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Tietoisuus Lisääntyy
Pinomaat joivat viime viikolla perinteisiä joulukahvejaan
Helsingissä. Salmenkivet tapasivat toisiaan heinäkuussa Heinolassa.
Wegeliukset vierailivat elokuussa luovutetun Karjalan alueella.
Kohteina olivat Läskelä, lmpilahti, Pitkäranta, Sortavala ja Valamo.
Dufvat kokosivat heinäkuussa kotimaan, Amerikan, Australian ja
Ruotsin serkkuja yhteen kahdeksi viikkoksi . Osanottajat kiersivät
Naantalia, Turkua, Paraista, Rymättylää, Juankoskea, Salahmia,
Koljanvirtaa ja lisalmea, tutustuivat toisiinsa ja suvun historiaan.
Edellä kerrotus esimerkit kertovat toiminnasta, joka pyörii
omavoimaisena ja kunnioitettavasti ilman Stenroth sukuseuraa.
Katariinan, Henrikin, Saran ja Nilsin sukuhaaroissa elävät
vanhat perinteet. Toisilleen tutut ja läheiset omaiset tapaavat toisiaan
myös muualla kuin hautajaisissa, ristiäisissä, konfirmaatioissa,
ylioppilasjuhlissa tai häissä.
Kaikissa mainituissa tilaisuuksissa Stenrothin sukuseura oli kuitenkin
läsnä tavalla tai toisella. Sukuseurasta puhuttiin ja sen asiat olivat
esillä.
Tietoisuus vänrikki Erik Stenrothin jälkeläisten
sukulaisuussuhteesta on kasvussa. Työtä tietoisuuden lisäämiseksi on
jatkettava pontevasti, sillä vielä liian moni Erik Stenrothin jälkeläinen
ei tiedä kuuluvansa tähän joukkoon. Tarvitaan tiedottamista ja
markkinointia, sukuseuran idean levittämistä. Meillä on
käytössämme nyrkkiposti ja viidakkorumpu, sukulehti ja suvun
henkilöiden hakuteos. Kuluvan talven aikana maailmanlaajuiseen
internetiin putkahtaa Stenroth sukuseuran sivusto kaikkien
tietokoneen ja tietoverkkojen käyttäjien luettavaksi.
Samalla kun nostamme yhteistä tietoisuuden tasoa, luomme sukuun
uusia perinteitä. Alamme juhlia vuosittain Erikin päivää 18 .
toukokuuta. Ensimmäinen kerran sitä vietetään ensi keväänä
Lappeenrannassa. Seuraava vuosikokous ja sukujuhla järjestettäneen
2004 Nivalassa. Uutta sukukirjaa ja sukujuhlaa suunnite llaan

Amerikan serkku Alfred (Anttt) Oufva puhui Rymättylän
suku tapaamisessa.

vuodeksi 2006. Näin mylly pyörii.
Mitään vanhaa ja kestävää ei rikota. Sukuhaarat jatkavat perinteitään
niin kuin itse tahtovat. Sukuseura etsii yhteistä historiaa, nivoo tietoja
yhteen ja levittää niitä. Tuioksista pääsevät nauttimaan niin sukuseuran
jäsenet kuin muutkin suvun jäsenet, kukin oman tahtonsa mukaan .
Toivotan lehden lukijoille sekä kaikille lähi- ja etäsukulaisilleni
armorikasta joulua 2002!
TIMO SIUKONEN
Puheenjohtaja

LEHDEN TOIMITUS
Timo Siukonen, päätoimittaja
Antti Pinomaa
Hannu Sariola
Olavivon Bell

Stenroth Sukuseurary
cl o Timo Siukonen
Vanhansillantie 6, 41660Toivakka
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Kirjeenvaihtajat:
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Mirja ja Jaakko Pihlaja.(Saran sukuhaara)

Pankki yhteys:
Stenroth sukuseurary., Meri ta 104535 -239917
Painopaikka:
Kopijyvä oy, Jyväskylä

Taitto:
Antti Pinomaa
Antti Siukonen

Painos:
380 kpl
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Sukuseuran uutiset
Kivenjuurien päätoimittaja vaihtuu
Pidät kädessäsi Stenroth sukuseuran Kivenjuuret-lehden numeroa
II. Ensimmäinen julkaistiin kesällä 1996. Lehden päätoimittajana
on toiminut alusta alkaen Timo Siukonen, 50, sukuseuran nykyinen
puheenjohtaja, siviilityössään Helsingin Sanomain aluetoimittaja.

Otto Stenrothin allekirjoitus löytyy
vanhoista seteleistä
Vaikka Suomen markka vaihtuikin euroon, säilyy Stenroth-nimi
vanhoissa seteleissä! Otto Stenrothin nimikirjoitus löytyy kaikista
vuoden 1918 markka-arvoisista seteleistä paitsi 500 markan rahasta.
Lisäksi hänen allekirjoituksensa on 5, 10, ja 50 markan seteleissä

Seuran hallitus hyväksyi syyskuun kokouksessa 2002 Siukosen

1922.

omaehtoisen eronpyynnön tehtävästä ja nimitti hänen tilalleen
kehitysbiologian professorin Hannu Sariolan, 48, määräajaksi 2003-

2004. Päätoimittajuus pysyy Henrikin sukuhaarassa. Siukonen ja
Sariola ovat serkuksia.

Finanssi- ja valtiomies Otto Eliel Stenroth syntyi lääninrovasti Otto
Adolf Stenrothin ja Fanny Maria Ehrströmin esikoisena 13.
toukokuuta 1861 Saarijärvellä. Stenroth kuului Kansallis-OsakePankin perustajiin 1889. Hän oli pankin hallituksen jäsen 1889-

Hannu Sariola on toiminut lehtityössä lääketieteellisessä
aikakausijulkaisussa Duodecimissa toimittajana 1990-199 3,
toimitussihteerinä 1993-1998 ja päätoimittajana 1998-2001.

1906 ja pääjohtajan varamies 1893-1906. Suomen Pankin
johtokunnan puheenjohtajana hän toimi 1919-192 3.
Otto Stenroth oli valtiopäivillä 1882 tulkkina talousvalio kunnassa,

Kivenjuurien julkaiseminen on sukuseuran viestintätoimikunnan
vastuulla. Toimikuntaan kuuluvat Sariolan lisäksi Olavivon Bell,Antti
Pinomaa ja Antti Siukonen. Lisäksi sillä on kirjeenvaihtajina Mirja ja
Jaakko Pihlaja Saran sukuhaarassa, Liisa Kivijuuri Nilsin sukuhaarassa

1888 sihteerinä lakivaliokunnassa ja 1891-1900 edustajana
porvarissäädyssä. Nuorsuomalaiseen puolueeseen hän liittyi 1905,
ja 1908 hänet valittiin kansanedustajaksi. Senaatissa hän toimi mm .
kauppa- ja teollisuustoimituskunnan päällikkönä.

sekä Antti Siukonen Henrikin sukuhaarassa. Katariinan sukuhaarasta
sellainen puuttuu. Tehtävästä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä
lehden toimitukseen.

