hyväksyjinä. (Eino 
Suolahti liittyy sukuun siten, että 
hän oli mennyt naimisiin Anna For-
sellin kanssa 1911). 

Näiden luetteloiden taso eri 
komppanioiden ja joukkojen välillä 
on vaihteleva. Jotkut luettelot ovat 
pelkkiä nimilistoja. Joissakin kuva-
taan jopa taistelukertomuksia. 

Henkilö nimeltä Adolp Gui-
do Stenrothin nimi löytyy Helsin-
gin Valkokaartin II pataljoonan 
2 komppanian miehistöluettelos-
ta. Valitettavasti se on vain luette-
lo miehistä, jotka palvelivat siinä 
komppaniassa.  Toinen ongelma on 
siinä, että listalta löytyy vain runsaat  
50 nimeä. Komppanian vahvuuden 
tuli olla yli 100 miestä. 

Tämän valkokeltaisen II patal-
joonan päällikkönä toimi maj. 
Leinonen ja Adin 2 komppanian 
päällikkönä alikapt. J Miettinen. 2 
pataljoonan kaavailtu tehtävä oli 
alkuperäisen suunnitelman mu-
kaan Venäläisen tyttölyseon ja Fy-
siologian laitoksen alueen valloitus. 
Nämä sijaitsivat heti Senaatintorin 
itäpuolella Snellmanin- ja Hallitus-
kadulla, Kruunuhaan alueella.  

Marttisen allekirjoittamassa lis -
tas s a on merkitty seuraavasti; v.t. 
VI komppanian päällikkö, Hel -
sin  gin I jääkärirykmentti ja lei-
mal  la vahvistettu Helsingin I jää-
kä  ri rykmentti, II pataljoona, VI 
komp pania. Tämä poikkeaa muis to-
mi talikortin tiedosta, mutta saanee 
selityksensä seuraavasta tiedoista. 

Evl. Wilhelm Thesleff määräsi 
15.4.18 muodostettavaksi Helsin-
kiin prikaatin, jonka tuli muodos-
tua kahdesta rykmentistä. Miehistö 
otettiin suojeluskunnasta eli pit-
kälti varmaan Helsingin Valkoisen 
Kaartin jäsenet muodostivat tämän 
prikaatin. Alkuperäinen nimi oli 
Helsingin Suojeluskunnan jalkavä-

kiprikaati mutta jo 18.4 sen nimi 
muutettiin Helsingin Jääkäriprikaa-
tiksi. Joten kun alikapteeni J Mart-
tinen listansa kirjoitti, ehkä touko-
kuussa 1918, Helsingin valloituksen 
aikana ollut sotilasorganisaatio oli 
jo purettu.

Taisteluja Helsingissä

En ole onnistunut löytämään mis-
tään tietoja, mikä Adin rooli oli ja 
missä ryhmässä tai plutoonassa hän 
palveli 2 komppaniassa. Päätin sik-
si tukeutua niihin muutamiin ra-
portteihin, jotka osanottajat ovat 
kirjoittaneet komppanian vaiheista 
Helsingin valtauksen aikana. Voim-
me olettaa, että hän on näissä ollut 
mukana, koska häntä on esitetty 
muistomitalin saajaksi.

”Kun huhtikuun 12. päivä koitti 
ja toimintakäsky annettu, olivat sak-
salaiset jo saavuttaneet Helsingin ja 
etenivät kohti keskustaa, II patal-
joonan 2 komppania oli pääosin 
majoittunut Kruunuhaan alueella 
eri asuntoihin. Yksi oli Snellmanin-
katu 16, joukkuejohtajana Martti 
Saxell, toinen joukkue Liisankatu 
16:ssa johtajana Sebastian Gripen-
berg ja kolmas Kulmakatu 1:ssä joh-
tajana Georg Ekström.” 

Näitä nimiä ei esiinny Marttisen 
allekirjoittamassa miehistöluette-
lossa, mutta ryhmät ja osin mie-
het siirtyivät eri kokoonpanoihin 
varsin sekavan tilanteen vallitessa.  
Esimerkiksi III pataljoonan 2:en 
komppanian päällikkö M. Tiiainen 
sai tehtäväksi johtaa näitä miehiä ja 
jättää omat vanhat tehtävät toiselle 
henkilölle. 

>>   Adi Stenrothin elämää koskevat aikaisemmat

kirjoitukset on julkaistu Kivenjuuret 42 ja Kivenjuuret 43.
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II pataljoonan 2 komppanian 
osallistuminen taisteluihin
”Lähtökäsky tuli ja komppanian miehet siirtyivät ka-
dulle, kivääreitä ei riittänyt kaikille, joten osalla oli 
vain pistooleja ja/tai käsikranaatteja. Ensimmäinen 
haavoittunut tuli jo heti miesten siirtyessä kadulle, 
mutta komppania sai lähialueet puhdistettua ja he 
siirtyivät kohti Unioninkatua, missä saksalaiset tuli-
vat vastaan. Saksalaiset eivät tästä enää edenneet 12.4. 
2:nen komppania määrättiin takaisin omaan lähtö-
paikkaansa ja yön aikana oli lähinnä laukausten vaih-
toa harhailevien punaisten ryhmien kanssa. Aamulla 
tehtäväksi annettiin lähikatujen talojen tarkastukset 
ja kiinni otetut punaiset vietiin Fysiologian laitokseen, 
vangiksi jääneiden joukossa oli myös venäläisiä soti-
laita. 

Seuraavan päivän tehtävä oli Svenska Reallyceum 
Liisankadulla, missä punaiset säilyttivät Kirkkonum-
mella antautuneita yli 400 Sigurdskårenin jäsentä. 

Tänne ei kuitenkaan hyökätty, koska punaisilla oli 
konekivääri sekä melko iso määrä miehiä, millä he 
varsin hyvin kykenivät puolustamaan rakennusta. Ei 
haluttu ottaa riskiä että punaiset olisivat ampuneet 
vankinsa. Hyökkäystä kouluun ei tehty, vaikkakin 
sellaista suunniteltiin. 

Saksalainen jalkaväki tuli kuitenkin avuksi ja asetti 
omat konekiväärit kadulle osoittamaan koulua. Vai-
keiden neuvotteluiden jälkeen punaiset antautuivat ja 
vangit marssivat ulos koulurakennuksesta.  Toiminta 
jatkui vielä samana päivänä, eli 13.4, kun komppania 
sai tehtäväksi saattaa kaikki vangit Kauppatorille ja 
vielä seuraavana yönä käytiin hajanaista laukausten 
vaihtoa. Komppania menetti yhden miehen kaatunee-
na ja neljä haavoittui.

Tietoja II pataljoonan 2 komp-
panian toiminnasta muualla kuin  
Kruunuhaassa ja sen lähialueilla en 
ole löytänyt, joten minulla on hyvä 
syy olettaa että komppania kuiten-
kin pääosiltaan toimi tällä alueella.

Sotilasuralle

Adin sotilasansioluettelossa käy ilmi, 
että hän on liittynyt Suomen armei-
jaan 12.4. ja osallistunut Helsingin 
valtaukseen 13–15.4.18, muuta mai-
nintaa tästä toiminnasta ei ole. 

Helsingin jalkaväkiprikaatin vt. 
komentajaksi nimitettiin eversti 
Karl Björksten, mutta saksalaiset ot-
tivat kuitenkin nopeasti rykmentit 
komentoonsa. 15.5.18 suomalainen 
ev.lt. von Essen otti prikaatin ko-
mentoonsa toimien samalla 1. Jää-

kärirykmentin komentajana. Tämä 
rykmentti perustui pitkälti niihin 
miehiin, jotka olivat toimineet suo-
jeluskunnassa. 2. Jääkärirykment-
ti saatiin perustettua myöhemmin 
huhtikuussa, sen vahvuudesta oli 
kasassa vain noin 600 miestä huh-
tikuun lopulla. 

