
Sukuseuralle uusi puheenjohtaja 
Yrjö Sariola jätti puheenjohtajan tehtävät 

Vuosikokous valitsi jatkajaksi Timo Siukosen 

Stenroth sukuseuran vuosikokous pidettiin 
juhlavissa tunnelmissa Helsingissä 27. huhtikuuta 
Hotelli Arthurin tiloissa. Lähes kahden vuoden ikäi
sen sukuseuran vuosikokouksessa valittiin uudet 
hallituksen jäsenet sekä puheenjohtaja seuraavalle 
toimikaudelle. 

Stenrothin sukuseuran vuosikokous aloitettiin 
juhlavissa merkeissä: Lauluyhtye Rajattomat 
hellitteli vauhdikkaalla musiikki esityksellään, pro
fessori Anto Leikola esitelmöi suvun merkitykses
tä genetiikan, historian ja omien kokemustansa kan
nalta , ja puheenjohtaja Yrjö Sariola toi 
alustuksenaan kokoontumiseen sukujuhlan näkö
kulman. 

Vuosikokous asetti linjoja tulevalle toimi
kaudelle talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä 
uuden hallituksen ja puheenjohtajan valinnalle. Kun 
Yrjö Sariola ilmoittijättävänsä puheenjohtajan teh
tävät, päätti kokous yksimielisesti valita toimittaja 
Timo Siukosenjatkamaan tehtävää. Varapuheenjoh
tajaksi valittiin asianajaja Pekka Pinomaa. 

Lisää vuosikokousesta sivulla 4 
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sinfonian. Sivu 4 

Ainoa ja Väinöä etsimässä 
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maan suomalaisuuden juuriin. Sivu 8 

Suvuistaja sukujen voimasta 
Anto Leikola esitelmöi vuosikokouksessa. 
Lyhennelmän puheesta Kivenjuurissa. Sivu 10 

Timo Siukonen on Stenroth sukuseuran 
puheenjohtaja 

uusi 

Saran jälkeläiset kuudennessa 
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Ulos telakalta 

0 lemme rakentaneet kohta kaksi vuotta Stenrothin 
sukuseuraa kuin laivaa telakalla. Sitä edelsi neli
vuotinen suunnittelukausi. 

Suomenlinnan sukujuhlilla 10. kesäkuuta 2000 syntyi 
seuran perustava päätös, ja työt alkoivat. 

Nyt on runko valmis. Koneet asennettu. Hytit varustet
tu. Sähköt ja kaapelit vedetty. Ilmastointikanavat ja tietolii
kenneyhteydet pantu paikoilleen. Ovien takana odottavat 
kahvilat, ravintolat, juhlasalit 

Mitä uupuu vielä? 

Laiva ei liiku mihinkään ilman miehistöä eikä laiva il
man matkustajia ole mitään muuta kuin valtava kasa teräs
tä, puuta ja muovia. 

Stenrothin sukulaivaa on viritetty kuntoon telakka-al
taassa eikä mitään uhkaavaa ole ilmennyt. 

Meillä ovat jäsenet omistajina. Miehistö on valittu ja 
markkinointi alkamassa. 

Toimiiko järjestelmä? 

Vastausta meillä ei vielä ole. Sen vuoksi meidän on syy
tä lähteä ulos telakalta koeajolle. Testataan miehistö, lait
teisto ja muu varustus. Varmistetaan, pitävätkö suunnitel
mat, kantaako aate, pyöriikö toiminta ilman tappioita. 

Sukuseuran ylin päättävä elin, vuosikokous, uudisti huh
tikuussa komentosillan miehistöä. Siihen asti suunnittelus
ta ja toiminnan käynnistämisestä vastanneet puheenjohtaja 
Yrjö Sariola ja varapuheenjohtaja Eira Mollbergjäivät hen
kilökohtaisista syistä pois vastuutehtävistä. Heidän pailOk
sensa on ollut kiitoksen arvoinen 

Allekirjoittanut valittiin kippariksi ja Pekka Pinomaa 
varapuheenjohtajaksi. Hallitukseen tulivat uusina Ilkka Sal
menkivi ja Olli Hatakka, joka on ensimmäinen Saran 
sukuhaaran edustaja johtotehtävissä. Siten toteutui perusta
van vuosikokouksen toive, että kaikkien sukuhaarojen ääni 
saadaan kuuluviin. 

Mitä tavoittelemme? 

Koeajon aikana ensisijaisen tärkeää on kerätä ja jakaa 
tietoa suvun jäsenistä. Kokemusten kautta taas opimme tun
temaan toisiamme, elämään vuorovaikutuksessa ja täyttä
mään toiveitamme. 

Seuran yksi tärkeimmistä tehtävistä on kohottaa tietoi
suuden tasoa suvusta: keitä olemme, keitä meihin kuuluu, 
miten liitymme yhteen. Mukana ovat samanaikaisesti men
neisyys, nykyisyys ja tulevaisuus. 

Me tutkimme juuriamme ja etsimme aktiivisesti yhteyt
tä unohdettuihin sukuhaaroihin. 

Onnistummeko? 

En usko suuriin ihmeisiin, vaan luotan arjen pieniin te
koihin. Sukuseuraan ei voi väkisin puhaltaa ilmaa. Sen toi
minta perustuu vapaaehtoisuuteen ja haluun osallistua. 

Laivaelämykset koetaan merellä seilaten, ei maissa 
seisoskellen. Miehistön tehtävä on toimia kutsujina, järjes
täjinä ja innostajina yhteiselle matkalle. 

TIMO SIUKONEN 

Stenroth sukuseura matkalla koeajolle. 

LEHDEN TOIMITUS 

Timo Siukonen, päätoimittaja 
Antti Pinomaa 
Hannu Sariola 
Olavi von Bell 
Antti Siukonen 

Kirjeenvaihtajat: 
Antti Siukonen (Henrikin sukuhaara) 
Liisa Kivijuuri (Nilsin sukuhaara) 
Mirja ja Jaakko Pihlaja (Saran sukuhaara) 

Kirjeenvaihtajat huolehtivat, että kaikki 
Stenrothien pääsukuhaarat ovat edustettui
na lehdessä. Katariinan sukuhaaralta puut
tuu vielä kirjeenvaihtaja. Jos kirjeenvaihta
jan pesti kuulostaa sinulle sopivalta työltä, 
niin ota yhteyttä toimituskuntaan! 
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Suotuisasti eteenpäin 

Kusi vuotta sitten kesällä 1996 
ain kutsun sukutoimikunnan 
uheenjohtajaksi Ninnija Os

vald Stenrothin jälkeläisten suku
juhlassa Mäntyharjulla. Toimikunnal
le annettiin tehtäväksi valmistella 
"suurta sukukokousta". Samalla sen oli 
selvitettävä mahdollisuutta perustaa 
Stenroth sukuseura. 

Niin sitten vietettiin helluntaina 
2000 Suomenlinnassa ikimuistoista 
stenrothilaisten sukujuhlaa ja perustet
tiin Stenroth sukuseura ry. Sain kutsun 
sen hallituksen puheenjohtajaksi en
simmäiseksi kaksivuotiskau-deksi, 
jonka päätteeksi kokoonnuttiin Helsin
gissä seuran ensimmäiseen vuosi
kokoukseen huhtikuussa 2002. 

Timo Siukosen kirjoittama suvun jä
senten hakuteos "Stenrothien kesken
eräinen" oli oivallinen apuneuvo. 

Vaikka sukuseuran työ on vasta ai
van aluillaan, on ollut hienoa nähdä se 
into ja aktiivisuus, jota yhä uudet su
vun jäsenet ovat osoittaneet eri tehtä
vissä. Olen täysin luottavainen siitä, 
että sukuseuran työ menee suotuisasti 
eteenpäin. Jäsenmäärä nousee (nyt jo 
noin 250), Kivenjuuret -lehti vahvis
taa keskinäistä yhteyttä, suku
tutkimusta kirjoitetaan määrätietoisesti 
ja seuraavan suuren sukukokouksen 
valmistelut lähtevät käyntiin. 
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Olen kiitollinen siitä, että sain kuu
den vuoden ajan olla mukana työssä, 
joka antoi kasvot Stenrothin suvulle. 
Suomenlinnassa viimeistään alkoi saa
da kuvan siitä, keitä kaikkia sukuun 
kuuluu. Sain tehdä tuttavuutta ennes
tään aivan outojen sukulaisten kanssa. 

Kiitos kaikille teille, joiden kanssa 
sain tehdä työtä meille rakkaan 
sukumme hyväksi! Erityinen kiitos 
uudelle puheenjohtajallemme Timo 
Siukoselle, joka alusta alkaen on ollut 
keskeisessä asemassa työtä käynnis
tettäessä. 

Yrjö Sariola alustamassa sukuseuran 
vuosikokouksessa 

Toivotan sukuseurallemme ja kai
kille suvun jäsenille Jumalan siunaus
ta! 

YRJÖ SARIOLA 

/ ~ 

' 

Suku Sibelius-festivaaleille 21.9.2002 
Sinfonia Lahden 3. kansainvälinen Sibelius-festivaali 19.-22.9.2002 

Sukuseuran sosiaalisten toimintojen toimikunta järjestää 
syyskuussa retken Sibelius -festivaaleille Lahteen. Suvulle 
on varattu 76 paikkaa Sibeliustalolta, joten odotettavissa 
on kohtalaisen kokoinen sukutapaaminen kulttuurin pa
rissa! 

Kapellimestarina toimii Osmo Vänskä, jolle on äskettäin 
myönnetty arvostettu Royal Philharmonic Society Music 
Award -palkinto kapellimestarien sarjassa. Palkinto jaet
tiin 8. toukokuuta Lontoossa! 

Varauksia hoitaa Eija Stenroth, puh. 050-3808794 tai 03 
6878608. Varauksen vahvistus suoritettava viimeistään 
31.7. maksamalla 28.70. tilille 507808-4121418 1 Sten
roth Eija. Viestikenttään: kuka maksaa ja kuinka monta 
varausta. 

Tervetuloa musiikkinautintojen pariin 
Lahteen! 

OHJELMA: 
15.30-16.15 Sibeliustalon esittely 
16.15-17.00 Buffet-kahvi (suolainen 
ja pieni makea) ja seurusteluaMetsähallissa 
17.00- n.l9.00 konsertti: 

Osmo Vänskä, kapellimestari 
Sibelius: Sinfonia nro 6 
Sibelius: Sinfonia nro 7 
Sibelius: Sinfonia nro 5 

HINTA: 
Sibeliustalon esittely 
Buffet-kahvi 
konsertti 
Yhteensä 

3,00€ 
5,70€ 

20,00 € 
28,70 € 

HOTELLIYHTEYKSIÄ: 
Lahden Seurahuone Sokos Hotel p . 03 85111, 
Cumulus Lahti p. 03 81371 f, Alex Park Hotel p. 03 
52511, Kauppahotelli Grand p. 03 54400, Scandie 
Hotelli Salpaus p. 03 3393911, Comfort Hotel Lahti 
p. 03 81721 , Mukkulan kartanohotellip. 03 874140 "' ,, 
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Sukuseuran vuosikokousta vietettiin 
juhlavasti 

Stenroth sukuseura sai uuden puheenjohtajan ja hallituksen 

S tenroth sukuseuran vuosi
kokous valitsi 27. huhti
kuuta Helsingissä uudek-

si puheenjohtajaksi Helsingin 
Sanomain aluetoimittajan Timo 
Siukosen, 50, sen jälkeen kun 
piispa Yrjö Sariola, 69, oli il
moittanut, ettei hän ole enää käy
tettävissä puheenjohtajaa valit
taessa. 