Vapaussodan päätyttyä 1918 hänet nimitettiin Suomen ensimmäiseksi
ulkoministeriksi pääministeri J. K. Paasikiven hallitukseen.
Toiminnastaan hän kirjoitti teoksen "Puoli vuotta Suomen
ensimmäisenä ulkoministerinä" (Otava 1931 ). Avioliiton hän solmi

Uutta sukukirjaa suunnitellaan

1887 Anna Helena Emilia Kreanderin kanssa . Otto Stenroth kuoli
16. 12. 19 39 Kirkkonummella. Omaisuutensa hän testamenttasi

Stenroth sukuseuran dokumentointitoimikunta on kokoontunut

Helsingin Kauppakorkeakoululle. Jos olet kiinnostunut hankkimaan

syksyn aikana kaksi kertaa ja käynnistänyt uuden sukukirjan

Stenrothin allekirjoituksella painettuja vanhoja seteleitä, ota yhteys

suunnittelua.

Olavivon Belliin (puh. 03-7153384) .

Syyskuussa pidimme Luostolla ideapalaverin ja marraskuussa
mietimme Keuruulla käytännön toimia, kuten organisoitumista,
tietojen keruuta, mukaan tulevien kouluttamista ja kirjan rakennetta.
Dokumentointitoimikunta kutsuu kaikkia suvun tutkimisesta ja
tietojen keräämisestä kiinno stuneita koulutuspäiville 8.-9.
helmikuuta 2003 Hämeenlinnassa.
Pankaa sana kiertämään tapaamisesta. Alustavat ilmoittautumiset
puheenjohtajalle 10. tammikuuta 2003 mennessä. Sukuseuranhallitus
käsittelee aloitetta oman aikataulunsa puitteissa. Hallitus päättää,
miten kirjan toimittaminen, julkaiseminen ja kustantaminen
toteutetaan.Alustavana tavoitteena on saada uusi sukukirja valmiiksi
myyntiin 2006 vuosikokouksen ja sukujuhlien yhteydessä.
Sukumme hakuteos Stenrothien keskeneräinen julkaistiin 10.
kesäkuuta 2000 seuran perustamisen yhteydessä. Kirjaa painettiin

400 kappaletta ja siitä otettiin 200 kappaleen toinen, täydennetty
painos 2001.
Teosta voi vielä ostaa 25 euron hintaan (+postitus). Myynnissä on
myös pelkkiä lisäosia (5 euroa), jossa ovatmukana toiseen painokseen
otetut lisäykset. Kirjan tilaukset sukuseuran puheenjohtajalta.
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Juhani Leikola - verta, hikeä ja gastronomiaa
Kotona arvostettiin tutkimusta
Äitini Elli ( os. Suolahti) oli naimisiin
mennessään lääketieteen kandidaatti, 12
vuotta isää nuorempi. Anto syntyi vuonna37. Ajan tapaan äidin piti jättää opinnot
siihen. 10 vuotta myöhemmin hän kuitenkin
aloitti ne uudestaan ja valmistui lääkäriksi
vuonna -51. Olimme siihen aikaan aika
paljon omissa oloissamme. Äiti valmistui
sisätautilääkäriksi ja toimi Sanomien
työterveyslääkärinä.

'Erkki Letkolan ajatus rakentaa Keuruun
Selkisaareen huvtfa lienee syntynyt kesällä
1929. Talvella 1931 hirret, hevoskierrot ja
katkki tykiitarpeet kuljetettiin jäätä
myiiten saareen. Selkilinna valmistui
kesäiki 1933. Kantttinsa 12,5 metriä ja lähes
14 metnä· korkea rakennus kupoleineen
herätti suurta thmetystä '; kertoo .Juhani
Letkola.

Kirjoitin isästäni Erkki Leikolasta kirjan.
Jo 70-80-lukujen vaihteessa innostin häntä
muistelmien tekemiseen . Siitä ei tullut
mitään. Tein sen takia isästäni haastatteluja,
joissa käytin oikein magnetofonia. 80-luvun
alussa lähdin sitten Geneveen ja kun tulin
takaisin -86, isä kuoli. Kesken jäänyt työ jäi
painamaan. Rupesin lukemaan hänen
papereitaan ja tarkistamaan hänen
elämäntyöhönsä liittyviä asioita. Moni
jännittävä juttu tuli esiin. Se oli retki siihen,
mikä mies isäni oli. Me lapset näimme häntä
vähän. Perehtyminen isäni elämään oli
positiivinen kokemus minulle ja jälkipolville.
Tiesin, että isä oli monessa mukana, mutta
en sitä miten monessa. Hänellä oli loputon
määrä energiaa ja innostusta. Onnistumisprosentti jäi vaatimattomaksi. Siitä tuli kirjan
nimi: "Mitäpä tässä". Hän oli tiedemies,
toimitusjohtaja, liikemies, poliitikko,
sairaaloiden rakentaja, HYKS:n rakentaja
jne.
Meille tuli käsite: "Isä on klubilla". Hän oli
Suomalaisen Klubin puheenjohtaja
vuosikymmeniä. 40-luvun lopulla olin
ekaluokkalainen, kun opettaja kysyi, mitä
isät tekevät. Kerroin, että isä on töissä
tehtaassa. "Miten täällä paperissa lukee, että
hän on yliopiston professori", hämmästeli
opettaja. "No, on hän sitä vähän aamuisin",
vastasin.

Tiedon ja tutkimuksen arvostus oli
perheessämme itsestään selvää. Tutkimuksen
lisäksi myös tekemisen tarve tarttui. Minulla
on pikkusisko Marjatta, ja kaksi vanhempaa
veljeä Matti ja Anto, joista kummastakin tuli
professori. Antoon ja minuun iskostui se, että
toimitaan mahdollisimman monella alalla.
Henkinen uteliaisuus! Kotona väiteltiin
jatkuvasti. Se piti henkisesti vireänä. Kaikille
oli itsestään selvää, että tutkimusta pitää
tehdä. Keskustelu kotona oli jatkuvaa
argumenttien etsimistä. Veljeni Matista
tehtiin metsänhoitaja, ja hänet nimitettiin
metsänhoidon professoriksi. Kiitospuheessaan hän mainitsi, että tässä suvussa
ei ole mitään, jos ei ole dekaani!
Veitsi vaihtui veripussiin
Minusta piti tulla kirurgi. Olinkin jo
amanuenssina Vanhalla Kirralla ja kävin
kirurgikoulutuksen melkein loppuun.
Samaan aikaan sain immunologian
dosentuurin. Sen aikaisella Valtion
Seerumilaitoksella avautui osastonjohtajan
virka, jota hain ja sainkin. Vaikka viihdyin
kirurgina, en voinut tehdä kahta asiaa yhdellä
kertaa. Lopulta sain sanottua vaimolleni
Maijalle: "Ei minusta tule kirurgia." Vuonna
-75 siirryin Veripalveluun, jossa oli yllättäen
tarvetta laboratorioylilääkäristä. Siellä
kliinikon taustasta oli hyötyä. Sieltä siirryin
perheeni kanssa 198 2 Geneveen, jossa toimin
Kansainvälisen
Punaisen
Ristin
veripalvelutoiminnan johtajana. Siinä
ominaisuudessa kävin 80 maassa, esimerkiksi
Libanonissa. Liikuimme siellä autolla.
Meidät
pysäytettiin
vähän väliä
tarkastuspisteissä ja uhattiin aseilla.
Ugandassa Idi Amin oli juuri kaatunut kun
olin Kampalassa.