Adi oli VI komppaniassa ja siksi 
oletan hänen olleen tässä 1. ryk-
mentissä, jossa oli arviolta noin 
1200 pääosin vapaaehtoista mies-
tä. Se hajotettiin kesäkuussa ja 2. 
Jääkärirykmentistä perustettiin Itä-
meren jalkaväkirykmentti no 1. Tä-
hän jalkaväkirykmenttiin Adi liittyi 
26.6.1918 ja siirtyi 15.7 Suomen Ty-
kistökoulu A osastoon. Lokakuun 
7. päivä 1918 hän liittyi Tykistöryk-
menttiin 1:seen ja nopeasti eli 2.11. 
Tykistörykmenttiin 2:een. 

Tästä voimme päätellä, että hän 
päätti heti Helsingin valtauksen jäl-
keen siirtyä sotilaan uralle. Hänet 
ylennettiin korpraaliksi 25.5.18 ja 
28.11. varavääpeliksi. Tämä arvo oli 
käytössä Suomen armeijassa 1918- 
1919 ja sijoittui kersanttia vastaavan 
aliupseerin ja vääpelin väliin. 

_____________

Lähteet:
Helsingin Valtaus - Helsingfors 

Intagning,  joka julkaistiin 1938 
julkaisijana Vuoden 1918 Helsingin 
Valkokaartin Työvaliokunta.

Ohto Manninen: Valkoisen armei-
jan suojeluskuntarykmentit. Sotahisto-
rian aikakausikirja 8/1989

Wikipedia Varavääpeli
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Sukututkijana  
digimaailmassa, 
osa 2

Ihmisillä on erilaisia suhtautumistapoja, asenteita asioi-
hin. Myös sukututkimukseen ja sen tekemiseen suhtau-
dutaan monella tavalla. 

Nykyään sukututkimuksesta on tullut laajalle levin-
nyt harrastus eikä enää niin usein kuule aiemmin suku-
tutkimukseen tai sen tekijään kohdennettuja vähättele-
viä tai ivallisia kommentteja: ”olikos ne jotain tärkeitä 
henkilöitä vai?” tai ”aiotkos kloonata itsesi?” 

Silti monenlaisiin asenteisiin ja tekemisen arvottami-
seen törmää edelleen – aivan ymmärrettävästi, sillä on-
han se meille ihmisille perin tyypillistä.

Elämänkohtaloita vai kilpailua?

Olen muutaman kerran törmännyt sukututkimusaihei-
sessa Facebook-ryhmässä tällaisiin ”oikein – väärin” ja 
”parempi – huonompi” -arvottamisiin. 

Eräässä ryhmässä yksi ryhmäläinen kertoi esiäitinsä 
kovasta elämästä. Toiset sitten kirjoittivat omien esiäi-
tiensä elämänkokemuksista. Kerroinpa minäkin Sten-
roth-esiäitini synnyttäneen kolmetoista lasta, joista vain 
kuusi eli aikuiseksi asti. 

Eräs kirjoittaja moitti sitten muiden kirjoittamaa, 
ettei tämä mikään kilpailu ole, missä pitää hakea kau-
heinta elämänkohtaloa. Jäin tuota kommenttia ihmet-
telemään ja taisin siihen jotain vastatakin. En ymmär-
tänyt kirjoittajien yrittäneen kilpailla tarinoillaan, vaan 
esittäneen erilaisia elämänkohtaloita. 

Ketkä hyväksyttäviä esivanhempia?
Toinen edelliseen esimerkkiin osin liittyvä teema näyt-
tää herättävän myös kommentteja. Se on esivanhem-
pien yhteiskunnallisen aseman arvottaminen. 

Joskus nousee esille ajatus, että on oikein ja hyvä 
tutkia sukua, jos esivanhemmat ovat olleet ”oikean” 
työn tekijöitä, maanviljelijöitä, piikoja ja renkejä tai 
käsityöläisiä. Mutta säätyläisen, tai peräti aatelisen esi-
vanhemman elämän tutkiminen ja esittely on jotenkin 
vähemmän oikein. Rankkoja elämänkohtaloita koke-
neen piian elämä arvotetaan korkeammalle, kuin myös 
omassa elämässään kovia kokeneen säätyläisrouvan. Jo-
tenkin täytyy arvottaa ihmisten kärsimystä tai elämän 
oikeutusta. 

Emme voi mitenkään vaikuttaa siihen keitä esivan-
hempamme ovat. Emme myöskään siihen, miten he 
ovat eläneet ja millaisia päätöksiä elämänsä valinnoissa 
tehneet. 

Muistan erään televisiohaastattelun, jossa suomalai-
nen nainen kertoi siitä, miten hän on usein tuntenut, 
että hänen odotetaan jotenkin häpeävän esivanhem-
piaan. Hän kysyikin, pitäisikö hänen kieltää esivan-
hempansa ja vaihtaa sukunimensä tullakseen hyväksy-
tyksi itsenään, sillä vähänkin Ruotsin historiaa tunteva 
tunnistaa sukunimen, joka yhdistää hänet valtakunnan 
ylhäisaateliin. 

Itse päädyin yhden esi-isäni elämään liittynyttä ”Oliks 
se joku tärkeä henkilö?”-kysymystä kommentoimaan 
”Oli hän tosi tärkeä henkilö, minulle ainakin, sillä jos 
häntä ei olisi ollut, niin ei olisi minuakaan!”

TeksTi: eila Passoja

Eila Passoja jatkaa digimaailmassa tapahtuvan sukututkimuksen 

ja sen lieveilmiöiden kuvaamista. Mikä yhteys mahtaa olla  

Stenrotheilla ja jäämies Ötzillä?
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Vakavaa vai vallatonta leikittelyä?

Meillä sukututkijoilla ja -selvittelijöillä on monenlai-
sia lähestymistapoja sekä sukututkimuksen kohteiden 
että sukututkimuksen tavoitteiden suhteen. Osa meis-
tä pitäytynee valitsemassaan perinteisessä tavassa tehdä 
sukututkimusta. Osa, myös minä, hyödyntää erilaisia 
mahdollisuuksia lähestyä sukututkimusta. 

Miellän, että on useanlaisia, mutta ei välttämättä toi-
sistaan erillään olevia tapoja tehdä ”oikeaa” sukututki-
musta. Toisaalta voi rakentaa lähdekriittisesti sukupuu-
ta ja toisaalta voi vähemmän vakavissaan leikkimielellä 
ja pilke silmäkulmassa selvitellä sukuyhteyksiä ja sukel-
taa historian hämärään.

Sukututkimuksen ei siis tarvitse olla aina niin vaka-
vaa, kunhan tiedostaa eron. Kun joissakin Facebookin 
faktabaserad-ryhmissä kyllästyttiin sukuyhteyksien ja 
epävarmojen esivanhempilinjojen esittelyyn, perustet-
tiin uusia ryhmiä, joissa voi lähestyä esivanhempien 
elämää vähemmän vakavalla otteella ilman selkeitä ta-
voitteita. 

Eräs tällainen leikkimielinen fb-ryhmä on ”Sukua 
kuninkaallisille. On myös ”ei”-ryhmä, jossa voi hakea 
yhteyksiä kehen tahansa Geniin merkittyyn henkilöön. 
Näin myös tunnettuihin tai historian hämäristä nostet-
taviin henkilöihin. 

Osallistuessani ryhmän Geni-hakuihin tai kom-
mentoidessani sieltä löytyvää, pyrin osoittamaan kevy-
emmän otteen toteamalla ”Genin mukaan”, jolloin, 
ainakin asiaa tunteva kuulija ymmärtää, että kyse ei 
välttämättä ole lähdemerkinnöin dokumentoiduista 
sukuyhteyksistä, vaan maailmansukupuussa esitetyistä 
sukulinjoista. 