Myös varapuheenjohtaja 
vaihtui. Kirjailija Eira Mollberg, 
45, on muuttanut työskentele
mään Pietariin. Hänen tilalleen 
valittiin asianajaja, varatuomari 
Pekka Pinomaa, 57. 

Hallitukseen tulivat uusina 
henkilöstöpäällikkö, insinööri 
Ilkka Salmenkivi, 49, ja toimi
tusjohtaja, kasvatustieteiden 
maisteri Olli Hatakka, 40, joka 
on ensimmamen Saran 
sukuhaaran edustaja hallitukses
sa. Siten toteutui sukuseuran pe
rustavan kokouksen tahto eri 
sukuhaa-rojen mahdollisimman 
tasa-vertaisesta kehittämisestä . 

Hallituksessa jatkavat VTT:n 
erikoistutkija, diplomi-insinöö
ri Klaus Kilpi, 53, ja opinto-oh
jauksen lehtori, yhteiskuntatie
teiden maisteri Eija Stenroth, 50, 
sekä eläkkeellä olevat Olavivon 
Bell, 63, Liisa Kivijuuri 64, ja 
Vilho Palola, 66. 

Päätösten jälkeen hallituk
seen kuuluu kolme edustajaa 
Henrikin (Siukonen, von Bell, 
Salmenkivi), kolme Nilsin (Pa
lola, Kivijuuri, Stenroth), kaksi 
Katariinan (Pinomaa, Kilpi) ja 
yksi Saran haarasta (Hatakka). 

Sukuseuran rahaston-
hoitajana jatkaa varatuomari 
Aarne Sariola (H). 

Yrjö Sariola muistutti 
kokousväkeä seuran perustami
sen ideasta. Liikkeelle paneva 
voima on alusta alkaen ollut 
sukurakkaus ja vain sen varassa 
toiminta on tulevaisuudessakin 
perusteltua. 

Timo Siukonen vertasi suku
seuraa laivan rakentamisen eri 
vaiheisiin. Tähän asti alusta on 
suunniteltu, rakennettuja testat
tu satama-altaassa. Nyt on aika 
lähteä merelle koeajoon, joka 
kestää seuraavan toimintakau
den eli kaksi kalenterivuotta 
vuosikokoukseen 2004 asti. Sil
loin taas tarkastellaan onnistu
misen laatua ja mietitään, mihin 
suuntaan kurssi otetaan ja kei
den johdolla. 

Vuosikokous oli kaikissa 
päätöksissään yksimielinen. Se 
hyväksyi toimintakertomuksen 
ja -suunnitelman sekä talousar
vion, joka perustuu 15 euronjä-

sen-maksulle yhtä tilivuotta koh
ti. Toimintakausi on kaksi vuot
ta, jonka aikana jäsenmaksuja 
kerätään yhteensä 30 euroa. 

Vuosikokouksen puheenjoh
tajana toimi Eija Salmenkivi. 
Päätöksiä oli hyväksymässä 30 
äänivaltaista seuran jäsentä. 
Seuran jäsenmäärä on hallituk
sen hyväksymän listan mukaan 
239 henkilöä. 

Vapaamuotoisen ohjelman ai
kana esiintyi lauluyhtye Rajaton, 
jonka yksi solisteista Salla Sa
riola kuuluu sukuumme. 

Professori Anto Leikola esi
telmöi sukututkimuksesta ja 
sukuaatteesta, joka hänen itsen
sä kohdalla on johtanut siihen, 
että hän tuntee olevansa yhtä 
paljon Erik Stenrothin kuin mui
denkin lukuisten esivanhem
piensa jälkeläinen. Tärkeämpää 
kuin geeni perimä, on sosiaalinen 
ja biologinen tunne kuulumises
tajohonkinkiinteään ihmisjouk
koon. 

Lauluyhtye Rajattomat siivitti sukuseuran kokouksen alkuun 
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Tervehdys rahastonhoitaj alta 
Stenroth sukuseura ry:n ensimmäinen tilinpäätös 
on sitten vahvistettu. Vuosikokous myönsi tilin
tarkastajien lausunnon mukaisesti hallitukselle 
vastuuvapauden. 

Rahastonhoitajana ilmaisen mielihyväni aktii
visuudesta, jota jäsenet ovat osoittaneet 
jäsenmaksuissaan. Hyvän jäsenmaksukertymän li
säksi seuran taloudelle on ollut ratkaisevaa, että 
sukutoimikunta lahjoitti toimintansa ylijäämän 
sukuseuralle. Sukutoimikuntahan oli kesäkuussa 
2000 vastuussa mm. Suomenlinnan suuresta suku
juhlasta, jossa sukuseura perustettiin. 

Sukuseuralla oli ensimmäisellä toimi
kaudellaan merkittävä määrä julkaisutoimintaa. 
Seuran oma lehti Kivenjuuret jaetaan jäsenille 
jäsenetuna, mutta lehti on tuonut ulkopuolisilta 
myyntituloja. 

Suomenlinnan sukujuhlaan ilmestynyt suku
kirja Stenrothien Keskeneräinen on ollut 
menestysteos. Jatkoksi julkaistu lisäosa aiheutti 
seuralle merkittävät painatuskulut, mutta teosten 
yhteiset myyntitulot kattoivat jo päättyneellä tili
kaudella huomattavan osan kustannuksista. 

Sukukirjaa on edelleen saatavana ja rahaston
hoitaja suosittaakin hankkimaan Keskeneräisen, 

sillä se avaa ovet suvun kiehtovaan maailmaan. 
Myyntihinnat ovat kohtuulliset. 

Vuosikokouksessa päätettiin monista tärkeistä 
raha-asioista. Jäsenen kannalta merkittävin lienee 
jäsenmaksu, joka vahvistettiin koko kahden vuo
den mittaiselle toimikaudelle 2002-2003 siten, 
että kumpanakin vuotenajäsenmaksu on 15 euroa. 

Pyydänkin, että huomioisitte tämän lehden mu
kana olevan pankkisiirron, josta selviää seuran 
pankkitilin numero. Jos haluatte maksaa jäsen
maksun molemmilta vupsilta yhdellä kertaa eli 30 
euroa, sekin käy. 

Seuran sääntöjen 7§:n mukaan "Sukuseuran 
ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä ker
taa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena". 

Merkitkää AINA pankkisiirtolomakkeen viesti
kohtaan maksun tarkoitus, jotta tulot voidaan kir
jata seuran tileihin oikein. 

Lopuksi muistutan, että sukuseurallamme ei ole 
lainkaan liittymismaksua. Liityttäessä maksetaan 
vain voimassa oleva jäsenmaksu. 

Pankaa hyvät jäsenet kapula kiertämään ja 
hankkikaa sukuseuraamme uusia jäseniä. Vuosi
kokous vahvisti hallituksen asettaman 50 uuden 
jäsenen tavoitteen. Minulla on vakaa käsitys, että 

tavoite on helppo ylittää! AARNE SARIOLA 

Rahastonhoitaja 

Sukuseuran jäsenmaksu 
vuodelle 2002 

Stenroth sukuseuran vuosikokouksessa vahvis
tettiin jäsenmaksuksi 15 €. Voit maksaa jäsen
maksusi lehden mukana tulleella tilisiirtolomak
keella. Laskuun on valmiiksi kiijoitettu nimesi. 
Maksaessasi päätteellä, muista kiijoittaa laskuun 
viestiksi, ketä jäsenmaksu koskee (nimi+ jäsen
maksu 2002), jotta jäsenrekisterin ylläpito 
maksaneiden osalta sujuisi helposti.Voit myös 
muistuttaa lähisukuasi jäsenmaksusta ja käyttää 
samoja maksutietoja. 

Pankkiyhteys: 
Stenroth sukuseura ry. 
Merita 104535-239917 
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Wegelius-suvun vanhi0101at ovat 
Saran jälkeläisten kuudetta polvea 

"Voi, se oli ihanaa!" 
Mirjam Glöersen riemastuu, kun 

häneltä kysyy, minkälaista oli elämä 
nuorena tyttönä Sortavalassa. 

Sirkka Siiralan kotiin Helsingin 
Fredrikinkadulla on kokoontunut jouk
ko Wegelius-suvun vanhimpia. 
Stenrothlen joukossa he edustavat Sa
ran sukuhaaraa. 

Siiralan olohuoneessa nämä rouvat 
tutkivat vanhoja valokuvia ja yrittävät 
selvittää, keitä missäkin kuvassa on. 
Vaikka heidän muistinsa pelaakin erin
omaisesti, valitettavan moni jää 
tunnistamatta. 

Lapsuuden ja nuoruuden muistot 
heräävät henkiin : ratsastusretket, 
putoamiset hevosen selästä ja hur
jastelut moottoripyörällä, rusetti
luistelut ja tanssiaiset, joita nuorina 
pääsi vain oven raosta kurkistelemaan. 

Esiin nousevat vierailut serkusten 
luona, suvun yhteinen Yhinniemen 
suuri leikkimökki ja Hakasaaren 
tenniskenttä sekä veneretket Laatokal
la. Siinä kerrataan niin hauskat ja kuin 
ikävätkin sattumat. 

Sortavala oli Salomon Primus We
geliuksen lastenlasten muistorikas koti
kaupunki, josta piti luopua lopullisesti 
jatkosodan raskaiden rauhanehtojen 
vuoksi. Useimmat olivat muuttaneet 
muualle Suomeen jo ennen sotia, mut
ta Sortavalaan palattiin monena kesä
nä. 

Mirjamin ja Sirkan sukupolvea on 
myös nykyisin Pohjassa asuva Ann
Mari Heikkilä. 

Serkukset Mirjam, 92, ja Sirkka, 
93, viettivät nuoruutensa Sortavalassa 
sekä kesiä myöhemminkin suvun kesä
paikoissa. Hieman nuorempi Ann
Mari, 88, syntyi Impilahdella, josta 
perhe muutti Nurmekseen. 

Sirkan isä oli kauppias ja Kansanis
Osake-Pankin pankinjohtaja Väinö 
Wegelius ja äiti Maikki Cederberg. 

Mirjamin äiti oli Signe Wegelius ja 
isä apteekkari Sven Holst, kotkalaisen 
Norjan sahan johtajan Christen Smith 
Stillesen Holstin poika. 

Sirkka Siirala ja Mirjam Glöersen muistelivat mieluusti nuoruusaikoja Sortavalassa. 

Ann-Marin vanhemmat taas olivat 
kunnan- ja piirilääkäri Rafael Wegeli
us ja Gunvor Holst, Svenin sisko. 

Stenrotheihin tämän Wegelius
haaran yhdistävät kantaisä Erikin kaut
ta tytär Sara, hänen tyttärensä Maria 
Masalin, tämän tytär Maria Costian, ja 
edelleen hänen poikansa Pieksämäen 
kanttori Gustaf Wegelius, jonka poika 
Salomon Primus We/gelius nousi 
kyvyillään puotipojasta Arppen 
Läskelän sahan johtajaksi neljännes
vuosisadaksi ja myöhemmin vielä 
kauppiaaksi ja Pohjoismaiden pankin 
johtajaksi Sortavalaan. 