Suomen Punaisen Ristin veripalvelun
johtajana toimin 88-01. Tänä aikana
veripalvelussa oli kaksi isoa asiaa: veren
turvallisuuden parantaminen ja taloudelliset
asiat. AIDS-skandaali vaikutti syvällisesti
tapaan toimia. Taloudelliset asiat piti panna
kuntoon. Perustettiin myös napaveripankki
ja 20 000 luuydinluovuttajan rekisteri.
Hikeä ja herkkuja
Harrastukseni ovat kesähuvilan korjaus ja
gastronomia. Meillä on Keuruulla
Selkisaaressa kesäpaikka. Isä rakensi sinne
huvilan vanhasta riihestä. Kaikki luulivat,
että sitä tulisi "paremman väen hermoparantola". Nyt olen viimeisten 15 vuoden
aikana vähitellen entisöinyt sitä. Talo on
mielenkiintoinen. Siinä on iso kuisti ja
näköalatorni.
Gastronomiharrastukseni alkoi Genevessä.
Ymmärsin jossain määrin ranskaa ja
sanakirjojen avulla perehdyin ranskankielisiin
keittokirjoihin . Siitä se lähti liikkeelle. Tein
sunnuntairuoan perheelle. Käytän sisäelimiä
mielelläni. Toissapäivänä Maija toi vasikan
kielen. Valmistin sille sinappikastikkeen.
HANNU SARIOLA
Kirjoitus perustuu Hannu Sariolan
tekemään haastatteluun Juhani Leikolasta.

Professori .Juhani Leikola tarinoi
monivatheisesta elämästi!iiin tyiihuoneessaan Temppeltkadulla.
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Wegeliusten jäljillä Karjalassa
Saran sukuhaaran Wegeliukset jättivät
toimillaan Laatokan Karjalan yhteiskunta- ja
elinkeinoelämään jäljet, joita alueen
joutuminen vieraan vallan haltuunkaan ei ole
kokonaan pyyhkinyt pois.
Joukko Salomon Primus Wegeliuksen
jälkeläisiä lähti viime kesänä etsimään jälkiä
Sortavalasta, Läskelästä, Impilahdelta ja
Pitkärannasta. Elokuisena viikonloppuna
Kiteelie kokoontui puolisot mukaan lukien
25 hengen sukujoukko "kuokkavieraanaan"
Stenroth sukuseuran puheenjohtaja Timo
Siukonen Helena-vaimonsa kanssa.
Olimme valmistelleet Mirjan kokoamien
historia- ja sukutietojen pohjalta paketin,
jolla illalla hotellissa briifasimme joukon

Salomon Primus Wegeliuksen jälkeläiset kunnostivat Sortavalssa Wegeliuslen
sukuhaudan ennen ryhmäkuvan ottamista.

matkatunnelmiin ennen varhaista lähtöä
lauantaiaamuna Värtsilän kautta Venäjälle.

kesäpaikka oli, mutta Mirja Siirala-

Retken huipennus oli konsertti Jerusalemin
skiitalla: kvartetti soi Kristuksen

Väinö Wegeliuksen perheen muistorikas

Hotellin järjestämän aamupalan pääsimme

T Örnuddin

peitti

ylösnousemuksen kirkon holveissa kuin

nauttimaan Ruskealassa Tohmajoen koskien

näkyvyyden. Sen sijaan pääsimme hänen

kuoro. Lounas maistui ennen kävelyretkeä

äärellä aamuauringossa, jolloin paikalliset

isoisänsä asuin- ja liiketaloon Sortavalan

Getsemanen kallioille ja paluuta sataman ja

turistikauppiaat vasta heräilivät autoissaan.

keskustassa. Tiloissa toimii hienosti entistetty

Sortavalaan. Siellä poikkesimme katsomaan

Sieltä suoraan Jänisjoen kosken kuohuja

ravintola Laatokka, jossa valmistauduttiin

Wegeliuksen liiketaloa vieläuudestaan,

ihailemaan Läskelään, jonne Salomon Primus

käyntimme aikana hääjuhlaan.

kunnes oli aika palata koti- Suomeen

harmiksi

puusto

tuli Nils LudvigArppen sahan isännöitsijäksi

1868.

ajatuksin, että tänne on tultava uudelleen.
Kiertoajelulla katsastimme muut Sortavalan
paikat: pankkitalot ja asuinkorttelit, joissa

Läskelän sahan sijaintia enempää kuin SP:n

MIRJA JA JAAKKO PIHLAJA

suvun jäsenet ovat vaikuttaneet.

pojan, kunnanlääkäri Rafael Wegeliuksen
taloa Impilahdella emme saaneet paikallistetuksi. Apua ei ollut karjalaismurnmostakaan,

Matkan yksi kohde oli Wegeliusten suuren
sukuhaudan kunnostus villiintyneestä

jota Impilahdella jututimme kirkonmäellä.

kasvustosta. Viidentoista suvun jäsenen

Vanhaan kouluun, nykyiseen kulttuuritaloon
tungimme sisään yläkerran kirjastoon asti.

hautakivet niitimme esiin ja niille sytytimme
hautakynttilät. Muutenkin Siivoilimme
ympäristöä, jota paikalliset "asukit" ikävästi

Pitkärannassa katsastimme kaupungin,

roskaavat. Vaikka haudat, kuten lähisuvun

Wegelius-sukuun liittyvien Gloersenien

Alopaeuksen hauta, ovat säilyneet varsin

perustaman sellutehtaan kauempaa ja uuden

hyvin, kiviä on rikottu ja sotkettu.

luterilaisen hirsikirkon sisältä. Raamattuopiston Karjalan rovasti Reino Letonsaari

Piipun Pihan ylibuukattuun hotelliin Mirja

kertoi seurakuntatyöstä ja karjalaisten

matkaoppaan
taidoilla
ja
peräänantamattomuudella taisteli huoneet

nykyelosta.

kaikille. Niin myös aamulla paikat Valamon
Lounas Pitkärannassa jäi saamatta - tilaus

kantosiipialukseen. Sortavalasta lähdettäessä

ei ollut koskaan tullut perille - mutta

selvitimme ja kuvasimme suvun kesäpaikan

bussimme kuljettajan opastuksella löysimme

Yhiniemen lähelläWinterin huvilaa.