>>  Eila Passojan aikaisempi kirjoitus 
aiheesta ilmestyi kevään 2020 Kivenjuurissa.

Leikittelynkin tuloksena voi toki löytää vihjeitä en-
nen tuntemattomiksi jääneistä esivanhemmista, joiden 
elämään voi sitten lähteä tutustumaan muualla tarkem-
min. Voi myös saada yhteyden kaukaisiin sukulaisiin, 
jotka ovat saattaneet tutkia enemmän jotain itselle tun-
tematonta esivanhempaa ja sukulinjaa. 

Leikittelyn ohella voi myös huomata, jälleen, miten 
verkottuneita sukuyhteydet ovatkaan, kun seuraa mui-
ta esitettyihin profiileihin itsensä linkittäviä sukuselvit-
telijöitä. Onpa ryhmän leikittelyssä ollut mukana muu-
tama muukin stenrothilainen, joiden kanssa huomaan 
olevani sukua monen monituisen, ei vain Stenroth-su-
vun, sukulinjan kautta.

Ötzin muistoksi pystytetty muistomerkki Similaun-vuorella, 
josta Ötzin ruumis löydettiin. Entä miten Ötzi liittyy Stenrot-
heihin? Katso seuraavalta sivulta Bure-suvun tutkimuksen 
tuottamaa tietoa. Kuva: wikipedia.org
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Aiemmin käyttämäni faktabaserad-termin olen lainan-
nut ruotsalaisen Bure-suvun ”Buresläkten - faktabase-
rad forskning” fb-ryhmän nimestä. 

Nimen taustalla on ero vakavan ja leikkimielisen su-
kututkimuksen välillä. Se ero joskus tuntuu joiltakin 
innokkailta sukututkijoilta unohtuvan. 

Historiallisiin lähteisiin nojautuvaa tutkimusta esit-
televä faktabaserad-ryhmä luotiin, kun dokumentein 
varmennetulle Bure-suvun kantaisälle oli aiemmassa 
fb-ryhmässä alettu tarjota esivanhempia menneisyyden 
taruista. 

Eri näkemysten välillä syntyi melkoinen ja edelleen-
kin jatkuva kiista fb-ssä.  Ainakin osin se on kuitenkin 
laantumassa uuden ryhmän perustamisen myötä. 

Sukukirjan alkuperäiskappale   
löytyi Suomesta

Bure-suku vastaa Ruotsissa meidän omaa Sursill-su-
kuamme. Tiedot Bure-suvun varhaisista jäsenistä ja yh-
teyksistä on kirjattu sukukirjaksi jo 1600-luvun alussa, 
aivan kuten Sursill-suvustakin.

Johan Buren Sukukirjasta oli jäljellä vain joitakin 
osittaisia kopioita, mutta kirjan alkuperäiskappale löy-
tyi kymmenkunta vuotta sitten Suomen kansallisarkis-
tosta. 

Kirjan löytäjä Tiina Miettinen toteaa Vita historica 
–sivulla: ”Historiantutkimus - ja tutkimus ylimalkaan 
– on siitä jännittävää, että matkan varrella voi löytää jo-
tain aivan muuta kuin mitä alun perin lähti etsimään.”  
Nyt tuo alkuperäiskappale kommentteineen, kuten 
myöhemmätkin tutkimustiedot, on saatavana myös 
digitaalisena. https://anulah.wordpress.com/tag/tii-
na-miettinen/

Lisätietoa dna:n avulla
Tässä faktabaserad Bure-ryhmässä on hyödynnetty myös 
dna-tutkimuksen tuloksia. Niiden avulla on saatu täs-
mennettyä suvun sukutaulua ja onpa löydetty suvun isä-
linjasta mielenkiintoinen yhteys ns.  muinais-dna:han. 

Tiina Miettinen toteaa Suomen sukututkimusseuran 
blogissa: ”Peter Sjölundin ja Ronny Norbergin tarkoi-
tus oli selvittää DNA-testin avulla, olivatko 1400-luvun 
alussa eläneen ”Gamle Olofin” kolme poikaa Olof, An-
ders ja Fale Olofsson veljeksiä ja saada selville suvun 
Y-DNA eli isälinja. Asiakirjalähteitä ei ole säilynyt var-
haisilta ajoilta, on vain Johan Buren merkinnät. Testis-
sä selvisi, että Falesta polveutuvaksi väitetty patrilineaa-
rinen sukulinja ei täsmää kahden muun linjan kanssa. 
Bure-suvun isälinjaksi paljastui haploryhmä Y-DNA 
G-P15 (G2a), joka on erittäin harvinainen haplotyyp-
pi Ruotsissa. Samaan ryhmään kuuluu mm. jäämies 
Ötzi.”  http://suomensukututkimusseura.blogspot.
com/2013/11/paljastiko-dna-testi-vuosisadan.html

Buret ja Stenrothit

Myös meillä stenrothilaisilla saattaa olla yhteys tähän 
Bure-sukuun ja sitä kautta kuuluisaan jäämies Ötziin. 

Pertti Toukomaa esittää artikkelissaan ”Oliko Erik 
Stenroth epäonninen orpopoika?” (Kivenjuuret 
2/2014) tutkimuksia sukumme kantaisän esivanhem-
mista. Bure-sukuun yhteys kulkisi Erikin oletetun äi-
din Elisabet Svinfotin kautta, sillä tämän isän isän äiti 
näyttää olleen Abluna (Apollonia) Mårtenintytär Bure 
Gävlestä. 

Etsin netistä tietoa Svinfot- ja Bure-suvuista ja näyttää 
siltä, että osa aiemmin kuvaamastani Bure-riidasta liit-
tyy juuri näiden sukujen mahdolliseen yhteyteen. 

Lisätutkimuksen paikka siis – ehkäpä jotain selvyyttä 
netistä löytyy, kun tutkijoina on ollut Svinfot- ja Bu-
re-sukujen asiantuntijoita. 

Mutta tässä vaiheessa toistan jälleen hivenen mukael-
lenaiemmin esittämäni lausahduksen: ”Pieni on maail-
ma” – Ablunan puoliso, Erikin äidinpuoleinen oletettu 
esi-isä, Hudiksvallin kirkkoherra Ericus Magni näyttää 
olevan esiäitini Kristinan veli. Sukuyhteys on tai sitten 
ei, mutta näin ainakin Geni linkittää yhteydet. 

Useita tapoja lähestyä 
Bure-suvun tutkimusta

http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_G2a_Y-DNA.shtml
http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_G2a_Y-DNA.shtml
http://suomensukututkimusseura.blogspot.com/2013/11/paljastiko-dna-testi-vuosisadan.html
http://suomensukututkimusseura.blogspot.com/2013/11/paljastiko-dna-testi-vuosisadan.html
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Sukuseuran jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 437. 
Sukuhaaroittain jäseniä on Henrikin haarasta 127, Ka-
tarinan haarasta 92, Nilsin haarasta 115 ja Saran haa-
rasta 100. Kunniajäseniä on kolme.

Päättyneen toimintakauden isoja hankkeita on ollut 
Erik Stenrothin geeniperimää selvittelevä DNA-projek-
ti. Nilsin haarasta on tehty kaksi ja Henrikin haarassa 
kolme Y-DNA-testiä. Tulosten mukaan Stenrothien ge-
neettinen tausta on harvinainen ja viittaa siihen, että 
Erik Stenrothin juuret ovat Ruotsissa (ks. esim. Kiven-
juuret joulukuu 2019). Projektia ovat sukuseuran hal-
lituksessa hoitaneet Maaria Puupponen ja Marketta 
Stenroth. 

Toinen toimintavuoden voimanponnistuksista on 
ollut Fanny Stenrothin muistelmien ”Muistelmieni 
kätköistä” siirtäminen sähköiseen muotoon. Siitä vas-
tasivat Marjatta Salonen ja Theo von Bell. Aineisto 
on julkaistu sukuseuran nettisivujen julkaisusarjassa 
numerolla 1. Kivenjuuret on ilmestynyt kaksi kertaa 
vuodessa. 