Vaikka elämä Sortavalassa oli iha
naa, oli se pikkukaupungissa myös ta
saisen hiljaista, jonka vain juhlat ja 
juhlapyhät katkaisivat. Mukavimmat 
muistikuvat ovat kesäpaikkojen lisäk
si vuosittaiset Valamon retket moottori
veneillä. Holstin 15-metrinen vene 
kuljetti jopa 50 henkeä. Wegeliuksen 
nopealla veneelle tehtiin retkiä Impi
lahdelle ja kesäpaikoille. 

Moottoriveneeseen liittyy myös 
Sirkan perheen tragedia: bensiini
räjähdyksestä syttyneessä palossa kuo-

livat hänen äitinsä Maikki sekä nuo
rin Hellikki-sisar 25. toukokuuta 1930. 

Sirkka kertoo, kuinka Holstit tuli
vat usein lauantai-iltaisin suurella 
moottoriveneellään Hakasaareen: "Kä
vimme saunassa, uimme ja söimme il
lalla ihanaa Laatokan nieriää,jonka isä 
oli päivällä savustanut. Sisarukset Elna 
ja Mirjamjäivät usein muutamiksi päi
viksi ja sitten pidimme vähän 
metakkaa", hän muistelee serkusten 
ilonpitoa. 

Mirjam muistaa, kuinka isä vei 
lääkkeitä Valamon munkeille. Niinpä 
heitä pidettiin hyvin luostarissa, jossa 
käydessään he asuivat pääluostarista 
sivussa, Pyhityssaarella. 

"Menisitkö vielä tanssiaisiin", Mir
jam kysäisee Sirkalta, ja saa vastauk
sen: "Menisin!". 

Tanssiaisia järjestettiin kodeissa. 
Mirjamin vanhin sisar Helvi (Sund
man) sai pitää baalitjoka syksy Holstin 
isossa salissa. 

"Aiti vei miut nukkumaan, mutta 
mie avasin oven raolleen ja katsoin 
kateellisena kun toiset tanssi. " 



Mirjam herätti huomiota ja kauhis
teluakin kaupungilla huristellessaan 
katuja moottoripyörällä ennen ajokor
tin saamista. Sen hän hankki Sortava
lassa Sirkan isän kanssa 18-vuotiaana. 
Hän oli sen jälkeen isän autokuski ja 
joutui myöhemmin kuskaamaan 
miestäänkin,joka ei mielellään ajanut. 
"Mie olin onnellinen kun sain ajaa!" 

Sirkka Siiralasta piti tulla pianisti. 
Kotona oli niin jäykkä flyygeli, ettei 
hän jaksanut sitä soittaa. Olga
mummilie (os. Hoffren) piti Yhin
niemessä soittaa harmonilla virsiä. 
Soiton opiskelu jatkui vielä Helsingis
sä kouluvuosina, kunnes soittotunnit 
jäivät muun opiskelun takia. 

Tytöt aloittivat koulun Sortavalas
sa kotiopettajan johdolla. Heidän lisäk
seen opetuksessa oli kaksi muuta tyt
töä vuoden samalla luokalla. Sirkan 
perhe muutti Helsinkiin, jossa hän val
mistui ylioppilaaksi Suomalaisesta 
Yhteiskoulusta 1928 ja lääkäriksi 1932. 
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Puoliso oli myös lääkäri, professori 
Urpo Siirala. Sirkka itse erikoistui 
foniatriksi,ja vielä eläkevuosinaan 
hän piti yksityisvastaanottoa koto
naan muun muassa monille 
laulajille. 
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Mirjamista tuli lastentarhan
opettaja. Aviomiehen työ vei hänet 
Valkeakoskelle, jossa Odd 
Glöersen - norjalaista sukujuurta 
hänkin - oli Säterin perustaja ja 
johtaja. Suuresti pidetyn emännän 
velvollisuudet täyttivät päivät. 
Autoilu säilyi hänen harrastukse
naan aina viime vuosiin, kun Tam
misaaren kesäpaikassa 
Jamalvikissa ei ilman "kauppa-

Jaakko ja Mirja Pihlaja 

kassia" tullut toimeen. Hän on yksi 
pisimpään ajokortin omistaneita naisia Tammisaaressa, jonne lapset ovat ra
Suomessa. kentaneet omat huvilansa. Talvikoti on 

Sirkka Siirala asuu nyt Käkikellon 
ryhmäkodissa Oulunkylässä; omassa 
kodissaan Fredrikinkadulla hän yhä 
käy lastensa ja lähiomaisten kanssa. 
Mirjam Glöersen viettää vielä kesää 

Munkkiniemessä. 
Sortavalan Wegelius- ja Holst-su

kujen vaiheita on tallella melkoisena 
sukukronikkana, kiitos Birger Wegeli
uksen tyttären, edesmenneen Helmi 
Castrenin, joka kirjasi muistonsa 150 
konekirjoitussivulle. Myös Sirkka Sii
rala on tallettanut muistojaan erillisille 
paperiliuskoille, joita hänen tyttären
sä, toimittaja Mirja Siirala-Törnudd on 
koonnut talteen. 

Sortavalassa on jäljellä Väinö We
geliuksen rakennuttama kauppa- ja 
asuintalo sekä muutamia muita raken
nuksia, joissa suvun jäsenet työsken
telivät. Sen sijaan muut entiset kotitalot 
tuhoutuivat talvisodan suur
pommituksessa. 

Wegeliusten suuri sukuhauta sijait
see yhä paikallaan Sortavalan hautaus
maalla. Siihen on haudattu viisitoista 
suvun jäsentä. Myöhemmät suvun yk
sityiset jäsenet ovat sitä muutaman 
kerran kunnostaneet Aikomus on teh
dä se myös tänä kesänä. Salomon 
Primus Wegeliuksen jälkeläiset lähte
vät elokuun alussa yhteiselle Sortava
lan-Läskelän-lmpilahden-Valamon 
matkalle. 

JAAKKO PIHLAJA 

Artikkelin kirjoittaja Jaakko Pihlaja on 
naimisissa Rafael Wegeliuksen Airi
tyttären tyttären Mirja os. Koposen kanssa. 
Jaakko täytti 60 vuotta 1. toukokuuta. 

Viisi serkusta Sortavalassa: Airi Wegelius, Mirjam Holst, 
Tellervo Wegelius, Sirkka Wegelius ja Elna Holst. 
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Ainoa ja Väinöä etsiiDässä 
- Mistä löytyvät suoinalaisten 

sukujuuret? 

Tulivatko esi-isämme Volgan mutkasta vai Keski-Euroopasta? Kuka tänne tuli, 
miksi ihmeessä ja milloin? Suomalaisten alkuperään ovat nyt tarttuneet myös 
geenitutkijat ja ovat kirjoittaneet uudelleen kansojen historiaa vertaamalla 
geenien rakenteita. Heidän käsityksensä suomalaisten alkuperästä on 
nostattanut pienen myrskyn vesilasissa. Arkeologien, antropologien ja 
kielentutkijoiden tulkinnat suomalaisten alkukodista ovat osittain ristiriidassa 
geenitutkijoiden viimeaikaisten löytöjen kanssa, eikä lopullista sanaa ole vielä 
sanottu. 

M olekyyliantropologia - uusi 
näkökulma kansojen histo 
riaan 

Kun arkeologin tutkimuskohteina ovat 
ihmisen jälkeensä jättämät merkit kult
tuuristaan, geenitutkija käyttää hyväk
seen nykyihmisen geeneissä näkyviä 
muistoja aikaisemmista sukupolvista. 
Ihmisen perimä muodostuu noin kaksi 
metriä pitkästä DNA-rihmasta, joka 
kopioidaan lähes samanlaisena seuraa
valle sukupolvelle. Kopioidessa syntyy 
kuitenkin aina virheitä, jotka siirtyvät 
seuraavalle sukupolvelle. Ihmisten ja 
kansakuntien geenejä vertaamalla voi
daan muodostaa "sukupuita". Mitä 
samanlaisempia kahden ihmisen gee
nit ovat, sitä läheisempiä sukulaisia he 
ovat. Geenitutkijoiden muodostamaa 
uutta tutkimussuuntaa voidaan kutsua 
molekyyliarkeologiaksi tai 
molekyyliantropologiaksi. 

Geenitutkijat nojaavat pääasiassa 
kahteen lähteeseen kansojen ja rotujen 
sukulaisuutta tutkiessaan: 
miessukukromosomiin (eli Y 
kromosomiin) ja mitokondrioiden 
DNA:han. Mitokondriot ovat solu
liman rakenteita, jotka sisältävät oman 
DNA-ketjunsa. Solun kaikki muu 
DNA (Y kromosomi mukaan lukien) 
on pakattuna tumassa kromosomeihin. 
Y kromosomin DNA-ketju kertoo mie
hen kautta periytyvästä sukulaisuudes-

ta. Mitokondrioiden DNA periytyy 
käytännössä kokonaan äidin kautta ja 
kertoo naisen kautta syntyneestä suku
laisuudesta. Y kromosomin lisäksi eri 
väestöjen sukulaisuutta on tutkittu 
muiden kromosomien ns. autosomien 
rakenteita vertaamalla. 

Missä Aatami ja Eeva asuivat? 

Kansojen kromosomien ja mitokond
rioiden rakenne-eroja vertaamalla on 
muodostunut käsitys ihmiskunnan al
kuperästä. Vaikuttaa erittäin todennä
köiseltä, että ihmislaji syntyi noin 
100 000 - 200 000 vuotta sitten Afri
kassa. Sieltä se levisi vähitellen kaik
kiin maanosiin. Lähes koko ihmislajin 
alkuhistorian ihmisiä oli erittäin pieni 
määrä, ehkä vain 10 000. Vasta maan
viljelyksen mukana ihmiskunta on 
kyennyt lisääntymään ja täyttämään 
maan, eikä tälle kehitykselle näy vielä 
loppua. 

Eurooppalaisten geenit ovat hyvin 
samanlaisia. Tästä pääsäännöstä on ai
noastaan muutama poikkeus: suoma
laiset ja saamelaiset. Saamelaisten mi
tokondrioiden DNA:ssa on muita eu
rooppalaisia enemmän vaihtelevuutta 
ja ainoastaan heille ominaisia rakentei
ta. Tämän arvellaan johtuvan saame
laisten eristyneisyydestä ja populaation 
koon pysyvyydestä. 

Suomalaisten Y kromosomi ja mi
tokondriot kertovat ankarasta muinai
suudesta- "pullonkaulavaiheista",joi
den aikana suuri osa populaatiosta tu
houtui ja muutamat nykysuomalaisen 
kantaistä selvisivät hengissä. Muuta
man hedelmällisen sadon Ga miehen) 
ansiosta uudisraivaajat säilyivät, väestö 
levisi vähitellen etelästä pohjoiseen ja 
asutti koko maan - maan joka siihen 
asti oli ollut metsästyksellä ja 
kalastuksella eläneiden saamelaisten 
asuinsijana. He väistyivät maata 
viljelevien suomalaisten lisääntyessä ja 
vetäytyivät yhä pohjoisemmaksi. Vä
hitellen suomalaiset ottivat viljely
käyttöön kaikki saamelaisten perintei
set nautinta-alueet Lappia lukuun ot
tamatta. 