Laatokan Viehättävälie rannalle piknikille;
sen verran oli eväitä mukana. Viereiseltä

Valamossa turistikierros: luostarin ja

vuorelta avautuivat upeat näkymät Laatokan

yläkirkon restaurointi on edistynyt

merelle.

ulkopuolelta hienosti, mutta sisällä
hitaammin.Talvikirkkoon emme palveluksen

Paluumatkalla yritimme paikallistaa
Kirjavanlahden suulta Hakasaarta, jossa

takia päässeet.

Valamon piiäkirkon
ulkopuolelta valmis.

restaurointi

on
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Gulinista Pinomaaksi - Eero Artturin värikäs elämä
Opiskeluaikanaan hän liittyi ylioppilaiden
isänmaalliseen seuraan Suomalaiseen
Nuijaan, jossa oli muotia ottaa käyttöön
suomalainen sukunimi. Siellä Eerolie
ehdotettiin ytimekästä nimeä Pino. Lennart
Pinomaa kertoo Pinon Sanomissa (1986)
kuinka nimen muutos tapahtui:
"Eero neuvotteli asiasta Mikkelissä
äidinisänsä Bernhard Sarlinin kanssa. Tämä

E.A. Pinomaa oli hajamielinen ja
yllätyksellinen mies. Milloin joku
rautatieläinen palautti kotiin alinomaa
jonnekin unohtuneen kävelykepin tai
makuuvaunuun jääneen pyjaman, milloin
tapahtui jotakin muuta. Helsingin pikajuna
lähti Viipurista aamuisin kello 8 . Toisinaan
kun E.A. Pinomaa oli lähdössä virka matkalle Helsinkiin, aamutoimet saattoivat
sujua tavallista kankeammin, liekö syynä
pitkään venynyt skruuvi-ilta tai jokin muu.
Kun myöhästyminen alkoi näyttää ilmeiseltä
liikennetarkastaja tarttui puhelimeen ja soitti
junanlähettäjälle,joka tuolloin oli (lausuntataiteilijanakin tunnettu) Eino Hyyrynen: "Elä
lähetä vielä, mie mään mukkaan."
Gulin vai Pinomaa,
kuka hän ihan oikeasti oli?
Eero Arthur Gulin syntyi Viipurin läänin
Ruokolahdella 20. päivänä lokakuuta 1885
Arthur Lorentz Gulinin ja Bertha Kristinan
(o.s. Sarlin) esikoispojaksi . Varhaisimman
lapsuutensa Eero vietti Ruokolahdella,
Lemillä ja Valkealassa. Vuonna 1891 perhe
muutti Mikkeliin. Silloin Walter ja Lauri
olivat jo syntyneet. Eero pääsi ylioppilaaksi
Mikkelin lyseosta 1904, minkä jälkeen
kirjoittautui virkauraa ajatellen Keisarillisen
Aleksanterin yliopiston lainopilliseen
tiedekuntaan. Siellä hän suoritti viranhoidon
ohella alemman hallintotutkinnon 1908 sekä
ylemmän 1910.
Yliopisto-opintojen ohella hän sai Helsingissä
laulutunteja tädiltäänAnna Sarlinilta, jonka
oppilaina kävi tuon ajan tunnettuja nais- ja
miessolisteja. Valmistumisensa jälkeen Eero
oli vielä vuoden valtion lähettämänä
stipendiaattina Moskovassa opiskelemassa
venäjän kielen.

piti nimeä vähän liian lyhyenä ja ehdotti
nimeksi Pinomaa. Niin sitten viisi veljestäEero, Walter, Lauri, Veli ja Eelis- Snellmanin
päivänä 1906 otti tuon uuden nimen. Mutta
keväällä
1908 Walter
Heddinsä
vaatimuksesta palasi vanhaan nimeen. Talvella
1915 Lauri lähti Saksaan ja otti vanhan
nimen takaisin eksyttääkseen kannoiltaan
santarmit. Syyskaudella 1919 Eelis palasi
vanhaan nimeen vähitellen. Hän käytti
jonkin aikaa nimeä Gulin-Pinomaa.
Tammikuussa 1920 hän meni naimisiin
Helmin kanssa ja silloin vanha nimi yksinään
oli voimassa."
Nimi Pinomaa suojattiin Suomalaisuuden
Liitossa vuonna 1934. Eero Artturin
kutsuma-nimeksi muotoutui kuitenkin
Suomalaisen Nuijan ehdottama Pino. Nuorin
veli Lennart ja Aino-sisar ottivat Pinomaan
suku-nimekseen Kalevalan päivänä vuonna
1935.
Kihloihin
ja naimisiin
Eero kihlautui Luumäeltä kotoisin olevan
Multialan hovin omistajan agronomi August
Appelbergin Maria (Maikki) -tyttären
kanssa. Avioliitto solmittiin marraskuussa
1916. Esikoispoika Kaarlo Artturi syntyi
elokuussa 1917, Erkki August elokuussa
1918 ja Aarno Ilmari syyskuussa 1919.

Vuoden 1924 lopulla hänet nimitettiin 1.
luokan
liikennetarkastajaksi
sekä
liikennejakson päälliköksi.
Kun E.A. Pinomaa astui Viipurin asemarakennuksesta
kaupungille,
jonon
ensimmäinen pirssiauto lähti heti aseman
ovea kohti. Autoilijoiden tiedossa oli, että
liikenne-tarkastaja ei kävellen asioitansa
toimitellut. Virantoimituksen ohessa E.A.
Pinomaa ennätti monilukuisiin harrastus- ja
luottarnustehtäviin. Viipurin Laulu-Veikoissa
hän lauloi II tenoria vuosina 1913-1915 ja
1917-194 7
sekä
toimi
kuoron
puheenjohtajana 1925-1931ja 1933-1937.
Kunniajäseneksi hänet kutsuttiin 1945.
Varsin merkittävää oli hänen toimintansa
Viipurin Musiikkiopiston ja Kaupunginorkesterin johtokunnan puheenjohtajana
sekä yhteistyö "Viipurin keskeisimmän
muusikon" Boris Sirpon kanssa. Lisäksi
Pinomaa toimi Viipurin kaupunginteatterin
johtokunnassa ja oli sen puheenjohtaja
1932-1934. Kunnallispoliitikkona hän oli
mm. Viipurin viimeisen kaupunginvaltuuston
jäsen 1943-1944.
Värikästä
elämää
E. A. Pinomaan vieraanvaraisuus oli
ehtymätön. Maikki, joka joutui aina
"passaamaan", torui kohtaloonsa väsyneenä
lukuisia kertoja: "Elä kutsu kaikkia!".
Turhaan. Ja kun ystäväpiiri oli mittava,
kävijöitä riitti. Kerran vieraiden ruokkimista
varten oli pikajunalla tilattu lohi Viipurista .
Junankuljettajia oli määrätty hiljentämään
nopeutta ns. Lavin ylikäytävällä sen verran,
että kalakäärö saatiin heitetyksi sitä
noutamaan tulleenAarnon syliin.