Vuonna 2019 toukokuussa sukuseuran retkelle osal-
listuneet kävivät tutustumassa Fiskarsin alueeseen ja 
sen historiaan sekä Anneli ja Risto Paateron keramiik-
kapajaan. Adventtitapahtumaan kokoonnuttiin mar-
raskuussa Kallion kirkossa. Näiden lisäksi Jan Sund-
man organisoi omatoimimatkan Riigaan syyskuussa. 

Toimintakauden aikana on hallituksen jäsenissä ol-
lut vaihtuvuutta. Hallituksessa ovat olleet puheenjohta-
ja 18.3.2019 alkaen Marjatta Salonen (K) ja sihteerinä 
Maaria Puupponen (K), varapuheenjohtaja Theo von 
Bell (H), Eila Passoja (H) 12.10.2019 asti ja siitä alkaen 
Jukka Paatero (H), Risto Ikäheimo (S) 12.10.2019 asti 
ja siitä alkaen Raili Rauvala (S), Mimmi Sjöblom (N), 
rahastonhoitaja Marketta Stenroth (N) ja Jan Sund-
man (S). 

Toiminnan vastuuhenkilöitä kiitettiin vastuullisesta 
ja pyyteettömästä toiminnasta sukuseuran tavoitteiden 
saavuttamisessa.

Lokakuussa 2019 pidetyn ylimääräisen vuosikokouk-
sen päätöksen mukaan sukuseuran sekä toimintakausi 
että tilikausi on nyt kalenterivuosi.

Sukuseuran taloudellinen tilanne kaipaa piristystä, 
jota nyt onneksi saatiin erinomaisesti tuottaneilla arpa-
jaisilla. Jäsenmaksujen täsmällisempää maksamista toi-
vottiin. Maksavia jäseniä on reilu puolet jäsenmäärästä. 

Uusi hallitus tarttumassa toimeen

Hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mu-
kaan sukuseuran työ pyritään toteuttamaan järjestel-
mällisesti ja pitkäjänteisesti vapaaehtoisvoimin ja talo-
udellisten mahdollisuuksien mukaan. 

Vuosikokouksessa hallitukseen valittiin kaksi edus-
tajaa jokaisesta sukuhaarasta. Sulkeisiin on kirjattu 
hallituksen järjestäytymiskokouksessa marraskuussa 
päätetty tehtäväjako. Uusina jäseninä valittiin Juhani 
Murto (N, puheenjohtaja), Seija Lind (K, sihteeri), 
Heikki Poroila (S, taloudenhoitaja) ja Ilari Stenroth 
(N). Hallituksessa jatkavat Theo von Bell (H, jäsensih-
teeri), Jukka Paatero (H, varapuheenjohtaja), Maaria 
Puupponen (K) ja Raili Rauvala (S).

Sukuseurassa toimii kaksi toimikuntaa

Historiatoimikunnan tehtävänä on etsiä, tutkia, tal-
lentaa ja julkaista sukutietoa. Toimikunta ylläpitää 
sukuhaarojen yhdyshenkilöverkostoa henkilötietojen 
tarkastamiseksi ja perinne- ja muistitiedon, henkilö-
historioiden ja sukukertomusten sekä sukutarinoiden 
keräämiseksi. Historiatoimikunta vastaa myös sukutie-

Sopuisa ja sujuva vuosikokous

TeksTi: kaarina Wilskman

20-vuotis-juhlan yhteydessä pidettiin myös sääntömääräinen 

vuosikokous. Timo Siukosen puheenjohdolla hyväksyttiin 

vuosien 2018 – 2019 toimintakertomus, tulevan kauden  

toimintasuunnitelma ja valittiin uusi hallitus. 

https://1572651.166.directo.fi/@Bin/bfbe03c9b56c83c82435563c17a083ba/1607690530/application/pdf/155224/Fanny%20Stenroth%20Muistelmieni%20k%c3%a4tk%c3%b6ist%c3%a4%202ver.pdf
https://1572651.166.directo.fi/@Bin/bfbe03c9b56c83c82435563c17a083ba/1607690530/application/pdf/155224/Fanny%20Stenroth%20Muistelmieni%20k%c3%a4tk%c3%b6ist%c3%a4%202ver.pdf
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tojen arkistoimisesta Jyväskylässä olevaan Kansallisar-
kiston Stenroth-sukuseuran arkistoon. 

Toimikunta jatkaa myös jo alkanutta DNA-sukututki-
musta, josta on saatu lupaavia tuloksia Erik Sten rothin 
taustoista. Tavoitteena on järjestää seminaareja, joissa 
on mukana ulkopuolisia asiantuntijoita ja joissa voidaan 
opastaa jäsenien digitalista ja DNA-sukututkimusta. 

Historiatoimikuntaan on hallituksen järjestäytymis-
kokouksessa nimetty Pekka Ala-Siuru (N), Olavi von 
Bell (H), Impi Hagström (K) ja Maaria Puupponen 
(K). Tämä ryhmä täydentyy vielä myöhemmin Saran 
sukuhaaran edustajalla.

Viestintätoimikunnan tehtävänä on alkaneella toi-
mikaudella vahvistaa ja lisätä nopeiden ja edullisten 
sähköisten viestintäkanavien käyttöä osana sukuseuran 
viestintää. Tavoitteena on kehittää sukuseuran nettisi-
vuja ja perustaa suljettu Facebook-ryhmä, jossa käyttäjät 
voivat esimerkiksi vaihtaa sukututkimukseen liittyviä 
kokemuksiaan, esittää kysymyksiä, pyytä apua valoku-
vien tunnistukseen, kysyä ohjeita DNA-tutkimukseen 
tai markkinoida omia tapahtumia tai tuotteita. 

Kivenjuuret-lehti ilmestyy jatkossa kerran vuodessa 
perinteisenä painettuna lehtenä ja toisen kerran pel-
kästään sähköisenä versiona. Muutoksen taustalla ovat 
taloudelliset syyt. 

Viestintätoimikuntaan kuuluvat Theo von Bell (H), 
Marjatta Salonen (K), Pekka Ala-Siuru (N), Ilari Sten-
roth (N, hallituksen edustaja) ja päätoimittaja Kaarina 
Wilskman (K). Tämäkin ryhmä täydentyy vielä myö-
hemmin Saran sukuhaaran edustajalla.

Yhteydenpitoa varten varmista, että voimassa oleva 
sähköpostiosoitteesi on jäsensihteerillä, laita viestiä
theo.bell@bastu.net

Muistathan, että kaikki ilmestyneet Kivenjuuret löytyvät sukuseuran nettisivuilta
https://www.stenrothsukuseura.net/julkaisut/kivenjuuret/

STENROTH SUKUSEURAN TARKOITUKSENA 

on sääntöjen mukaan selvittää Stenroth-
suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun 
perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden 
tunnetta jäsentensä keskuudessa. Tätä var-
ten sukuseura järjestää erilaisia tilaisuuksia 
ja tapaamisia, joissa jäsenet voivat tava-
ta toisiaan ja vaihtaa sukutietouttaan. 
Sukuseura harjoittaa sukututkimusta, kerää 
ja arkistoi sukua koskevaa tietoutta, selvittää
suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön 
tulokset jäsenten tietoon.

Suvulla on kaksi mittavaa sukukirjaa Inter-
mezzo (2006) ja neliosainen Kvartetto-kirja. 
Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Kivenjuuret
-lehti tuo ajankohtaiset sukuasiat jäsenkunnan 
tietoon. Verkkosivuillamme www.stenrothsu-
kuseura.net ja sähköpostin kautta jäsenet 
saavat tietoja sukuseuran toiminnasta.  