Kielen korvaantomineo 

Suomalaiset ja saamelaiset ovat olleet 
läpi historian läheisessä vuorovaiku
tuksessa. Sen seurauksena tapahtui 
maailman historiassa harvinainen kie
len korvaantuminen. Ilmeisesti suoma
laiset luopuivat alkuperäisestä 
indoeurooppalaisesta kielestään ja ru
pesivat puhumaan esisaamenkieltä. 
Tapahtui kokonaisen kansakunnan kie
lellinen muutos! Ehkä tämä ei vaati
nut väkivaltaa tai pakottamista, vaan 
naisvoimaa. Ehkä suomalaismiehet 
naivat saamelaisnaisia, jotka opettivat 



lapsilleen saamenkielen. Muutaman 
sukupolvenjälkeen vanhakielijäi syr
jään, unohtui ja korvautui saamelais
ten kielellä. Siitä kehittyi vähitellen 
suomenkieli. Kielen nappaaminen 
naapurilta selittäisi sen, miksi suomen 
ja saamen kieli ovat sukua toisilleen, 
mutta suomalaisten ja saamelaisten 
geeniperimässä on merkittäviä eroja -
ja aika paljon samanlaisuutta. 

Mistä me olemme peräisin? 

Suomalaisten alkuperästä ei ole var
muutta, mutta geeneistämme löytyy 
sekä eurooppalaisia että aasialaisia vai
kutuksia. Ilmeisesti Suomenniemelle 
vaeltaneet alkusuomalaiset olivat 
maanviljelijä/metsästäjiä, joita eksyi 
tänne idästä ja lännestä. Osa suoma
laisille ominaisista genomin piirteistä 
löytyy myös Volgan mutkan ja Uralin 
fennougrilaisista kansoista. Juuri sin-
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ne kielitieteilijät ovat sijoittaneet suo
malaisten alkukodin. Toisaalta suuri 
osa genomia edustaa tyypillisiä Kes
ki-Eurooppalaisia rakenteita. Olemme 
sekoitus itää ja länttä. 

Suomalainen tautiperimä 

Suomalaisilla on yli 30 perinnöllistä 
tautia, joita ei esiinny juurikaan muis
sa kansoissa. Näitä tauteja kutsutaan 
"suomalaiseksi tautiperimäksi". Sa
manlaisia jollekin etniselle ryhmälle 
ominaisia tauteja esiintyy myös muis
ta eristyksissä eläneissä heimoissa ja 
väestöissä, joista kuuluisimpia ovat 
Ashkenazim-juutalaiset ja amerikkatai
set Ames-uskonnon jäsenet. 

Milloin ja miksi? 

Nykysuomalaisten esi-isät tulivat 
Suomenniemelle ilmeisesti kahtena 
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aaltona, joista jälkimmäinen on ajoi
tettu aikaan noin 4000 vuotta sitten. 
Tätä tukevat sekä arkeologiset löydök
set että suomalaisten miessukukromo
somin rakenneanalyysi. 

Jäljelle jää kysymys miksi. Siihen 
ei kai ole muuta vastausta kuin luku
taidottomuus. Jossain tuolla Suomen 
eteläpuolisella alueella seisoi aikoinaan 
kyltti: "Etelään". Ne jotka olivat sivis
tyneitä ja osasivat lukea, kääntyivät 
kohti pushtaa, loput jatkoivat kohti 
Suomea. 

Hannu Sariola 
kehitysbiologian professori 

Biolääketieteen laitos 
Helsingin yliopisto 

hannu.sariola@helsinki.fi 

Puusavotta pystyyn 

S uku on lämpöiseltä 
maistuva sana, kuin 
loikoilisi takan ääres

sä saunan jälkeen. Opiskeli
jan arjen keskellä minusta 
tuntuu hyvältä, kun on suku
tai suvun juhla tiedossa, jota 
odottaa. Aina niitä kuiten
kaan ei ole näköpiirissä. Sil
loin nuotio palaa säästöliekil
lä ja puuliiterille on pitkä 
matka. 

Viidestä kymmeneen 
vuoteen kuluu suku
kokousten välillä, Kiven
juuret pursuaa postiluukusta 
pari kolme kertaa vuodessa, 
satunnaisin väliajoin joku 

kuolee, syntyy, täyttää vuosia Sukunuotio loimuaa iloisesti 
tai menee naimisiin. Nämä 
ovat tilanteita jolloin suku laajem- noilla, iltatöissä ja vapaa-ajalla ihan 
massa muodossa tulee keskelle arkea. huomaamatta. Mennäänkö serkut tu-
Ihmisen elämänkaari on läsnä jokai
sessa hetkessä suvun kautta. 

On ollut mielenkiintoista muuttaa 
opiskelemaan alueelle, jossa asuu 
paljon sukulaisia. Armeija- ja kahden 
opiskeluvuoden jälkeen alkavat mah
dollisuudet vihdoin hahmottua. Ne 
ovat muhineet ja paistuneet luen-

tustumaan curlingin saloihin? Otetaan
ko mittaa keilahallissa? Grillataanko 
kesän alkajaisiksi? Tässäpä pari kie
histä liekin ruuaksi. 

Lähekkäin asumisessa on sekä hy
vät että huonot puolensa. Huonoista 
puolista suurin lienee huono omatunto 
siitä, ettemme hyödynnä mahdolli-

suuksiamme tarpeeksi, 
vaikka asummekin lähek
käin. Hyvistä puolista pa
ras taas on se, että kokoon
tumisten toteuttaminen on 
suhteellisen helppoa. Yhte
nä hankaluutena on aika
taulujen sovittaminen yh
teen, mikä puolestaan lie
nee ikuisuuskysymys mo
nessa muussakin asiassa. 

Saunaillat, tupaan
tuliaiset, pikkujoulut, 
grillaamiset, karaokeillat, 
konsertit ja lätkämatsit ovat 
esimerkkejä hetkistä, jol
loin serkukset tai lähisuku 
kokoontuu vam 
viettääkseen aikaa keske-
nään. 

Kelpo kokoontumisia! 
Ne ovat tervaskannon paloja, jot

ka saavat nuotion syttymään ja 
roihuamaan isolla liekillä. Käydään 
yhdessä puusavottaan pohtopuiden 
kasaarniseksi -ja muistetaan heitellä 
niitä myös tuleen tasaisin väliajoin! 

ANTTI SIUKONEN 
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Suvuista ja sukujen voiDiasta 
Lyhennelmä prof. Anto Leikolan esitelmästä Stenroth sukuseuran vuosikokouksessa 

Tänä vuonna tulee sattumalta ku
luneeksi puoli vuosisataa siitä 
kun istuin ystäväni Matti Klin

gen kanssa iltakaudet Yliopiston kir
jastossa tutkimassa suomalaisia, ruot
salaisia ja balttilaisia sukuklljoja, tar
koituksena laatia mahdollisimman kat
tavia -ja se kai on tunnustettava- mah
dollisimman yleviä esivanhem
paintauluja. Huomaan merkinneeni 
näihin tauluihin myös äidinäitini isän
isän äidinisän isän vänrikki Erik Sten
rothin. Toden sanoakseni minua kiin
nosti enemmän samoihin aikoihin elä
nyt Ebba Catharina Horn, jonka 
tyttärenpoika kometti Carl Jacob Fors
sell oli naimisissa Erik Stenrothin 
pojantyttären Ulrika Lovisan kanssa. 
Ebba Horn merkitsi mahdollisuutta 
päästä ikään kuin korkeampaan 
säätyyn, ei vain hänen isoisänsä iso
isän isään vapaaherra ja amiraali Klaus 
Kristerinpoika Horniin vaan pitemmäl
lekin, yhtäältä legendaariseen Klaus 
Kurkeen ja toisaalta koko Pohjolan 
keskiajanylhäisaatelistoon, mukaan lu
ettuna kuningas Kaarle VIII 
Knuutinpoika Bonde ja lopulta Tans
kan valtakunnan ensimmäinen hallit
sija, 900-luvulla elänyt Gorm Vanha. 
Jotain kautta tuli Kaarle Suurikin vas
taan. Professori Eero Paloheimo on äs
kettäisessä klljassaan "Megaevoluutio" 
laskeskellut, että jos Kaarle Suuren jäl
keläiset olisivat tarkkailleet vuosisato
jen saatossa sukuhistoriaansa pienin
täkin sukurutsausta vältellen, hänellä 
olisi nyt noin triljoona jälkeläistä, joka 
tapauksessa miljoonia kertoja enem
män kuin maapallolla on asukkaita. Ei 
ehkä sittenkään ole niin mahtavaa olla 
Kaarle Suuren jälkeläinen; tämä tuli 
mieleeni kun luin sanomalehdestä 
sukututkimuksen selvittäneen, että pää
ministeri Paavo Lipponen polveutui tu
hannen vuoden takaisesta Italian ku
ninkaasta. 

Vänrikki Erik Stenrothilla ei var
maan ole edes sataatuhatta jälkeläistä; 
itse asiassa voidaan laskea, että jos joka 
perheessä on kaksi lasta, jotka kumpi
kin tuottavat kaksi lasta, jälkeläisiä on 
kymmenennessä polvessa vain vähän 
yli tuhat, ja jos perheet ovat vastaavasti 
kolmilapsisia, kymmenennen polven 

jälkeläismäärä nousee noin 60 OOO:een. 
Voidaan syystä kysyä, onko mitään 
merkitystä sillä että joku kuuluu tähän 
jälkeläistöön. Geeneistäni edes teori
assa alle prosentti on vänrikin peruja, 
ja vaikka niitä olisi enemmänkin, entä 
sitten? Olen tuskin perinyt hänen 
piirteistään ja luonteenlaadustaan mi
tään. Hänen piirteitään emme tunne, 
emmekä juuri mitään hänen 
luonteestaankaan, lukuun ottamatta sitä 
että miehessä täytyi olla sitkeyttä sel
viytyäkseen hirmuisesta vaelluksesta 
Norjan tunturien yli ja sen jälkeenkin 
vielä puhtia tuottaakseen tämän mel
koisen jälkeläisjoukon. Itse asiassa 
kysymys on suvun ja sukuperinnön tie
dostamisesta paljon enemmän kuin 
biologisista vaikutuksista, ja siltä kan
nalta asiaa on ehkä oikein 
tarkastellakin. 

Suvulla ja sukuperinnöllä oli en
tisinä aikoina paljon suurempi merki
tys kuin nykyään. Itse asiassa suku oli 
kaikkein vahvimpia niistä yhteisöistä 
- sosiologi sanoisi kai viitekehyksistä 
- joihin yksilö saattoi identifioitua. 
Verraten pienissä ja tiiviissä heimo- ja 
kyläyhteisöissä suku oli 
konkreettisestikin läsnä: oli vanhem
mat tai ainakin toinen heistä, oli iso
vanhempia, tätejä ja setiä, ehkä 
isotätejä ja isosetiä, oli sisaruksia ja 
serkkuja, ja jokainen tiesi asemansa 
suvussa. Suku suojeli jäsentään mutta 
myös piti häntä kurissa, jopa riita
kysymykset olivat paljolti sukujen vä
lisiä: henkirikoksen uhrin suku sai kor
vauksen, jonka henkirikoksen tekijän 
suku joutui maksamaan. Perustellusti 
voidaan väittää, että ihminen oli ensi
sijaisesti sukunsa jäsen ja vasta toissi
jaisesti kuninkaan alamainen -ja ve
ronmaksaja. Suvulle ei maksettu veroa, 
mutta tiettyä veroa vastasi se että su
vun oli pidettävä huolta jäsenistään. Oli 
vanhuksia ja vaivaisia ja orpolapsia, 
joilla ei muuta sosiaaliturvaa ollut, ja 
vaikka suku tietyssä määrin koostui 
siitä mitä nykyään sanottaisiin 
ydinperheiksi, asuivat he sitten saman 
katon alla tai ei, oli aina myös perheet
tömiä miehiä ja naisia, jotka kuuluivat 
sukuun täydellä oikeudella ja joilla sik
si tuli olla suvun piirissä oikeus asun-

toon ja ruokaan, yleensä tietenkin työ
panostaan vastaan. Suku piti kiinni ta
voistaan, perinteistään ja kunniastaan, 
ja niinpä ne yksilöt jotka eivät 
alistuneet suvun normeihin - ainahan 
heitäkin oli - saatettiin jopa karkottaa 
suvusta sen "mustina lampaina". 