E. A. Gulin oli jo opiskeluaikanaan 1904
saanut harjoittelijan paikan Suomen
suuriruhtinaskunnan rautatielaitoksessa,
ensimmäisenä toimipaikkanaan Harjun
asema. Virka-ura jatkui sukunimen
vaihdoksen jälkeen samalla asemalla
sähköttäjänä 1908. Vuonna 1911 hän sai
siirron Tienhaaran asemalle aluksi 2. luokan

Monissa yhteyksissä ilmenivät E . A.
Pinomaan kärsimättömyys ja epäkäytännöllisyys. Kerran kävi kesämökillä niin, että Penta
U-21 perämoottori ei lähtenyt käyntiin. E.
A. soitti Aarnolle Helsinkiin ja pyysi tätä
tulemaan korjaamaan moottorin. Aarno tuli,
laittoi bensaa tankkiin ja lähti takaisin .

kirjurin ja myöhemmin 1. luokan
linjakirjurin tehtäviin.Vuodesta 1916 alkaen
Talvisodan loppuun saakka E. A. Pinomaan
virkapaikkana oli Viipuri, missä hän toimi
ensin 1. luokan linjakirjurina ja vuodesta
1919 alkaen 2.luokan liikennetarkastajana.

Pukeutumisestaan E. A. Pinomaa sen sijaan
oli erittäin tarkka. Kotioloissa ja järvellä hän
saattoi liikkua paitahihasillaan tai villatakissa, mutta jos oli lähdettävä huvilan
piiristä, hänellä oli aina puku, kauluspaita
ja solmio, säästä riippuen myös popliinitakki
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ja lieri-hattu- sekä tietysti kenkien päällä

toimitusjohtaja, sittemmin teollisuusneuvos

Maikin vakavaan sairastumiseen ja E. A. :kin

damaskit.

Esa Hannula.

oli sijoitettava vuodepotilaaksi Vartiokylässä

Viipuri oli jätettävä viholliselle 13 .

Pankkirakennuksen toisessa kerroksessa oli

Kerrasta poikki!

maaliskuuta 1940kello 11.00. Päätöskoski

asunto, jonka ikkunoista avautui näkymä

E. A . Pinomaahan erityisen voimakkaasti.

rautatielle. Huolimatta uudesta tehtävästään

Huumori ja järki säilyivät E. A. :lla loppuun
saakka. Kun hänen kankeista sormistaan

Viipurissa olivat perhe, työ, ystävät,
harrastukset, luottamustehtävät, koti -

E. A. Pinomaa oli vielä siinä määrin

pariin otteeseen putosi tupakansytytin

rautatieläinen, että hän seurasi tarkoin

sänkyyn niin, että hoitajien piti tulla

kaikki.

junaliikennettä.Jos hän sattui huomaamaan,
että jokin juna oli aikataulusta myöhässä, hän

sammuttamaan sänkyvaatteita, sytytin
otettiin pois. Tästä loukkaantuneena hän

soitti asemalle ja tiedusteli syytä.

lopetti tupakanpolton. Se oli kerrasta poikki!

olevaan Toivonkotiin.

Useita muuttoja
Lähtö oli väistämätön. Eeron ja Maikin
evakko-retki päätyi Kouvolaan, missä he

Terveys alkoi kuitenkin heiketä ja voimat

E . A Pinomaa oli sitä ennen ollut koko

viettivät joulun 1940 Kaarlon ja tämän

ehtyä, mikä johti 1955 eroon pankin

elämänsä ajan kova tupakkamies. Hän poltti

vaimon Solveigin kanssa. Jatkosota toi
mukanaan muuton takaisin Viipuriin

palveluksesta ja muuttoon Lappeenrantaan.
Vanhemmilla päivillä pasianssi ja

"pilli"-Fennia. Kun savukemerkin kysyntä

syyskuussa 1941 ensimmäisten siviilivirka-

kirjeenvaihto veljien kanssa saivat entistä

heikkeni niin, sitä ei myyty enää kaikissa

miesten joukossa. Entinen koti oli raunioina .

suuremman osuuden päiväohjelmassa.

paikois sa, mutta kauppias P. Käppi

Venäläiset olivat vetäytyessään räjäyttäneet

Entisajan kohteliaat muodot olivat leimallisia

Liisankadun myymälässään Lappeenrannassa

Eliel Saarisen piirtämän Viipurin kauniin

veljesten kanssakäymisessä. Kun kirje saapui

piti pilli-Fenniaa myynnissä yksinomaan E.A.

asemarakennuksen päivää ennen suoma-

joltakin veljeltä, kuoressa luki poikkeuksetta

Pinomaata varten.

laisten paluuta. Uusi koti oli perustettava

"K. Herra Liikennetarkastaja ... ".

Papulan kaupunginosaan Loikkasenkadulle
sodalta säästyneen VR:n rakennuksen

pillitupakkaa. Sotien jälkeen merkki oli

E. A. Pinomaa lepää Luumäellä Kankaan
hautausmaalla, minne hänet kylmänä

ensimmäisen kerroksen asuntoon.

!kääntymisen myötä asuminen Lappeenrannassa, kaukana lähiomaisista, alkoi

tammikuisena päivänä 1963 siunattiin

Kun jouluna 1943 eräässä yksityisessä

muodostua vaikeaksi. E. A. Pinomaan
liikkuminen hankaloitui eikä pienikokoinen

Maikki sai viimeisen leposijansa E .A .

keskustelussa E. A. Pinomaa selvisi, että
Viipurista on ehkä uudelleen luovuttava, hän

Maikki oikein enää jaksanut. Niinpä he
muuttivat helmikuussa 1962 Helsingin

valvoi seuraavan yön. Edessä oli taas

Puotilaan, Aarnon perheen kanssa samaan

pakkomuutto, tällä kertaa Lahteen, jossa

kaupunginosaan. Muuton rasitukset johtivat

runsaan sukulaisjoukon läsnä ollessa. Vaimo
Pinomaan vieressä.