Jäsenmaksu 2021

Varmista jäsenyytesi sukuseurassa
Maksathan jäsenmaksun 20 € 15.1.2021 
mennessä Handelsbanken FI32 3131300 1246594

Maksun saaja Stenroth sukuseura
Merkitse viestitilaan jäsenmaksun vuosi ja nimesi.

Kiitos!
PS. Voit maksaa vielä myös vuoden 2020 jäsen-
maksun 20 €, jos et ole sitä vielä maksanut.

mailto:theo.bell@bastu.fi
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Hallituksen jäsen 

Raili Rauvala 
Isoäitini oli Natalia Rainia e Stiez 
(Brezinskij) – näin alkaa oma kieh-
tova puolalainen sukutarinani äidin 
puolelta. 

Kesäisin suunnattiin auto kuiten-
kin sukuloimaan isän kotiseudulle 
Savoon.  Hän halusi juoda kokkelj-
piimää ja väitti olevansa lähtöisin 
Pöljän pysäkiltä. 

Saran haaraa ja   
Ikäheimojen heimoa 

Stenrothien suvussa olen siis Saran 
sukuhaaran Pielaveden Ikäheimoja. 
Intermezzo – kirjassa minun tietoje-

ni pitäisi olla sisarteni Kaarinan ja 
Mirjan tavoin sivulla 746 Taulussa 
4009, koska isäni oli Risto Ilmari 
Ikäheimo. 

Ensimmäisen kerran olin Ikähei-
mon suvun sukukokouksessa vuon-
na 2015 Suomenlinnassa, kun se pi-
dettiin melkein kivenheiton päässä 
kotoa.  Kättelin siellä todella monta 
Risto Ikäheimoa ja monta Ilmari 
Ikäheimoa, joten ne taitavat olla 
suvun tavanomaisimmat miesten 
nimet. 

Sukujuhla järjestetään kahden 
vuoden välein. Ikäheimon sukuseu-
ran 40-vuotiskokous pidettiin Kuo-

Raili Rauvala kesällä 2020 sisaren-
sa Kaarina Oittisen kuvaamana. 
Raili kertoo, että ensimmäisestä 
Ikäheimon sukujulkaisusta on löyty-
nyt lausunto Ikäheimojen yhteisis-
tä ominaisuuksista: ”He katsovat 
vierasta ensin alta kulmien- varo-
vaisesti tunnustellen, mitä tällä on 
mielessä, mutta tutustuttuaan ovat 
hyvin vieraanvaraisia ja ystävälli-
siä”. (Erkki Sjöman, Suvusta sukuun 
– Ikäheimon suku)

kuvaT: raili rauvalan koTialBumi

Karttulassa sijaitseva 
Riuttala on nykyisin 
kesäisin avoinna oleva 
14 hehtaarin ja yli 20 
rakennuksen kokonai-
suuden kattava museo.
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pion Rauhanlahdessa 29.7.2017. 
Seuraavan kerran olin itse mukana 
vuonna 2019 Karttulassa Riuttalan 
Talonpoikaismuseossa.

Riuttala    
vierailemisen arvoinen 

Riuttalan tilasta löytyy vuodelta 
1657 merkintä Pietari Brahen hal-
litsemien lääninalueiden kartasta 
ja se on ollut samalla suvulla (Tii-
tinen-Korhonen-Ikäheimo) 1700-lu-
vulta saakka. 

Mahtitila oli tiettömän taipaleen 
takana ja sillä oli yksitoista torppaa! 
Tahvo (Staffan) Ikäheimo sai tilan 
haltuunsa jakosopimuksella 1820 
ja pääkartano on vuodelta 1852.  
Ikäheimot isännöivät Riuttalaa 
vuoteen 1975 asti. Tämän jälkeen 
omistajana on ollut Riuttalan ta-
lonpoikaiskulttuurin suojelusäätiö. 
Tänne haluan palata heti kun ajat 
paranee.

Tällä kotiseutumatkalla saimme 
vierailla myös isän äidin Anna Ryy-
näsen kotitilalla Esulassa, jossa tätä 
pojilleen siirtynyttä sukutilaa meille 
ystävällisesti esitteli Savon Sanomi-
en entinen päätoimittaja Erkki Ryy-
nänen vaimonsa Mirja Ryynäsen 
kanssa. 

Työpaikan kahvihuoneesta 
sukuseuran hallitukseen

Kerroin toimistomme kahvihuo-
neessa, että olen menossa Ikähei-
mojen sukukokoukseen Riuttalaan. 
Silloinen työtoverini (ja silloinen 
sukuseuran hallituksen jäsen) Mar-
ketta Stenroth totesi silloin meidän 
olevan sukulaisia! Oli mieluisaa 
suostua, kun minua sitten aikanaan 
pyydettiin Stenrothien sukuseuran 
hallitukseen mukaan. 

Odotan kovasti sitä, että pääsem-
me järjestämään sukuseuran piiris-
sä koulutusta sukututkimuksen eri 
osa-alueilta ja voin itsekin opiskel-
la ja oppia lisää. Olen myös selvästi 
höyrähtämässä neulomiseen. Var-
sinkin kuvioneulesukat saavat sor-
meni syyhyämään ja vielä aion myös 
saada aikaan islantilaisen neulepu-
seron. 

Työskentelen asianajajana ja julki-
sena oikeusavustajana Helsingin oi-
keusaputoimistossa. Olen jäämässä 
ensi vuoden alkupuolella kokonaan 
eläkkeelle ja sitten on ehkä enem-
män aikaa sukututkimukselle. Mie-
heni on tehnyt sitä niin ahkerasti, 
että on löytänyt jo meillekin yhteiset 
sukujuuret. 

Erkki Ryynänen soittaa Esulan vellikelloa.



        Kivenjuuret 2/2020| 2120 | Kivenjuuret 2/2020                   

Olen perso makealle, mutta marsi-
paanilla minut voi houkutella mel-
kein mihin tahansa. Olen jo vuosia 
sitten löytänyt mantelipohjaisen re-
septin, jonka pohjalta olen leiponut 
makeita herkkuja. Ne ovat kelvan-
neet onneksi myös muille. 

Nyt haluan jakaa niitä myös Ki-

Jouluherkkua manteleista
TeksTi ja kuva heikki Poroila

Tarta de Santiago
2  sitruunan raastettu kuori

6  luomukananmunaa

4 dl  luomusokeria

400 g mantelijauhoa

      mantelilastuja

1 dl  vadelmahilloa (tai jotain muuta  
paistamisen kestävää maun mukaan)

• Lisäksi tulevat mausteet (itselläni aina kardemumma, 
mutta muitakin aromaattisia voi käyttää kuten neilikkaa, 
Ceylonin kanelia, pomeranssia jne.) sekä valmiin tortun 
päälle ripoteltava tomusokeri. 

• Jos haluaa keskieurooppalaista tunnelmaa, taikinaan voi 
upottaa murskattuja saksanpähkinöitä ja kandeerattuja 
pienikokoisia hedelmänkuorenpaloja. Nämä kannattaa 
ehkä kuitenkin jättää vasta toiseen kertaan ja tehdä en-
sin yksinkertaisempi malli.

• Raasta ensimmäiseksi hyvin pestyjen sitruunoiden kuori, 
joista torttu saa tyypillisen arominsa. Se on urakan työ-
läin vaihe, joten sitä ei kannata lykätä tuonnemmaksi.