Tämä konkreettisen lähisuvun 
kategoria elää vahvana myös meidän 
aikanamme, kaikista perhemuodostu
mien muuttumisista ja uusperheistä 
huolimatta. Uusperheitä on toki ollut 
ennenkin, sillä ihmiset usein kuolivat 
nuorinaja lesken uusi avioituminen oli 
pikemminkin sääntö kuin poikkeus. 
Monen lähisuvun piirissä - ja lähi
suvulla tarkoitan sukua suunnilleen 
serkkuihin, jopa pikkuserkkuihin asti 
- ovat säännölliset kokoontumiset ta
pana, ja epäsäännöllisemmin kokoon
nutaan suvun jäsenten merkkipäiville 
ja hautajaisiin. Näin suvun nuoremmat 
jäsenet oppivat tuntemaan vanhempia 
jäseniä, vanhemmat tietysti myös nuo
rempia, ja nuoriliekin hahmottuu suku 
tietyksi identiteetin osaksi. 

Suvun rajat olivat epämääräiset. 
Välittömän lähipiirin ohella sukuun 
saattoi kuulua jäseniä, joiden kanssa 
yhteys oli satunnaista mutta joiden 
olemassaolo tiedettiin. Yhteinen isoisä 
tai isoäiti tai polvea, paria kaukaisem
pikin esivanhempi takasi pääsyn suvun 
piiriin, ja usein sukulaiset jäivät asu
maan samalle seudulle ja avioituivatkin 
sitten keskenään. "Täällä on naapuri 
heimoni verta, tänne mä toivon 
hautanikin", todetaan sattuvasti Martti 
Korpilahden klljoittamassa Keski-Suo
men kotiseutulaulussa, ja saatan kuvi
tella että runoilija tarkoittaa nimen
omaan sukuhautaa, joka nykyäänkin on 
hyvin monesti suvun konkreettinen 
kokoontumispaikka. 

Mutta jo hyvin varhaisina aikoi
na suvut alkoivat laajeta ja samalla 
abstrahoitua ajassa taaksepäin ja vas
taavasti omassa ajassa ikään kuin sivu
suuntaan. Suvuista muodostui 
klaaneja, joissa ei aina edes ollut vält
tämätöntä, että kaikki olivat klaanin 
perustajan suoranaisia jälkeläisiä. Tun
nettuja esimerkkejä Euroopasta ovat 
Skotlannin klaanit, mutta Euroopan lie
peillä, lähi-idässä, vaikuttivat 
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raamatunhistoriasta tutut Jaakopin poi
kien klaanit, jotka laskivat polveu
tuvansa myyttisen veljessarjan eri jä
senistä. Eihän loppujen lopuksi ollut 
tärkeää, olivatko klaanien perustajat to
dellisia vai myyttisiä - he elivät 
sukutarinoissa ja sukuluetteloissa, joi
den tarkistaminen ei ollut mahdollista, 
olkoonkin että luettelot usein olivat us
komattoman perusteellisia ja kasvoivat 
kymmenien sukupolvien mittaisiksi. 

Sitä mukaa kuin suku abstra
hoitui, sen rajat epämääräistyivät enti
sestään, mutta paradoksista kyllä ne 
toisaalta täsmentyivät. Kun välitön 
kokemus ei enää ollut tukena, suvun 
tai klaanin jäsenyys oli määriteltävä. 
Sukunimi oli yksi tämän määrittelyn 
keinoista. Eurooppalaisessa kulttuuris
sa pysyäkseni, antiikin Kreikassa ei ol
lut sukunimiä: ihmiselle voitiin antaa 
liikanimi tai hänet voitiin määritellä 
isänsä tai kotipaikkansa mukaan, mut
ta hän ei kuulunut nimeltä mainittuun 
sukuun, vaikka esi-isistä voitiin muu
ten olla tarkkoja. Roomalaisessa kult
tuurissa toisaalta oli nimettyjä sukuja, 
ja roomalaiseen nimijärjestelmään 
kuuluikin - säätyläisten piirissä - etu
nimi, sukunimi ja lisänimi, kuten Mar
cus Tullius Cicero, tai Gaius Julius 
Caesar, jotka osoittivat kantajiensa 
kuulumista Tulliusten tai Juliusten 
mahtisukuihin. Naisia tämä ei koske
nut - useinkin Juliuksiin kuuluva nai
nen oli vain Julia ja Tulliuksiin kuulu
va Tullia- eikä tietenkään orjia, heillä
hän ei ollut sukua eikä syntyperää, jo
ten yksi henkilökohtainen nimi riitti. 

Rooman valtakunnan ja antiikin 
kulttuurin tuhoutuminen joskus 300-
400-luvulla oli eräin osin niin perus
teellista, että yhdenkään roomalaisen 
suvun ei tiedetä jatkuneen läntisessä 
Euroopassa keskiajalle tai siitä yli. Bio
logisessa mielessä roomalaistenjälke
läiset eivät tietenkään hävinneet, sen 
enempää kuin kreikkalaisten jälkeläi
set hävisivät Balkanilta 1400-luvun jäl
keen, mutta vailla merkintöjä aikakir
joissa suvut lakkasivat olemasta. 
Keskiaika toi kuvaan uudet suku
järjestelmänsä, mutta sukunimet syn
tyivät uudelleen vasta myöhäis
keskiajalla, talonpoikaisyhteisöissä 
vasta paljon myöhemmin. Tiedämme 
että aatelisto omaksui vaakunakilvet 
tunnuksikseen, ja sittemmin vaakuna
kuvaa ryhdyttiin käyttämään suvun ni
menä; talonpoikaistolla ei esimerkiksi 
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Länsi-Suomessa ollut sukunimiä vielä 
1800-luvun alkupuolella juuri lain
kaan, kun taas Itä-Suomessa sukunimi
järjestelmä syntyi jo keskiajalla, ken
ties siksi että Iiikkuvaroman elämän 
myötä klaani en jäsenyys ja identiteetti 
oli tärkeää säilyttää sukunimien avul
la. Islanti on esimerkkinä siitä miten 
sukunimettömyys on Euroopassakin 
jatkunut meidän päiviimme asti; Ruot
sin pääministeri Göran Persson ei vält
tämättä ole oikeasti Pietarinpoika, mut
ta Islannin entinen presidentti Vigdis 
Finnbogadottir on todella isänsä 
Finnbogin tytär. 

Koska eurooppalainen yhteiskun
ta on vanhastaan patriarkaalinen ja 
myös sukujen suhteen patrilineaarinen, 
samoin kuin useimmat muutkin yhteis
kunnat, sukunimen käyttö alkoi kaik
kialla seurata miespuolista linjaa, niin 
kuin se oli tehnyt jo roomalaisaikana. 
Perintöaatelinjärjestelmä vahvisti tätä 
patrilineaarisuutta, sillä aatelisarvo ja 
siten sukunimi periytyi vain mieheltä 
hänen miespuolisille jälkeläisilleen. 
Ydinperheen puitteissa lapsi saattoi 
kuulua sekä miehen että naisen sukuun, 
ja lähisuvun konkreettisessa piirissä 
sekä isän että äidin sukulaisilla oli mer
kityksensä, mutta vähintään parin kol
men sukupolven kuluttua äidin
puoleiset sukulaiset jäivät syrjään -
yhteinen sukunimi isänpuoleisten su
kulaisten kanssa teki tehtävänsä. Tämä 
on eräältä kannalta ymmärrettävää: jo 
isovanhempiensa kautta itse kukin 
meistä kuuluu oikeastaan neljään eri 
sukuun, seuraavan sukupolven kautta 
kahdeksaan ja niin edelleen. On hyvä 
identifioitua sukuun, mutta vielä pa
rempi on identifioitua useaan sukuun, 
ei siksi ettäjokin suku olisi ikään kuin 
toista parempi, vaan siksi että on hyvä 
nähdä omien juuriensa runsaus ja mo
ninaisuus. 

Eksistentiaalifilosofian mukaan 
ihminen on heitetty maailmaan yksin, 
kuin alastomana, ja yksin hänen on täs
tä maailmasta selviydyttävä. En usko 
sinänsä tähän filosofiaan, mutta se saat
taa heijastaa monen ihmisen 
yksinäisyydentunnetta - ja onnellinen 
silloin hänjoka saattaa ammentaa voi
maa juuristaan ja näistä juurista 
suvuiksi kasvavista lehvistöistä. 
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Sukuun on kuulunut historian aikana 
ainakin 76 professoria 

Kuuluisuuksia: Georg Henrikvon Wright, 
Kim Borg, Arvo Ylppö, Pekka Tarjanne ... 

S tenrothin suvussa on historian 
aikana toiminut ainakin 76 pro
fessoria. Virkaa heistä on hoita

nut 56, ja 20 on saanut professorin ar
von. Osalla virka ja arvo ovat olleet si
dottuina toisiinsa. 

Professoreista 42 on suoraan Erik 
Stenrothin jälkeläisiä - ei kuitenkaan 
yhtään Stenrothin sukunimellä -, kun 
taas sukuun naituja aviopuolisoita ker
tyy 34. Nykyisin virassa toimii 14 
suvun varsinaista jäsentä ja neljä 
puolisoa. 

Tilastoselvitys ei ole vielä valmis 
ja luvut ovat noin arvoja. Kiijoittajalle 
on tuottanut vaikeuksia löytää yksityis
kohtaisia tietoja kaikista professoreis
ta. Tulkintaongelmia aiheuttavat myös 
tutkijaprofessuurit, jotka poikkeavat 
yliopistojen professorien viroista. 

Suurena apuna työssä on ollut Veli
Matti Aution toimittama Suomen 
professorit -matrikkeli. Suomen 
professoriliiton toiminnanjohtajana 
työskentelee Erik Stenrothin jälkeläi
nen yhdeksännessä polvessa, varatuo
mari Jorma Virkkala, jonka isä Kalevi 
Virkkala oli professori ja Geologisen 
tutkimuslaitoksen maaperäosaston joh
taja. 

000 
Katariinan sukuhaarassa professo

reita on ollut 32 ja Henrikin suku
haarassa 30, Saran sukuhaarassa kuusi 
ja Nilsin kahdeksan. 

Katariinan jälkeläisiä on toiminut 
virassa 14 ja neljä saanut arvonimen. 
Aviopuolisoista kymmenen on toimi
nut virassa ja neljä saanut arvonimen. 