virka-asunto sijaitsi asemarakennuksen
toisen kerroksen itäpäässä. Siellä asuivat
vuoteen 1948 myös Aarnon puoliso Kirsti
sekä esikoinen Pekka. Aarno opiskeli
Helsingissä ja asui Liisankadulla tätinsä
Ainon kotona.
Lahti oli E.A. Pinomaalle mieluinen paikka,
sillä sinne oli asettunut paljon viipurilaisia.
Elämä tuntui taas asettuneen paikoilleen ja
varsinkin kesät Pinolassa antoivat aihetta
iloon. Palveltuaan rautateitä 46 vuotta E.A .
Pinomaa jäi eläkkeelle 1950. KansallisOsake-Pankin pääjohtaja Matti Virkkunen
teki kuitenkin vielä työtarjouksen, josta E.
A. Pinomaa ei halunnut kieltäytyä. Pankin
Kausalan konttorin johtajan tehtävä tuli
ottaa vastaan ja aloittaa so peutuminen
maalaisoloihin. Uudessa asuinympäristössäkin solmittiin heti sosiaaliset yhteydet.
Ystäväpiiriin kuuluivat esimerkiksi
kihlakunnantuomari Eino Kahanpää,
kunnanlääkäri

Eino

Linnoinen,

Pohjoismaiden Yhdy spankin konttorin
johtaja Matti Lemmetty, sekä Kiitokori Oy:n

Kuvassa (vas/ EA .. Kirsti Kai Pekka ja Aarno vuonna 1955.

PEKKA PINOMAA
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Heikki Suolahti oli musiikillinen tähdenlento
jatkoi vie lä kaksi vuotta Miinchenissä Felix
Berberin johdolla. Kotimaahan palattuaan
hän konsertoi useaan otteeseen ja sai 1.
viu lun soittajan
paikan
Helsingin
kaupunginorkesterissa. Avioiduttuaan Lauriveljen opiskelutoverin, lääkäri Eino E. W.
Suolahden kanssa 1911 Anna luopui
muusikon työstään ja jäi kotirouvaksi, kuten
tuohon aikaan oli tapana.

Säveltäjä Hetkki Suolahti (!920-!9J6/ oli
suomalaisen
luovan
säveltaiteen
suurimpia varhaislahjakkuuksia. Hän ehti
lyhyen elämå·nsfj atkana säveltää
musitkkia, ;olla on ollut kantovoimaa yli
vuostkymmenten ajan meidän päiviimme
saakka. Hänen tunnetuin sävellyksensä,
Sinfonia piccola on vakiintunut etenkin
nuoriso-orkesterien ohjelmistoon niin
Suomessa kuin ulkomailla.

Koti tarjosi musiikista kiinnostuneelle pojalle
ihanteellisen kasvuympäristön niin henkiseltä
kuin taloudelliselta kannalta. Äiti kannusti
poikaansa kaikin tavoin musiikkiharrastuksen pariin jo varhaisista vuosista
lähtien. Heikille o li tarjolla kaikki
musiikilliset virikkeet mitä tuohon aikaan oli
tarjolla. Hän kävi ahkerasti konserteissa ja
oopperoissa niin Helsingissä kuin kahdella
Saksan matkalla. Elävää musisointia hän
kuuli myös kotonaan, jossa järjestettiin
kamarimusiikki-iltoja.
Heikin taipumukset musiikkiin ilmenivät jo
varhain. Kerrotaan, että hän oppi laulamaan

Säveltäjä Heikki Theodor Suolahti syntyi
musikaaliseen
kulttuuriperheeseen
Helsingissä 2. helmikuuta 1920. Hän liittyy
Erik Stenrothin jälkeläisten joukkoon äitinsä
Anna Suolahden, os. Forssellin kautta
(1882-1970). Anna Suolahden isoisän äiti
oli Ulrika Lovisa Stenroth ( 1766-1839).
Isänsä, prof. Eino E. W. Suolahden (187919 51) puolelta Heikki oli vanhaa suomalaista
Palander-sukua, joka on toiminut kirkon ja
liike-elämän palveluksessa.
Professori Suolahti oli monessa mukana
puolustusvoimien ylilääkärin työnsä ohessa.
Hän toimi Suomalaisen oopperan
henkilökuntalääkärinä sekä oli aktiivisesti
mukana Helsingin kunnallispolitiikassa,
muun muassa Helsingin kaupungin
musiikkilautakunnan puheenjohtajana.
Heikin sukutaustaa tutkittaessa käy ilmi, että
hänen musikaaliset juurensa periytyvät
suurimmalta osin äidin puolelta. Äidin sisko
Elli Forsseii-Rozental (1871 -1 943) oli
tunnettu oopperalaulajatar. Heikin äiti, Anna
Suolahti, os. Forssell opiskeli varsin
perusteellisesti viulunsoittoa niin Helsingin
musiikkiopistossa (sittemmin SibeliusAkatemia) Victor Novacekin johdolla sekä

ennen kuin puhumaan. Musiikkiopintojen
opinahjona oli Helsingin Musiikkiopiston
alkeiskoulu, jossa Heikki opiskeli 9vuotiaasta alkaen pianonsoittoa Ines
Durchmallilla sekä musiikin teoriaa Arvo
Laitisen johdolla. Heikki edistyi
pianonsoitossa kiitettävästi, mutta
varsinainen kiinnostuksen kohde oli
musiikin teoria. Teoriatunnit saattoivat venyä
monituntisiksi, kun innokas oppija jäi
keskustelemaan etenkin Richard Wagnerin
musiikin salaista säveltäjä Arvo Laitisen

oopperoita ja osasi ulkoa kaikki
N iebelungen-tetralogian johtoaiheet.
Heikille oli luvattu ylioppilaslahjaksi matka
Bayreuthin Wagner-juhlille kesällä 1937,
mutta tätä matkaa hän ei ehtinyt tehdä. Myös
Sibeliuksen sinfoniat olivat hänelle
läpikotaisin tuttuja.
Voidaankin sanoa, että Heikki oli säveltäjänä
itseoppinut. Hänen sävellysopintonsa
koostuivat sävellysharjoitelmien tekemisestä
sekä omatoimisesta perehtymisestä
laajamuotoisiin musiikin rakenteisiin ja
sinfoniaorkesterin sointimaailmaan.
Heikki Suolahden sävellystuotantoon sisältyy
25 valmista teosta, sekä seitsemän
keskenjäänyttä ja 20 suunnitteilla tai
luonn osasteella ollutta sävellystä.
Esimerkkeinä laajamuotoista teoksesta
voidaan mainita tunnetuimman sävellyksen,
Sinfonia piccolan ( 193 5-36) lisäksi
jousikvartetot g-molli (1933) ja C-duuri
( 1936),
pianokonsertto
( 1933 ),
viulukonsertto ( 1934) sekä (keskeneräinen)
sinfonia n:o 2. Suunnitteilla olivat oopperat
"Ben-Hur"ja "Kyllikki ja Lemminkäinen".