• Kardemumman voi ripotella sitruunaraasteen joukkoon. 
• Siirrä kulhoon kuuden luomumunan sisältö ja sokeri, 

jotka vatkataan yhteen. 
• Lisää joukkoon myös mantelijauho, joka on siis tortun 

ainoa jauho. 
• Taikina on valmista, kun se on yhtenäistä ja sileää.
• Voitele ja korppujauhota vuoka tai kaksi. Mitä ohuempa-

na torttu paistetaan, sitä kuivempi on lopputulos. Liian 
paksu jää taas helposti keskeltä märäksi, joten keskitietä 
kannattaa kulkea. 

venjuurien lukijoiden kesken. En 
nimittäin usko olevani tämän su-
vun ainoa makean ystävä.
Tämä mantelitorttu on Galicias-
sa, Iberian niemimaan luoteisnur-
kassa, kansallisherkku, josta on 
olemassa paljon erilaisia versioita. 
Kannustan lukijoitani kokeilemaan 

rohkeasti sekä mausteilla että hil-
loilla. Se on helppoa, koska itse pe-
rustorttu on varsin vaivaton tehdä. 
Seuraava aineslista tuottaa taikinan 
kahteen pieneen tai yhteen ison lau-
tasen kokoiseen matalaan torttuun. 
Torttu sopii keliaakikoille, mutta ei 
ole vegaaninen.

• Kun taikina on kaadettu vuokaan, sen pinnalle lisätään 
varovaisin ottein vadelmahilloa haluttuihin kohtiin, halu-
tuin määrin ja halutuin muodoin. Kovin paksulti ei hilloa 
kannata laittaa, mutta se antaa valmiiseen tuotteeseen 
kosteutta ja ylimääräistä makua. 

• Koko komeuden päälle voi ripotella mantelilastuja an-
tamaan lisää juhlavuutta. Toimii kyllä ilmankin, eivätkä 
lastut kuulu alkuperäiseen perinteeseen.

• Uunin lämpö saa aluksi olla 15 minuuttia noin 200 as-
tetta, sitten toiset 15 minuuttia noin 125 asteessa. Mitä 
ohuempi torttu on, sen tasaisemmin se paistuu. Seuraa 
kuitenkin prosessia, torttu ei saa palaa mustaksi miltään 
osin. 

• Jäähtynyt torttu säilyy jääkaapissa monta vuorokautta 
(se kyllä syödään nopeasti!), pakastettuna kuukausia. 

• Tomusokeri ja sen mahdollinen koristelu, joka galicia-
laisille on tärkeää, tehdään jäähtyneen tortun pinnalle 
vasta ennen tarjoilua, ettei tomusokeri ehdi imeytyä.

• Jos tortusta tulee liian kuiva, sitä on helppo kostuttaa 
esimerkiksi sitruunamehulla tai appelsiiniliköörillä (Coint-
reau). 
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      Momentos deliciosos!
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Eino Pinomaa – suomalaisen 
kristillisen politiikan uranuurtaja

Rovasti Eino Johannes Pinomaa 
(Intermezzo 249) syntyi Martta ja 
Lennart Pinomaan toisena lapsena 
5.8.1929 Hämeenlinnassa Höyhen-
saari-synnytyssairaalan ensimmäise-
nä lapsena. Hän sai itäisyyskutsun 
19.9.2020 Helsingissä. 

Einolle tuli varhain selväksi pap-
pisura. Hänen setänsä ja kummin-
sa piispa Eelis Gulin vihki hänet 
papiksi 1953 Tampereella. Ensim-
mäinen tehtävä oli setlementtityös-
sä Karhulassa, mikä innosti häntä 
lähtemään seuraavana vuonna teol-
lisuuspappien työleirille Mainziin 
Saksaan. 

Yhteiskunnalliset asiat kiinnos-
tivat ja hän halusi saada kristillisiä 
arvoja politiikkaan. Hän liittyi Suo-
men Kristilliseen Liittoon ja valit-

Suku-uutisia
Otamme osaa suruun

tiin pian sen johtokuntaan. Hän 
oli liiton pääsihteerinä ja ideolo-
gina 1965–1974 kehittäen samalla 
organisaatiota. Eino valittiin 1975 
puolueen ensimmäiseksi puolue-
sihteeriksi. 

Eino Pinomaa toimi pappina 
1964–1974 Vartiokylän seurakun-
nassa ja vuodesta 1978 lähtien Mei-
lahden seurakunnassa kappalaisena 
ja kirkkoherrana. Tänä aikana hän 
perusti Miesten maanantaiseuran 
Meilahden seurakuntalaisille, kos-
ka näki tärkeäksi saada miehet 
keskustelemaan keskeisistä uskon 
ja elämän kysymyksistä. Tämä piiri 
kokoontuu yhä.

Eikka oli ihana veli, joka oli aina 
kiinnostunut ihmisistä ja lähim-
mäisistään. Hän oli tietäjä, joka oli 
lukenut nuorena Pikku jättiläisen 
kokonaan ja tutkinut ahkerasti tie-

Kuva: HS/Juhani Niiranen

tosanakirjoja muun kirjallisuuden 
ohessa. Hänen luokkatoverinsa oli-
kin todennut kerran, että ”pappilan 
Eino tietää kaiken”. 

Tieto auttoi häntä ymmärtämään 
historiaa, yhteiskuntaa ja politiik-
kaa. Hänen kanssa oli aina mielen-
kiintoista keskustella elämän asiois-
ta. Siunattu hänen muistonsa.

Marjatta Salonen, sisar   

Helsingin Sanomat uutisoi 
15.7.2020:
Suomalaisen feminismin uranuurtaja 
Margaretha Mickwitz (1936 – 2020) on kuollut

Uutisessa todetaan, että Mick-
witz teki mittavan virkauran YK:n 
kasva tus, tiede- ja kulttuurijärjestö 
Unescossa ja toimi opetusministe ri-
ön kansainvälisten asiain johtajana. 

Helsingin Sanomien uutisesta Kiven-
juuret-lehden toimitukselle kertoi Timo 
Siukonen. 

Mickwitziä pidetään suomalaisen 
feminismin merkkihenkilönä, joka 
käsitteli muun muassa sukupuo-
lirooleja yhteiskunnassa. Hän oli 
vuonna 1966 perustetun yhteiskun-
nallisen tasa-arvoliikkeen Yhdistys 
9:n ensimmäinen puheenjohtaja.

Margaretha Mickwitz oli syntyjään 
Roschier-Holmberg ja kuului Katari-
nan sukuhaaraan (Intermezzo 390).
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Kuva: HS/Juhani Niiranen

Suvun uutisia kirjarintamalta

Kerroimme viime Kivenjuurissa, 
että Sebastian Siukoselta on tu-
lossa uusi kirja: Elämäni ottelu.

Emil Antonin kirja mukana His-
torian Ystäväin Palkitut kirjat –
kisassa

nin (Kvartetto, H 830) teos: Kah-
den virran maa – Sivilisaation ja 
kristinuskon irakilainen historia. 
Kirjapaja 2020. 

Kirja kertaa Mesopotamian 
muinaishistorian ja esittelee Ira-
kin kirkon kiehtovan tarinan. 
Irakista tulevat mieleen sodat ja 
turvapaikanhakijat, mutta sieltä 
ovat tulleet myös kirjoitustaito, 
kaupunkikulttuuri ja 60-minuut-
tinen tunti. Kaksoisvirranmaas-
sa kirjattiin ensimmäiset lait, 
keksittiin verotus ja kehitettiin 
tähti- ja lääketiedettä kauan en-
nen Eurooppaa. Myös suuri osa 
Raamatusta sai muotonsa Meso-
potamiassa, ja kristinusko levisi 
sinne heti synnyttyään. 600-lu-
vulla yli puolet Irakin väestöstä 
oli kristittyjä, ja vielä 1200-luvul-
la Bagdadin patriarkan kirkko oli 
maailman laajimmalle levinnyt. 
Monilla Irakin kristityillä on yhä 
sama äidinkieli kuin Jeesuksella, 
aramea.

Emil Anton on tietokirjailija, 
toimittaja ja opas, ja hän on aiem-
min kirjoittanut kirjan Katoli-
sempi kuin luulit - Aikamatkoja 
suomen historiaan ja Vatikaanin 
II kirkolliskokous.