Henrikin jälkeläisistä on nimitetty 
professorin virkaan 15 ja arvonimi on 
myönnetty neljälle. Aviopuolisoista 
seitsemän on ollut virassa ja neljä saa
nut arvonimen. 

Saran jälkeläisistä kaksi on ollut 
virassa ja yksi saanut arvonimen. Avio
puolisoista kolme on ollut virassa. 

Nilsin jälkeläisistä yksi on toimi
nut professorinaja yksi saanut arvoni-

men. Aviopuolisoista neljä on ollut vi
rassa ja kaksi saanut arvonimen. 

000 
Sukuun on kuulunut erityisesti teo

logian, tekniikan, lääketieteen ja luon
nontieteiden professoreita. 

Kansainvälisesti kuuluisimpia tie
demaailman huippuja ovat tai ovat ol
leet akateemikko Georg Henrik von 
Wright (Katariinan sukuhaara), piispa 
Eelis Gulin (Katariina), puolustusmi
nisteri, Teknillisen korkeakoulun reh
tori Alexander Hjelmman (Katariina), 
sydänkirurgi Pekka Harjola (Henrik), 
senaattori Oswald Kihlman (Henrik) ja 
oopperalaulaja Kim Borg (Sara). 

Aviopuolisoista lienee syytä mai
nita arkkiatri Arvo Ylppö (Sara), ulko
ministeri RudolfHolsti (Henrik), Kan
sainvälisen teleliikenneliiton pääsih
teeri Pekka Tarjanne (Henrik) ja Suo
men urheilun isä, yliopiston voimiste
lunopettaja Ivar Wilskman (Katariina). 

Täysin ulkomaisia suvun professo
reita ovat esimerkiksi ruotsalaisen kir
jailijanja sosiologin MartinAllwoodin 
(1916-1999) pojat Jens ja Carl-Mar
tin. Edellinen on kielitieteen ja jälkim
mäinen psykologian professori. He 
kuuluvat Henrikin sukuhaaraan. 

000 
Erik Stenrothinjälkeläisistä nuorin 

professori on Kanadassa asuva, Otta
wan yliopiston anestesiologian apulais
professori, 36-vuotias Tapio Murto. 
Teknillisen korkeakoulun matematii
kan professori, 41-vuotias Erkki So
mersalo on toinen 1960-lukulainen. 

Åbo Akademin tietojenkäsittely
tieteen professori Joakimvon Wright 
on 46-vuotias ja Helsingin yliopiston 
kehitysbiologian professori Hannu Sa
riola 47-vuotias. 

Harvinaisen neljän professorin 
keskittymän muodostaa Henrikin 
sukuhaaraan kuuluva Leikolan klaani. 
Sen tarina alkoi siitä, kun työterveys-

lääkäri Elli Suolahti meni naimisiin far
maseuttisen kemian professorin ja kan
sanedustajan Erkki Leikolan kanssa. 
Neljästä pojasta kaksi, Matti ja Anto, 
toimi professorina Helsingin yliopis
tossa, kun taas Suomen Punaisen Ris
tin veripalvelun johtaja Juhani on saa
nut professorin arvonimen. 

Henrikin tyttären Ulrikanja hänen 
miehensä kornetti Karl Forssellin 
jälkeläisistä, joihin Leikolatkin kuulu
vat, on suvussa 14 "omaa" ja kymme
nen "naitua" professoria, aiemmin 
mainittujen lisäksi kauppakorkeakou
lun rehtori Wäinö Bonsdorff, geodeet
tisen laitoksen johtaja Ilmari Bons
dorff, Tapiolan suunnittelija, arkkiteh
ti Aarne Ervi ja lääkintäkenraali Eino 
Suolahti. Suvun toinen lääkintäken
raali oli psykiatri ja neurologi Yngve 
Roschier (Katariina). 

000 
Suvussa on ollut neljä professorei

den välistä avioliittoa, joista kolme 
Katariinan ja yksi Nilsin sukuhaa
rassa. 

Osa professoriavioliitoista on pur
kautunut avioeroon. 

Professorilistan on koonnut 
TIMO SIUKONEN 

Tällä jutulla Timo täytti 50-vuotis
syntymäpäivillään tammikuussa 
tehdyn lupauksen kirjoittaa suvun 
professoreista Kivenjuuriin. Suku
seura lahjoitti Timolle syntymä
päivälahjaksi Professorimatrikkelin, 
joka ilmeisesti on ollut kovassa 
käytössä! 

-toim. huom 
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Erik Stenrothin 
j älkeläisprofessorit: 

Nimet sukunimittäin aakkosjärjestyksessä ja professori
puolisot esitellään tässä ryhmässä eikä enää uudestaan su
kuun naitujen professorien listassa. 

Katariinan sukuhaara 
Axel Herman Bergholm (äiti Ida Roschier). Syntynyt 
24.1.1876 Porvoo. Kuollut 30.8.1949 Helsinki. Professori, 
eduskunnan ylikirjastonhoitaja, fil.tri. 
Elis !E&.I.W Gideon Gulin (äiti Bertha Sarlin). Syntynyt 
29.12.1893 Mikkeli. Kuollut 4.8.1975 Helsinki. Tampereen 
piispa, uuden testamentin eksegetiikan professori, teol.tri. 
Lauri Olavi af Heurlin (isä Lauri af Heurlin). Syntynyt 
26.2.1913 Helsinki. Kuollut 29.4.1977 Helsinki. Kansanta
loustieteen professori, fil. tri 
Alexander Leonard Hjelmman (äiti Hilda Lindeberg). 
Syntynyt 22.6.1869 Rantasalmi. Kuollut 7.4.1952 Helsin
ki. Deskriptiivisen ja projektiivisen geometrian professori, 
TKK:n rehtori, puolustusministeri. 
Marita (Rita) Sunniva Laxen (äiti Rut Nylenius). Synty
nyt 27.10.1928 Helsinki. Sosiologian professori. -Puoliso 
Edmund Fredrik Sture Taylor Dahlström. Syntynyt 
16.3.1922 Saltsjöbaden, Ruotsi. Sosiologian professori. 
Jarl Waldemar Lindeberg (isä Karl Leonard Lindeberg). 
Syntynyt 4.8.1876 Helsinki. Kuollut 24.12.1932 Helsinki. 
Matematiikan dosentti, ylioppilastutkintolautakunnan jäsen, 
professori. 
Leimart (Lenni) Bernhard Pinomaa, vuoteen 1935 Gulin 
(äiti Bertha Sarlin). Syntynyt 13.4.1901 Mikkeli. Kuollut 
13.1.1996 Helsinki. Systemaattisen teologian professori, 
teol.tri. 
Paul (Paavo) Rafael Roschier (isä Paul Roschier). Synty
nyt 28.11.1886 Ilmajoki. Kuollut 25.3.1950 Helsinki. Toi
mitusjohtaja, fil.tri., professori. 
Rolf Helmer Roschier (isä Paul Roschier). Syntynyt 
10.1.1891 Ilmajoki. Kuollut 17.8.1962 Helsinki. Puun ke
miallisen teknologian professori, pääkemisti, tekn.tri. 
Karl Anton Rönnholm (äiti Tilda Roschier). Syntynyt 
1.12.1860 Viipuri. Kuollut 20.12.1921 Helsinki. Lääketie
teen professori, Helsingin diakonissalaitoksen ylilääkäri. 
Torsten Yngve Roschier (isä Gösta Roschier). Syntynyt 
23.2.1902 Helsinki. Kuollut 4 .9 .1982 Helsinki . 
Lääkintäkenraalimajuri, psykiatri, neurologi, professori. 
Mirja Helena Saari os. Pinomaa (isä Lennart Pinomaa). 
Syntynyt 23.1.1943 Helsinki. Pohjoismaisten kielten pro
fessori, fil. tri 
Heikki Kalle Antero Snell (äiti Kirsti Saikkonen). Synty
nyt 6.6.1949 Helsinki. Tietojenkäsittelyopin professori. 
Georg Henrikvon Wright (isä Torvon Wright) . Syntynyt 
14.6.1916 Helsinki. Akateemikko, filosofian professori, 
kansleri, fil.tri . 
Johan Magnusvon Wright (isä Svenvon Wright). Synty
nyt 31.3.1924 Helsinki. Psykologian professori, fil.tri. -Puo
liso Maija Liisa Rauste. Syntynyt 12.3.1936 Helsinki. 
Kasvatuspsykologian professori, fil.tri . 

Peter Joakim (Jockum) von Wright (isä Johanvon Wright, 
taulu 552). Syntynyt 15.12.1955 Helsinki. Tietojenkäsittely
tieteen professori, fil.tri 
Vaiborg Marianne von Wright (isä Ferdinand von 
Wright). Syntynyt 30.9.1925 Helsinki. Psykologian profes
sori, fil.tri . -Puoliso Carl Bernhard Frankenhaeuser. Syn
tynyt 26 .3 .1915 Tukholma. Kuollut 21.11.1994 
Saltsjöbaden. Neurofysiologian professori, lääket.tri. 
Jaakko Robert Wuolijoki (äiti Sylvi Roschier). Syntynyt 
30.12.1914 Helsinki. Kuollut 19.3.1982 Espoo. Koneen
rakennusopin professori, päätoimittaja, tekn.tri 

Henrikin sukuhaara 
Jens Samuel Allwood (isä Martin Allwood). Syntynyt 194 7 
Moline Illinois, USA. Lingvistiikan professori. 
Cari-MartinAIIwood (isä MartinAllwood). Syntynyt 1952 
Falköping, Ruotsi. Psykologian professori. 
Toivo Ilmari Bonsdorff (äiti Ida Forssell). Syntynyt 
15.2.1879 Hämeenlinna. Kuollut 17.10.1950 Lahti. Profes
sori, Balttilaisen geodeettisen komission pääsihteeri 
Wäinö Waldemar Bonsdorff (äiti Ida Forssell). Syntynyt 
21.7.18 7 6 Helsinki. Kuollut 7.5 .1951 Helsinki. Kauppakor
keakoulun rehtori, kemian ja tavaraopin professori, fil.tri. 
Niklas Gabriel Bruun (äiti Agneta Kihlman). Syntynyt 
23.7.1950 Helsinki. Kauppaoikeuden professori, oikeust.tri. 
Aarne Adrian Ervi, vuoteen 1935 Elers (äiti Liisi Fors
sell). Syntynyt 19.5.1910 Forssa. Kuollut 26.9.1977 Hel
sinki. Arkkitehti, professori. 
Pekka-Tapani Harjola (isä Oiva Harlin). Syntynyt 
26.12.1927 Riihimäki. Sydänkirurgian erikoislääkäri, pro
fessori , lääket.kir. tri 
Alfred Oswald Kihlman (äiti Hilda Forssell). Syntynyt 
4.10.1858 Pietarsaari. Kuollut 29.7.1938 Hattula. Kasvitie
teen professori, senaattori, kartanonomistaja, fil.tri. 
Bengt (Benni) Anders Kihlman (isä Bertel Kihlman). Syn
tynyt 16.3.1922 Helsinki. Sytogenetiikan professori. 
Christer Alfred Kihlman (isä Bertel Kihlman). Syntynyt 
14.6.1930 Helsinki. Kirjailija, taiteilijaprofessori. 
Anto Heikki Albert Leikola (äiti Elli Suolahti). Syntynyt 
8.6.1937 Helsinki. Oppihistorian professori, tietokirjailija, 
fil.tri . 
Erkki Juhani Leikola (äiti Elli Suolahti). Syntynyt 
2.4.1941 Helsinki. Professori, SPR:n veripalvelun johtaja, 
lääket. ja kir.tri. 
Matti Eino Henrik Leikola (äiti Elli Suolahti). Syntynyt 
10.11.1935 Helsinki. Metsänhoitotieteen professori, maat. 
ja metsät.tri. 
Erkki Jaakko Somersalo (isä Jaakko Somersalo). Synty
nyt 3.10.1960 Helsinki. Matematiikan professori, fil.tri. 
Eino Edvard Suolahti (äiti Anna Forssell). Syntynyt 
28.11.1914 Helsinki. Kuollut 21.11 .1977 Helsinki. Profes
sori, kulttuurihistorian dosentti, kirjallinen johtaja, fil.tri . 
Jaakko Wilhelm Suolahti (äiti Ilta Bonsdorff). Syntynyt 
18.1.1918 Kulosaari. Kuollut 26.1.1987 Helsinki. Yleisen 
historian professori, fil.tri. 
Toivo Pertti Kalervo Toukomaa (isä Toivo Toukomaa, ent. 
Tötterman). Syntynyt 26.6.1934 Helsingin pitäjä. Kasvatus
psykologian professori, yhteiskuntat.tri 