Pieni sinfoninen tähdenlento
Sinfonia piccola, h-molli on rakentee ltaan
neliosainen ja tyyliltään täysromanttinen. Sen
nuorekkaan elävä sävelkieli tarjoaa kaikille
soittajille kiitollisia solistirepliikkejä ja sopii
siten erityisen hyvin juuri nuorten
muusikoiden esitettäväksi. Heikki Suolahti
ei ehtinyt koskaan kuulla sinfoniaansa .Tauno

kanssa. Vaikka varsinaista sävellysopetusta
Heikki ei saanutkaan, Laitinen antoi tärkeitä
eväitä säve ll ystyöhön kannustavilla
lausunnoillaan .
Ensimmäiset sävellysluonnokset Heikki teki
10-11 -vuotiaana. Mutta jo 12 -vuotiaana
hän sai aikaan sinfonisen runon "Hades", joka
on
kirjoitettu
täysimittaiselle
sinfoniaorkesterille. Varhaisten vuosien
merkittävin yritys oli kolminäytöksiseksi
suunniteltu ooppera "Pärttylin yö", johon
hän itse oli laatinut myös libreton. Ooppera
jäi kuitenkin kesken.
Näin suurisuuntaiset sävellyshaasteet olivat
seurausta Heikin syvällisestä paneutumisesta
laajam uotoi sten teosten partituurien
lukemiseen. Hän tutki mm. Wagnerin

Siiveltäjä Hetkki Suolahti ja hå"nen äitinsä
Anna Suolahti os. Forsell/!882- !970/
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Hannikainen johti teoksen kantaesityksen
He Isingin Kaupunginorkesterin konsertissa
13. helmikuuta 1938 vähän yli vuosi
säveltäjän kuoleman jälkeen. Esitys oli
suorastaan sensaatio. Arvostelut ilmestyivät
seitsemässä lehdessä ja olivat kauttaaltaan
myönteisiä . Jopa aina niin kriittinen Heikki
Klemetti kirjoitti Uudessa Suomessa
14.2.1938:
"Vain 16-vuotiaana kuolleen H. Suolahden
Sinfonia piccola oli määrätyssä mielessä aivan
poikkeuksellinen, meikäläisissä oloissa voi
sanoa ainutlaatuisen kehittyneisyyden näyte.
Säveltäjä on nuoruudestaan huolimatta
ehtinyt harvinaisen perusteellisesti perehtyä
partituureihin, minkä varsin vakuuttavasti

kuuli esim. Scherzo-osasta."
Sinfonia piccola vakiinnutti pian asemansa
maamme orkesterien ohjelmistossa. Tauno
Hannikaisen ansiosta se kuultiin 1941
Amerikan mantereella, missä se pian sai
suurta suosiota. Merkittävästi sinfonian
menestystä lisäsi se, että se ilmestyi
Yhdysvalloissa Boosey & Hawkesin
julkaisemana 1959. Sittemmin Sinfonia
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Heikki Suolahti ja Sinfonia piccola olivat
tähdenlentoja maamme musiikkielämässä.
Voimme vain arvailla, millainen sinfonikko
tai oopperasäveltäjä hänestä olisi tullutkaan,
jos olisi elää saanut.
Säveltäjämestari Sibelius kirjoitti Heikki
Suolahden vanhemmille surunvalittelu-

piccola on saavuttanut pysyvän aseman
suomalaisen musiikin elinvoimaisena

kirjeessään:
"Poikanne sinfonia ei mene mielestäni. Teos

teoksena. Erityisen sopiva se on pienehkölle
orkesterikokoonpanolle, mistä johtuen
etenkin nuoriso-orkesterit niin Suomessa
kuin ulkomailla ovat ottaneet sen
ohjelmistoonsa.

teki minuun syvän vaikutuksen, siinä kun on
sekä luontoa että sydäntä. Varma on, että
Suomi Heikki Suolahdessa menetti suurimpia
musikaalisia kykyjään."
RAIMO SARIOLA

Pihlaja löysi Kivenjuurentien
Helsingin Sanomien aluetoimittaja Jaakko
Pihlaja
oli
kesällä
työmatkalla
Kymenlaaksossa. Eteen tulleesta yllätyksestä
hän kertoo:
"Kivenjuurentie tuli vastaan ajaessani
Valkealassa Voikoskelta Kuisman kylän
kautta etelään Repoveden tulevan
kansallispuiston alueelle. Siinä se oli, pieni
sivutie länteen päin syrjäisellä alueella, jossa
asutusta ei aivan lähellä ole. Valitettavasti en
ehtinyt tällä kertaa käydä katsomassa, mitä
tien päässä on, mutta täytyy jokin toinen
kerta tutkia ja kysellä tarkemmin nimen
historiasta. Stenrothien kanssa paikalla
tuskin on yhteyksiä."
Jaakko Pihlaja on Stenroth sukuseuran jäsen
ja Saran sukuhaaran kirjeenvaihtaja yhdessä
vaimonsa Mirjan kanssa. Mirja o.s. Koponen
on Erik Stenrothin jälkeläisiä yhdeksännessä
polvessa.
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Elämäntaparadikaali Albert Tötterman tunsi Luomun

Kanavakasääri Albert Tötterman (!864!942/ kuvattiin kesälomallaan !9J9
Kotasaaressa.
Muistan isoisäni Albert Töttermanin
varhaisesta lapsuudestani asti, 1930-luvun
lopun kesiltä Vääksyssä ja Asikkalassa. Hän
oli ystävällisen kohtelias vanha herra, joka
kesähelteelläkin liikkui niityillä ja kylän
kujilla tummassa puvussa, harmaine
liiveineen ja kultaisine kellonvitjoineen mutta paljain jaloin.
"Ihanaa oli kävellä tuo matka, avojaloin ...
näin meni kuin lapsena konsanaan, kepeästi,
nauttien oikein - usein samoin kuljen
avojaloin tätäVääksyn väliä", hän kertoo 76vuotiaana (kirje 24.8.1940). Kiristävää tai
muuten verenkiertoa haittaavaa vaatetusta
hän ei hyväksynyt; varsinkin tehdastekoiset
kengät olivat hänestä "luonnonvastaisia",
joten hän suosi käsintehtyjä jalkineita ja
talvella huopatossuja.
Ruokavaliostaan isoisäni oli tarkka, vaatien
kasvisravintoa, vihanneksia ja hedelmiä,
milloin niitä vain oli saatavilla. Sanojensa
mukaan hän ei kuitenkaan ollut mikään
"kivenkova vegetarianisti, vaan kohtuuden
ystävä", joskin hän muisti aina korostaa
hedelmien ja vihannesten nauttimisen
tärkeyttä.
Mieleeni ovat jääneet myös kapeasankaiset
"rillit", jotka olivat usein kadoksissa ja
"unohtuneet" otsalle. Tuolloin aika oli jo
ajanut"kuhnekylpyjen" ohitse, mutta hänen
puutarhaviljelyä koskevilla ohjeillaan ja
neuvoillaan oli silloin edelleenkin kysyntää
kyläläisten piirissä. Kun sittemmin, 1950luvulla vierailin Kalkkisten kanavan seutuvilla
isäni kanssa, vanhimmat asukkaat vieläkin
muistelivat erikoislaatuista "kassööria", joka

eli kuten opettikin: terveellisesti ja
mahdollisimman luonnonmukaisesti.

alkeisopetuksen ja varttuneempien, lähinnä
aikuisten opetuksen välillä.