Emil esittelee kirjaansa vide-
olla https://www.youtube.com/
watch?v=b2kj79p8JoI

Kuva: basambooks.fi

Sebastian kertoo, että sukulai-
set voivat tilata kirjaa suoraan 
häneltä sähköpostitse hintaan 
20 € (+postitus) osoitteesta: seb-
siu71@gmail.com

Kirjan voi toki tilata myös ver-
kon kautta kustantajalta: htt-
ps://basambooks.fi/sivu/tuote/
elamani-ottelu/2681467

Helsingin Sanomat uutisoi ai-
heesta 23.6.2020 seuraavasti: 
https://www.hs.fi/urheilu/art-
2000006549063.html. Pääset lu-
keman koko artikkelein, jos olet 
lehden tilaaja. 

Vuoden historiateoksen kriteeri-
nä on, että valittu teos on ”erittäin 
ansiokkaasti edistänyt historialli-
sen tietämyksen laajenemista ja 
syvenemistä suomalaisen yleisön 
keskuudessa”. Joulukuun 9. päi-
vä julkaistiin lista kirjoista, jotka 
ovat ehdolla vuoden 2020 Histo-
rian Ystäväin Palkitut kirjat tun-
nustuksen saajiksi. 

Listassa on mukana suoma-
lais-irakilaisen teologian tohtorin 
ja filosofian maisterin Emil Anto-

Kirjaesittelyt

ELÄMÄNI OTTELU

 Kuva: sacrum.fi

KAHDEN VIRRAN MAA

https://www.youtube.com/watch?v=b2kj79p8JoI
https://www.youtube.com/watch?v=b2kj79p8JoI
mailto:sebsiu71@gmail.com
mailto:sebsiu71@gmail.com
https://basambooks.fi/sivu/tuote/elamani-ottelu/2681467
https://basambooks.fi/sivu/tuote/elamani-ottelu/2681467
https://basambooks.fi/sivu/tuote/elamani-ottelu/2681467
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006549063.html
https://www.hs.fi/urheilu/art-2000006549063.html
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Kuva: Timo Siukonen

Harri Siukonen (Kvartetto, H 818) 
kertoo, että Stenrothin suvun Lau-
kaan hautojen hoitosopimus (50 
vuotta) umpeutui tänä vuonna ja 
lyhyessä ajassa piti saada uusi sovi-
tuksi Laukaan seurakunnan kanssa. 

Tässä yhteydessä todettiin joiden-
kin suvun hautojen olevan huo-
nossa kunnossa. Niinpä päätettiin 
kunnostaa ne samalla. Hoitosopi-
muksen (10 vuotta) hinta oli 1544 
€ ja hautakivien kunnostus maksoi 
850 € eli yhteensä niistä tuli 2 394 €.

Tässä vaiheessa Harri Siukonen 
päätti ottaa henkilökohtaisen ris-
kin ja hän maksoi laskut luottaen 
suvun jäsenten myöhemmin kan-
tavan kortensa kekoon. Näin on 
kohtuullisesti myös tapahtunut ja 
Stenroth-klaanista on löytynyt kii-
tettävästi talkoohenkeä. 

Suoritukset ovat liikkuneet noin 
20 – 250 € välillä. Ne ovat olleet 
arvokkaita sukuhengen osoituksia 
kaikki ja niistä Harri Siukonen läm-

Laukaan sukuhautojen kunnostus 
– kiitos yhteisestä ponnistuksesta

pimästi kiittää, sillä marraskuun 
loppuun mennessä rahaa oli kerty-
nyt 1 974 €.

Jos joku vielä kokee haluavansa 
osallistua, voi vapaaehtoisen suori-
tuksen lähettää Harri Siukosen tilil-
le: FI32 2339 1800 1200 46

Onnittelemme
Juho Wilskman 
(Kvartetto, K 19) ja 
Tiina Sulin viettivät 
häitään 5.8.2020. 

Anna-Maria Wilskman
(Kvartetto, K 19) ja 
Urpo Kantola sanoivat 
toisilleen tahdon 5.9.2020. 

Jos tuo 2 394 € ylittyy, on Harri 
Siukonen luvannut lähettää ylijää-
män Laukaan seurakunnan hoidos-
sa olevaan Osvald Stenrothin rahas-
toon.
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Palataan ajassa taaksepäin aina vuoteen 1952. Silloin 
menehtyi Laukaan pitkäaikainen rovasti ja Laukaan 
pappilan isäntä Osvald Stenroth (Kvartetto H, 815). 
Hän oli itse toivonut, että kukkien ja adressien sijasta 
hautajaisten yhteydessä kartutettaisiin Osvald Sten - 
 rot hin rahastoa. Samaa toivoivat omalta osaltaan hä-
nen 1958 kuollut puolisonsa Ninni Stenroth ja hänen 
poikansa, vuonna 1969 kuollut rovasti Armas Stenroth 
(myöh. Salmenkivi) (Kvartetto, H 901). Rahaston tar-
koituksena oli tukea kirkon palvelukseen valmistuvien 
laukaalaisten vähävaraisten nuorten opiskelua. 

Rahastoa on kartutettu muutenkin. Esimerkiksi 
vuonna 1969, kun vietettiin Osvald Stenrothin synty-
män satavuotismuistopäivää. Samassa yhteydessä suvun 
jäsenet ehdottivat, että rahasto luovutetaan Laukaan 
seurakunnan kirkkoneuvoston hallintaan. Näin myös 
tapahtui.

Rahaston säännöissä (2§) todetaan, että rahaston tar-
koituksena on edistää niiden Laukaan seurakuntalais-
ten valmistumista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
palvelukseen, jotka opiskelevat teologisissa tiedekun-
nissa, kirkkomusiikkiopinnoissa, diakoneja valmista-
vissa oppilaitoksissa tai diakonissalaitoksissa jakamalla 

Osvald ja Ninni Stenrothin 
ja Armas Salmenkiven rahasto

apurahoja mainituissa oppilaitoksissa opiskeleville vä-
hävaraisille ja menestyville oppilaille. 

Osvald Stenrothin elämäntyötä on kuvattu Intermez-
zossa Yrjö Sariolan kirjoituksessa ja Kvarteton Henrikin 
kirjassa Kalevi Peltolan tekstissä, ks. myös Kivenjuuret 
22/2009. https://1572651.166.directo.fi/@Bin/30d-
148954dbf96b5187eb4b316ef4701/1608189856/app-
lication/pdf/143220/Kivenjuuret_22.pdf

Laukaan kirkko.
Kuva: wikipedia.org

OSVALD STENROTHIN TEKEMÄ SUOMENNOS 
TULOSSA DIGITOITUNA TEOKSENA 
KANSALLIS KIRJASTOON 

Apostolisten isien kirjat sekä eräitä muita vanhimman 
kristillisen kirjallisuuden tuotteita Uuden testamentin 
ulkopuolelta; suomentanut sekä johdannoilla varusta-
nut Osvald Stenroth. Suomalaisen teologisen kirjal-
lisuusseuran julkaisuja 17. Suomalainen teologinen 
kirjallisuusseura, Jyväskylä 1928.

Teoksen löytää aikanaan täältä: 
https://digi.kansalliskirjasto.fi/ 

Lisätietoja Timo Siukonen

https://1572651.166.directo.fi/@Bin/30d148954dbf96b5187eb4b316ef4701/1608189856/application/pdf/1432
https://1572651.166.directo.fi/@Bin/30d148954dbf96b5187eb4b316ef4701/1608189856/application/pdf/1432
https://1572651.166.directo.fi/@Bin/30d148954dbf96b5187eb4b316ef4701/1608189856/application/pdf/1432
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Fanny Stenroth 
säveltäjänä

Kuva: oktaavit.fi

Marjatta Salonen on ollut avustamassa, kun Mieskuo-
ro OK-Taavit etsi julkaisuoikeuden omistajia Fanny 
Stenrothin (Kvartetto, H 684) sävellykseen Tonttujen 
joulukarkelo. Omistajien edustajaksi löytyi Martti Päi-
vänsalo (Kvartetto, H 694) ja lupa sävellyksen esittämi-
seen ja sovittamiseen saatiin. 