(jatkuu sivulle 14) 
(jatkuu sivulta 13) 
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Klas August Reinhold Tötterman (äiti Gustava Fredrika 
Stenroth). Syntynyt 12.4.1835 Pyhäjärvi. Kuollut 1.3.1907 
Helsinki. Eksegetiikan ja Vanhan testamentin selitysopin 
professori, teologisen tiedekunnan dekaani. 
Onni Kalevi Virkkala (äiti Elin Kauppinen). Syntynyt 
25.2.1914 Hurnppila. Kuollut 1.1.2001 Helsinki. Geologi
sen tutkimuslaitoksen maaperäosaston johtaja, maaperä
geologian professori, valtiongeologi, fil.tri. 
(Jorma Juhani Virkkala (isä Kalevi Virkkala). Syntynyt 
8.2.1950 Tampere. Varatuomari, professoriliiton toiminnan
johtaja.) 

Saran sukuhaara 
Kim Borg (äiti Hilkka Stenius). Syntynyt 7.8.1919 Helsin
ki. Kuollut 28.4.2000 Hurnlebaek, Tanska. Oopperalaulaja, 
Tanskan kuninkaallisen musiikkikorkeakoulun professori, 
dipl.ins. 
Rolf Erik Bruun (äiti Aino Stenius). Syntynyt 7.4.1926 
Viipuri. Graafinen taiteilija, professori. 
Risto Matti Kotilainen (äiti Mirjam Lyra). Syntynyt 
3.4.1940 Joensuu. Hammas- ja suukirurgian professori. 

Nilsin sukuhaara 
Kimmo Tomi Tapio Murto (isä Tapio Murto). Syntynyt 
1. 7.1964 Ottawa, Kanada. Anestesiologian apulaisprofes
sori, lääket.tri. -Puoliso Susan Marie Humphrey. 
Reurnatologian apulaisprofessori, lääket.tri. 
Niilo Kustaa Valtonen (äiti Gunnel Wikman). Syntynyt 
5.5.1946 Helsinki. VTT:n tutkimusprofessori, tekn.tri. 

Sukuun naidut professorit 
Katariinan sukuhaara 

Kauko Johannes Aho. Syntynyt 14.9.1922 Soini. Koneen
suunnittelun professori, tekn.tri. -Puoliso Hilkka Elisabet 
Pihlajamäki (äiti Aili Roschier). Syntynyt 25 .10.1923 Kau
hava. Lehtori, fil.maist 28.7.1946 Kauhava. 
Karl Axel Bergholm. Syntynyt 6.11.1841 Porvoo. Kuol
lut 18.4.1924 Porvoo. Porvoon Lyseon rehtori, professori. -
Puoliso Ida Augusta Roschier (isä David Roschier). Syn
tynyt 19.12.1842 Saarijärvi. Kuollut 11.8.1920 Porvoo. 
Knut Leopold Cannelin. Syntynyt 7.8.1860 Pietarsaari. 
Kuollut 9.1.1939 Helsinki. Helsingin suomalaisen lyseon 
rehtori, suomen, ruotsin ja latinan lehtori, fil.tri. , professo
ri. -Puoliso Helmi Maria Lyra (äiti Ida Lyra). Syntynyt 
10.10.1866 Sortavala. 
Yrjö Olavi Kilpi. Syntynyt 7.3.1924 Tampere. Matematii
kan professori, fil.tri. -Puoliso Marjatta Elisabet Lehto
nen (äiti Margit Sarlin). Syntynyt 5.11.1931 Helsinki. Ma
tematiikan lehtori, fil. 
Ben Arne Malmström. Syntynyt 29.11.1929 Turku. Labo
ratorion johtaja, VTT:n tutkimusprofessori, tekn.tri. -Puo
liso (eronnut) Anna Lisa Kristina Heinrichs (isä Olof 
Heinrichs). Syntynyt 12.9.1934 Oulu. Konekirjoittaja. 
Rauni Mollberg. Syntynyt 15.4.1929 Hämeenlinna. Elo
kuvaohjaaja, akateemikko, taiteilijaprofessori. -Puoliso 
(eronnut) Eva-Brita Dahlström (äiti Eva Maria Nylenius). 
Syntynyt 11.6.1928 Kuopio. Yo-merkonomi 
Yrjö Elias Nyholm. Syntynyt 24.6.1887 Vaasa. Kuollut 
25.5.1949. Farmakologian professori, lääketiet.tri. -Puoli
so Heiiin Olivia Luodan (isä Frans Winter). Syntynyt 
17.9.1888. 

Jorma Tapio Saari. Syntynyt 12.6.1944 Tampere. Työ
turvallisuustekniikan professori, tekn. tri. -Puoliso Kirsti 
Aino Inkeri Ollikainen (äiti Heidi Pinomaa). Syntynyt 
14.6.1941 Iisalmi. Huolitsija, merkonomi 
Yrjö Oskar Ruuth. Syntynyt 26.12.1887 Helsinki. Kuol
lut 27.8.1956 Helsinki. Kansainvälisen politiikan professo
ri, kouluhallituksen pääjohtaja -Puoliso Kirsti Antonia 
Rönnholm (isä Karl Rönnholm). Syntynyt 6.6.1892 Hel
sinki. Kuollut 16.2.1961 Helsinki. Fil.maist 
Ronny Svensson. Professori Ruotsissa. -Puoliso (eronnut) 
Gillan Margareta Liljeström (äiti Rita Laxen). Syntynyt 
1.1.1949 Imatra. Psykoterapeutti, fil.kand. 
Ivar Edvard Wilskman. Syntynyt 26.2.1854 Töysä. Kuol
lut 10.4.1932 Helsinki. Kouluhallituksen tarkastaja, yliopis
ton voimistelunopettaja, professori . . -Puoliso Matilda 
<Minchen) Vilhelmiina Roschier (isä Paul Roschier). Syn
tynyt 1.7.1858 Vaasa. Kuollut 12.12.1940 Helsinki 

Henrikin sukuhaara 
Aatos Volmar Alan en. Syntynyt 24.7.1894 Kokemäki . 
Kuollut 2.3.1974 Helsinki. Oikeustieteen professori, hovi
oikeudenneuvos, kirkkolakikomitean sihteeri, oikeust.tri .. 
-Puoliso Tirza Maria Bonsdorff (isä Karl Bonsdorff). Syn
tynyt 6.1.1900 Vaasa 
Charles Harold Bedford. Syntynyt 31.10.1929 Toronto, 
Kanada. Professori .. -Puoliso Aune Hannele Malmio (äiti 
Inkeri Salmenkivi, ent. Stenroth). Syntynyt 4.5.1930 Hel
sinki. Sairaanhoidonopettaja, kotiäiti. 
Ernst Jakob Waldemar Bonsdorff. Syntynyt 23.1.1842 
Hamina. Kuollut 9.2.1936 Helsinki. Professori, fil.tri. , Hel
singin normaalilyseon yliopettaja, valtiopäivämies . -Puoli
so Ida Charlotta Forssell (isä Adolf Forssell). Syntynyt 
22.7.1846 Padasjoki. Kuollut 12.9.1923 Helsinki 
Kettil Edmund Bruun. Syntynyt 6.1.1924 Helsinki. Kuol
lut 16.12.1985. Sosiologian professori, tutkimusjohtaja, 
päätoimittaja, valtiot.tri. -Puoliso Agneta Marika Kihlman 
(isä Bertel Kihlman). Syntynyt 26.3.1928 Helsinki. 
Historianopettaja, fil.maist. 
Eino RudolfWoldemar Holsti. Syntynyt 8.10.1881 Jyväs
kylä. Kuollut 4.8.1945 Palo Alta, USA. Professori, ulkomi
nisteri, lähettiläs, fil.tri. -Puoliso Liisa Annikki Franssila 
(äiti Aini Maria Bonsdorff). Syntynyt 8.12.1901 Hollola. 
Kuollut 22.7 .1951. 
AlfredAnders Kihlman. Syntynyt 13.5.1825 Vaasa. Kuol
lut 19.7.1904 Helsinki. Teologian yliopettaja, rehtori, val
tiopäivämies, professori. -Puoliso Hilda Wilhelmina Au
gusta Forssell (isä Karl Forssell). Syntynyt 7.1.1829 Vaa
sa. Kuollut 17.3.1908 Espoo. 
Erkki Ensio Leikola, vuoteen 1906 Leidenius. Syntynyt 
14.8.1900Artjärvi. Kuollut 29.7.1986 Helsinki. Farmaseut
tisen kemian professori, kansanedustaja, toimitusjohtaja, 
lääket. ja kir.tri. -Puoliso Elli Suolahti (äiti Anna Forssell). 
Syntynyt 28.3.1912 Helsinki. Kuollut 5.1.1998 Helsinki. 
Työterveyslääkäri, sisätautien erikoislääkäri, lääket.lis. 
Gunnar Wilhelm Suolahti, vuoteen 1906 Palander. Syn
tynyt 16.9.1876 Hämeenlinna. Kuollut 26.12.1933 Helsin
ki. Suomen ja Skandinavian historian professori, fil.tri. -
Puoliso Ilta Emilia Bonsdorff (äiti Ida Forssell). Syntynyt 
23.6.1881 Padasjoki. Kuollut 2.10.1971 Helsinki. 
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Eino Emil Waldemar Suolahti, vuoteen 1906 Palander. 
Syntynyt 7.11.1879 Hämeenlinna. Kuollut 11.4.1951 Hel
sinki. Professori, lääkintäkenraalimajuri, toimitusjohtaja, 
lääket.ja kir.tri. -Puoliso Anna Forssell (isä Theodor Fors
sell). Syntynyt 20.11.1882 Helsinki. Kuollut 10.6.1970 
Helsinki. Viulutaiteilija 
Pekka Johannes Tarjanne. Syntynyt 19.9.1937 Tukhol
ma. Pääsihteeri, teoreettisen fysiikan professori, tekn.tri. -
Puoliso Aino Anita Kairamo (isä Aulis Kihlman). Synty
nyt 5.7.1940 Helsinki. Toiminnanjohtaja, kotitalousopetta
ja, maat. ja metsät.maist 
Jukka Sakari Ylikoski. Syntynyt 24.8.1941 Kokemäki. 
Professori, ylilääkäri .. -Puoliso (eronnut) Irmeli Orvokki 
Bonsdorff (isä Veikko Bonsdorff). Syntynyt 1948 Helsin
ki. 