Tonttujen joulukarkelo on päässyt mukaan OK-Taavi-
en Tonttuarmeija-nimiselle joululevylle. Sanat lauluun 

on tehnyt Maija Konttinen. 
Levy on nyt ilmestynyt, ää-

ninäytteet ja lisäinfo löytyvät 
osoitteessa www.oktaavit.fi. 
OK-Taavit kertoo olevansa 
ympäri Suomea asuva 20 
laulajan joukko, jota innos-
taa mieskuorolaulanta.

Marjatta Salonen on innoissaan siitä, että Fanny on 
ollut monilahjakas; taitava opettaja ja uusien opetus-
muotojen kehittäjä ja kirjallinen kyky. Ja nyt hän vielä 
osoittautui säveltäjäksikin. 

”On ihmeellistä ja yhdelle ihmiselle suorastaan ai-
nutlaatuista. Tutustukaa ihanaan Fannyyn suvun net-
tisivuilla www.stenrothsukuseura.net”, kannustaa Mar-
jatta.

Mietteitä uralta sukuseuran 
ja ohjelmiston ruorissa
Elettiin vuotta 2002. Jaakko Pihlaja keräsi Holst/We-
gelius-porukan kokoon Kiteen hotelliin, aamulla läh-
dimme kotiseutumatkalle Sortavalaan. Bussissa oli eri 
tavoin Sortavalaan kallellaan olevia sukulaisia.  

Matkalla oli mukana toimittaja Timo Siukonen puo-
lisoineen. Timo esitteli minulle sukuseuran taustoja ja 
motivoivia suunnitelmia. Olin heti mukana ja lähdin 
innokkaasti uudelle ladulle. 

Se on antanut ja antaa paljon. Sain ilon ja mahdol-
lisuuden tutustua uusiin ihmisiin, nähdä miten laaja 
ja ystävällinen onkaan sukuseura. Sain paljon ystäviä, 
ilon tuottaa paljon mahdollisuuksia olla yhdessä. Sain 
tavoitella sukuseuraan kuuluvia rinnakkaisia sukuseu-
roja yhteen. 

http://www.oktaavit.fi/
http://www.stenrothsukuseura.net/
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Rytmitys tuottaa odotettavissa olevia tapahtumia: 
tuttua odotetaan, tuttu yhdistää, tuttu kokoaa me-hen-
keä. Pyrin rytmittämään sukuseuran elämää: keväällä 
Erikinpäivä 18.5. sukuseuran päiväksi, kesäpäivät vuo-
rottelevat vuosikokousten kanssa, ja vuoden päättävä 
Adventtihetki.

Toimittaja, yrittäjä ja tietokirjailija Timo Siukonen, 68, 
jäi eläkkeelle 50 vuoden työuran jälkeen sunnuntaina 
1. kesäkuuta. Työura alkoi 12. toukokuuta 1970 tarjoi-
lijana Jyväskylän Vesilinnassa ja päättyi 31. toukokuuta 
2020 yrittäjänä Toivakan Kakaravaarassa.

Uransa päätöstä Siukonen juhlisti perjantaina 29. 
toukokuuta Vesilinnassa pienimuotoisessa kahvitilai-
suudessa, jossa oli mukana omaisia, ystäviä, yhteistyö-
kumppaneita ja työtovereita vuosikymmenten varrelta 
koronapoikkeustilan sallimien rajoitusten puitteissa. 
Mukana oli myös vaimo Helena, jonka kanssa hän on 
ollut avioliitossa 42 vuotta ja saanut neljä lasta, kaikki 
pääkaupunkiseudulle avioituneita poikia.

Työuran lopettamispäivään liittyi juhlinta riemuyli-
oppilaana – koronatilanteesta johtuen vain mielikuviin 
perustuen -, sillä vuonna 1970 hänet lakitettiin Munk-
kivuoren yhteiskoulussa.

Monessa mukana myös työelämässä

Ennen toimittajan uraansa Timo toimi myös tiskaaja-
na höyrylaiva Suomella, piccolona hotelli Marskissa ja 
varastotyöntekijänä Hobby Hallin toimipisteessä Hel-
singissä sekä kävi ammatillisen tarjoilijankurssin 1972.  
Kirjoittajaksi hän ryhtyi jyväskyläläisessä Oy Scan-
dia Kirjat Ab:ssa free lancerina ja erikoistoimittajana 
1972–1973 Urheilumme Kasvot -kirjasarjan parissa.

Helsingin Sanomissa hän työskenteli 1974–2012 ur-
heilutoimittajana, aluetoimittajana ja uran päätteeksi 
esimiehenä HS-Jyväskylän ja HS-Kuopion aluetoimi-
tuksissa (1994–2012). 

Timo Siukonen 
 jäi kesän kynnyksellä eläkkeelle

Jäätyään toimittajan työstä eläkkeelle 1. kesäkuuta 
2012 hän perusti toiminimen Siukin Sanomat, jonka 
päätoimittajana ja tietokirjailijana hän on kirjoittanut, 
toimittanut, tuottanut, kuvannut ja/tai taittanut run-
saasti julkaisuja yksin tai muiden kanssa, kuten esimer-
kiksi kirjat Himottu vuori (2014), Puusuksia Suomesta 
(2016) ja Mitä tulisi tietää tekoälystä (2019). Tuorein 
teos on yhteiskuntatieteiden tohtorin, kehitysekono-
misti Kaj Björkin kirjoittama Valintana kehitystyö 
(2020).

Entäs nyt?

Yrittäjyyden loputtua hän on suunnannut toimintansa 
vanhaan harrastukseen sukututkimukseen: ”Kirjoitan 
ensi kesänä julkaistavan kirjan isänpuoleisesta suvusta. 
Käyn läpi 400 vuoden ajalta maalaisyhteisöön sitou-
tuneen suvun historian pääasiassa Ylä-Satakunnassa 
Ruovedellä, Kurussa ja Teiskossa ja kerron vähän yksi-
tyiskohtaisemmin Herman Markuksenpoika Siukolan 
(1847–1921) ja Fredrika Kustaantytär Helinin (1853–
1899) rakkaustarinan, joka heidän avioitumisensa 
kautta johti Siukosen musiikkisuvun syntyyn.”
 

En ole jättämässä jaloa sukuseuraa, vaikka hallituk-
sesta jäinkin pois. Olen luvannut jäädä hallituksen oh-
jelmalliseksi konsultiksi ideoineni ja vahtimaan, että 
rytmitys jatkuu. 

Jan Sundman
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Sukuseuran tuotteita vielä saatavana

Palautusosoite:

Theo von Bell
Joukahaisentie 23
04230 Kerava

Kuva: Marjatta Salonen

>>   Sukuseuran hallituksen jäsen 
Jukka Paatero suosittelee suku-
seuran tuotteita. Niitä ostamalla 
tuet myös sukuseuran toimintaa!

Stenroth-viiri liehumaan
Viirejä on vielä saatavilla muutamia 
kappaleita 
Hinta 90 € + lähetysmaksu

Standardi
Hinta 30 € + lähetysmaksu

Katarinan, Henrikin ja Saran 
sukuhaarojen Kvartetto-kirja
Hinta 15 € + lähetysmaksu 5,90 €

Ja vielä löytyy myyntiin myös 

Intermezzo
Hinta 25 € + lähetysmaksu 5,90 €

TILAUKSET: 

Theo von Bell
Joukahaisentie 23, 04230 Kerava
theo.bell@bastu.net

mailto:theo.bell@bastu.net
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