Saran sukuhaara 
Tomi Pekka Mäkelä. Syntynyt 29.12.1963 Lontoo. Tutkija
professori, lääket.tri. -Puoliso Reetta Johanna Hästbacka 
(äiti Mertta Holst) . Syntynyt 14.3.1961 Helsinki. Lääket.tri. 
Uuno Urpo Tapio Siirala. Syntynyt 3.1.1908 Helsinki. 
Kuollut 19.5.1982 Helsinki. Korva-, nenä- ja kurkkutautien 
professori, ylilääkäri, lääket.tri. -Puoliso Anni Sirkka Mai
ja-Liisa Wegelius (isä Väinö Wegelius). Syntynyt 21.5.1909 
Sortavala. Hyks:n korvaklinikan apulaisylilääkäri, lääket.tri. 
Arvo Henrik Ylppö. Syntynyt 27.10.1887 Akaa. Kuollut 
28.1.1992 Helsinki. Lastentautiopin professori, Lastenlinnan 
ylilääkäri, arkkiatri. -Puoliso Aino Marjatta Wegelius (isä 

Birger Wegelius). Syntynyt 15.9.1901Helsinki. Kuollut 
23.1.1942 Helsinki. Sairaanhoitaja. 

Nilsin sukuhaara 
Ari Kalevi Antikainen. Syntynyt 22.9.1945 Nurmes. 
Kasvatussosiologian professori. -Puoliso (eronnut) Ritva 
Synnöve Kylä-Thornola (äiti Karin Wikman). Syntynyt 
2.10.1942 Geta. Pankkitoimihenkilö. 
Heikki Valentin Klemetti. Syntynyt 14.2.1876 Kuortane. 
Kuollut 25 .8.1953 Helsinki. Kuoronjohtaja, säveltäjä, 
fil.maist., professori. -Puoliso Armi Elin Hämäläinen (äiti 
Emma Kekoni). Syntynyt 12.4.1885 Helsinki. Kuollut 
11.11 .1979 Helsinki. Kuoronjohtaja. 
Kauko Olavi Korhonen. Syntynyt 8.5.1938 Sauvo. Saa
men kielen professori Uppsalan yliopistossa. -Puoliso 
Raili Kaarina Mehtälä (isä Väinö Mehtälä). Syntynyt 
23.9.1935 Nivala. Kotirouva 
Väinö Gunnar Lindström. Syntynyt 7.10.1879 Kiikka. 
Kuollut 13.3.1952 Helsinki. Kouluhallituksen oppikoulu
osaston päällikkö, kouluneuvos, fil.tri., professori .. -Puoli
so Toini Elisabeth Kekoni (isä Frans Kekoni). Syntynyt 
19.9.1888 Heinolan mlk. Kuollut 19.5.1947 Helsinki 
Carl Gustaf Håkan Poppius. Syntynyt 26.1.1927 Viipu
ri. Tuberkuloosi- ja keuhkosairausopin professori. -Puoliso 
Birgit Maj Emilia Gebhard (isä Johannes Gebhard). Syn
tynyt 1.8.1926 Helsinki. Kielenkääntäjä. 

/ Sukuseuran hallitus 2002 
PUHEENJOHTAJA 
Timo Siukonen (H) 
Vanhansillantie 6 
41660 Toivakka 
Puh: 014-871598 
Gsm: 0400-201480 
timo.siukonen@sci.fi 

VARAPUHEENJOHTAJA: 
Pekka Pinomaa (K) 
Marjaniementie 32 
00930 Helsinki 
Puh.09-3232020 
pekka.pinomaa@pekkapinomaa.fi 

RAHASTONHOITAJA: 
Aarne Sariola (H) 
Myhkyrinkatu 5 as 14 
70100 Kuopio 
Puh.017-2616538 
aarne.sariola@raketti.net 

JÄSENSIHTEERI: 
Liisa Kivijuuri (N) 
Ruojantie 3, 
85500 Nivala 
Puh.08-443475 
liisa.kivijuuri@kotinet.com 

' 

JÄSENET: 
Olavi von Bell (K) 
Tommolankatu 14-16 
18130 Heinola 
Puh.03-7153384 
olavi.vonbell@phnet.fi 

Vilho Palola (N) 
Kaislatie 6 H 12 
90160 Oulu 
Puh.08-333729 
ville.palola@na.netppl.fi 

Ilkka Salmenkivi (H) 
Kukkurnäentie 5 
04390 Jäniksenlinna 
Puh. 09-281834. 
ilkka.salmenkivi@kolumbus.fi 

Eija Stenroth (N) 
Kallenkaarre 21 
14200 Turenki 
Puh. 03-687 8608 
eija.stenroth@janakkala.fi 

Olli Hatakka (S) 
Kiisukatu 36 
83500 Outokumpu 
Puh. 013-555859 
olli@grafex.fi 

Klaus Kilpi (K) 
Gyldenintie 14 D 
00200 Helsinki 
Puh.09-666616 
klaus.kilpi@vtt.fi 

r ~ 

Sukuseura etsii uutta 
sihteeriä 

Stenroth sukuseura jäi ilman sihteeriä sen 
jälkeen kun vuosikokous valitsi puheenjoh
tajakseen aiemmin sihteerinä toimineen 
Timo Siukosen. 

Seuran sääntöjen mukaan hallitus va
litsee sihteerin joko keskuudestaan tai ul
kopuolelta. 

Olisitko kiinnostunut tehtävästä? Jos 
vastaat mielessäsi myöntävästi, ota yhteys 
puheenjohtaja Siukoseen ja keskustele 
mahdollisuuksistasi. 

Hallitus ei ole vielä päättänyt, etsi
täänkö seuraan teknistä sihteeriä lähinnä 
byrokratian pyörittämistä varten tai ns. 
substanssisihteeriä, joka vastaa myös asioi
den valmistelusta hallitukselle. 
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Uutispalsta 
Uusia jäseniä 
Jan Sundman 
Toini Puupponen 
Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27. huhtikuuta 2002. 
Seurassa 241 jäsentä, joista 226 varsinaista ja 15 nuoriso
jäsentä. Seuraavan kerran hallitus päättää liittymis
ilmoituksen jättäneistä uusista jäsenistä 7. kesäkuuta. 

Syntyneitä 
2002 
8.2. Rasmus Verneri Kilpi (K). 
Vanhemmat: Kimmo Kilpi ja Milla Palm. 
6.3 . Jessica Neea Christina Rankinen (N). 
Vanhemmat: Aku ja Susanna ( o.s . Stenroth) Rankinen 
8.3. Tuuli Anna Karoliina Vuorensyrjä (N). 
Vanhemmat: Pentti ja Päivi ( o.s. Ojala) Vuorensyrjä. 
24.3. Paulus Raimo Henrik Sariola (H). 
Vanhemmat: Raimo ja Tuula (o.s. Malinen) Sariola. 

2001 
2.3. Emmi Miisa Ponkilainen (K). 
Vanhemmat: Harri ja Mira (o.s. Berg) Ponkilainen. 
17.8. Elsa Maria Kairamo (H). 
Vanhemmat: Jussi ja Anne ( o.s. Karjalainen) Kairamo. 
18.10. Kalle Juhani Lappi (H). 
Vanhemmat: Timo ja Tanja-Tuulia ( o.s. Peltonen) Lappi. 
21.12. Iida Sofia Järvinen (H). 
Vanhemmat: Ismo ja Mervi (o.s. Ikonen) Järvinen. 
21.12. Tilda Vilhelmiina Leikola (H). 
Vanhemmat: Ossi ja Kaisa-Reetta ( o.s. Syrmä) Leikola. 
23.12. Jade Tuulia Rautaoja (N). 
Vanhemmat: Teppo ja Tuulia (o.s. Stenroth) Rautaoja. 

2000 
15.6. Ilari Olavi Seppälä (K). 
Vanhemmat: Petri ja Leena ( o.s. Äärilä) Seppälä. 
21 .8. Megliniek Mikelis (H). 
Vanhemmat: Janis ja Darta ( o.s. Rozental) Megliniek. 

15.9. Eemil Olavi Oksama (K). 
Vanhemmat: Lauri Oksamaja Heli Kurki. 

Kuolleita 
2002 
13.2. Ieva Rozental (H). 
2.3. Aino Inkeri Sariola (H). 
3.4. Sigrid Alliisi Kivioja, o.s. Mehtälä (N) 
14.4. SirkkaAnnikki Rajas, o.s. Airaksinen (K) 

2001 
19.3. Jarmo Tapani Laukkanen (K). 
25.5. Antti Matias Ruusunen (H). 
9.6. Tero Markus Immonen (K). 
21.9. Elsa Inkeri Palola (N). 
7.12. Anna Marja-Liisa Roschier, o.s. Pitkänen (K). 
30.12. Solje Eva Elisabet Kilpi, o.s. Therman (K). 

2000 
25.1 0. Reijo Aarne Kellokoski (K). 
2.1 0. Elis Jalmari Berg (K). 

Väitöksiä 
Filosofian maisteri Maaria Ikonen (o.s. Roschier
Teivaanmäki) Katariinan sukuhaarasta väitteli 19.12.2001 
Kuopion yliopistossa neurotieteen ja molekyylibiologi
an alalta. Hänen väitöskirjansa nimi on Hermosolujen 
apoptoosiin liittyvät geenien ilmentymisen muutokset. 
Apoptoottisessa solukuolemassa solu tuhoaa itse itsen
sä. Apoptoosin viallinen säätely elimistössä voi johtaa 
sairauksiin, esimerkiksi Alzheimerin tautiin. 

Yrjö Sariola täyttää 70 vuotta 
Sukuseuramme ensimmäinen puheenjohtaja Yrjö Sariola 

täyttää 70 vuotta Kivenjuurien ilmestymisen aikaan 1. ke
säkuuta. 

Sariola syntyi pankinjohtaja Veikko ja kansakoulunopet
taja Elsa Sariolan kuopuksena 1. kesäkuuta 1932 Laukaassa, 
joka on yksi Stenrothin suvun historian tärkeimmistä paikka
kunnista. Lapsuutensa hän vietti Jyväskylässä. Hän valmis
tui teologian kandidaatiksi 1957 ja väitteli tohtoriksi 1967. 
Synnyinpitäjänsä Laukaan seurakunnan kirkkoherrana hän 
toimi 1969-1974 ollen tehtävässä suvun edustaja neljännes
sä polvessa. Aiemmin kirkkoherroina olivat hänen iso-

isoisänsä Otto ja isoisänsä Osvald Stenroth sekä enonsa 
Armas Salmenkivi. 

Yrjö Sariolasta tuli Lapuan hiippakunnan piispa 1974 
ja sitä virkaa hän hoiti eläkkeelle siirtymiseensä asti 1995. 
Nykyisin hän asuu Jyväskylässä ja kesämökki sijaitsee 
Virroilla. 

Sariola vaikutti vahvasti sukuseuran perustamiseen. Hän 
oli perustamista valmistelleen toimikunnan puheenjohtaja 
1996-2000. Sukuseura perustettiin 10. kesäkuuta 2000 Suo
menlinnassa. 
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