Albert oli lähetysjohtaja Gustaf
Töttermanin ( 18 36-1895) ja kirkkoherran
tyttären Ida Lovisa Ranckenin (18341907) viidestä lapsesta toiseksi vanhin.
Ylioppilaaksi tultuaan hän aloitti opintonsa
suvun perinteiden mukaisesti teologisessa
tiedekunnassa, mutta siirtyi varsin pian
lukemaan muita aineita.

Alkeisopetuksessa tuli valita hänen mukaansa
kultakin tiedon ja opin alalta ne alkeet, jotka
kulloinkin sopivat kasvatin kehityskannalle
eli nykykielellä kehitystasolle. "Myöhempi
ikä, kehittynyt kanta, järjestelee kootut
ainekset aineen oman sisäisen luonteen
mukaan. Se alkaa olla tieteellistä asiain

Kymmenen vuoden aikana 1883-1893 hän
kuunteli luentoja ja suoritteli kursseja
monissa eri aineissa, mm. opettajanvirkoihin
vaadittavan pedagogian tutkinnon sekä
auskultoinnin normaalikouluissa. Yliopistoopintojen ohella hän kävi 1885-86 Vera
Hjeltin maineikkaan kasvatusopillisen
veisto-opiston .
Yliopiston loppututkintoa hän ei koskaan
suorittanut. Hänellä oli kuitenkin niin paljon
muita näyttöjä ja suorituksia, että
kouluylihallitus myönsi hänelle erivapaudella
kelpoisuuden seminaarien käsityön ja
piirustuksen lehtorin virkaan.
Työuransa hän aloitti käsityönopettajana
mutta teki varsinaisen elämäntyönsä
Kalkkisten kanavalla, jossa toimi
kanavakasöörina 25 vuotta.

käsittelyä. Ja siinäpä ero alkeisopetuksen ja
tieteellisen asiain käsittelyn välillä:
alkeisopetuksessa
on määräävänä
periaatteena lapsen kehityskanta ja
vastaanottokyky. -Eiköpä Parisinkin
kouluissa näyttäydy taipumusta peräytymään
alkuperäisestä ankarasta luokkaopetuksesta",
hän kirjoittaa (Kirje 9. 3. 1896).
Hän vielä jatkoi samassa kirjeessä formaalisen
alkeisopetuksen kannattajien suomimista:
"Voi herrat pedagogit, mihin teidän
järjestämiskiihkonne on vienyt teidät! · - ·
Eikö liene, että M. ja muut, jotka etupäässä
ovat systemaattista opetustapaa ajaneet ...
tuosta niin ihastuneet ikihyväksi, että ovat
jääneet huomaamatta, että on ero
alkeisopetuksen ja aikuisten opettamisen
välillä. Ja toinen asia: hepä tavallisesti eivät
lapsia opetakaan, kuten M. itse vaan
opettajia, ja siihen on heidän systemaattinen
järjestelmänsä juuri omansa."

Kasvattaja
Albert Töttermanin muistiinpanoista ja
kirjojen reunamerkinnöistä käy ilmi, että hän
seurasi kasvatusalan virtauksia koko
elämänsä ajan. Jo 1880-luvulla hän katsoiaikansa edistykse llisimpien kasvatusajattelijain tavoin- ettei oppilaan tullut olla
pelkkänä konemaisena opetettavan
tietomäärän vastaanottajana, vaan "hänen
tuli itsekin oman sisäisen sielunelämänsä
avustuksella myötävaikuttaa saavutettavaan
tulokseen". Hänen mielestään nimenomaan
käytännöllistä taitavuutta edistävä opetus

Toimiessaan Uudenkaarlepyyn seminaarin
käsityön ja piirustuksen lehtorina Albert
joutui k-uitenkin hankaluuksiin käytännön
työhön orientoituneiden oppilaidensa kanssa
opetuksensa "teoreettisuuden" vuoksi. Hän

parhaiten edistää oppilaan kykyjä ja
kokonaiskehitystä sekä on hyvänä
valmistuksena elämää varten. Käsityön ohella
piirustus- jossa hänellä oli myös taiteellista
lahjakkuutta osoittavia näyttöjä - oli
tällainen oppiaine.

toteutti käytännössä tyttärensä kohdalla
katsoessaan, ettei oppiaineiden sisällöissä
tiukasti pitäytyvä "ankara luokkaopetus" olisi
sopivaa vielä 7-vuotiaan "kehityskannalle".
Tytärtä ei lähetetty kouluun ensimmäiselle
luokalle, vaan Albert-isä antoi kahden
ensimmäisen
kouluvuoden
opin

Ryhdyttyään käsityönopettajaksi hän tekimaassamme silloin vallitsevista kasvatuskäsityksistä poiketen - tarkan eron

kotiopetuksena.

ehkä pyrki liiankin tunnontarkasti
noudattamaan näkemystään aikuisten
oppimisen "akateemisesta" luonteesta.
Kouluikäisten lasten opettamisesta
seminaarin harjoittelukoulussa hän sen sijaan
sai kiitoksia. (Protokollsbok för Nykarleby
Seminarii Lärarkollegium 1898-1906).
Kasvatuskäsityksiään Albert Tötterman
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Kasvinjalosta ja
Luonnonystävänä ja -tarkkailijana Albert ei
oikein viihtynyt kaupunkilaisoloissa.
"Kesänvietto Suomessa on kyllä
houkuttelevampi, nimittäin maalla-olo, kuin
täällä kaupungissa. - - -Mielellänihän minä,
sen mukaan kuin Jumala suopi, nauttisin
rauhallista maa-elämää jossakin terveeilisessä
paikassa" (kirjeestä vanhemmille Saksasta
27.5 .18 94) . Albert toteutti nuoruuden
haaveensa elämästä maaseudulla ryhtymällä
kavavakasööriksi ja luopumalla opettajan
tehtävistä. Hän oli sill oin 41-vuotias ja
avioitunut kolme vuotta aikaisemmin
taloudenhoitajattarensa Anna Gustava
Väisäsen (1877- 1955), lampuotin, entisen
torpparin tyttären kanssa.
Kanavakasöörin virkaetuihin kuului mökki
kanavan laidalla sekä kotipuutarha.
Kalkkisten idyllisen kanavan laitamilla hän
saattoi virkatyön ohella omistautua omenaja muiden hedelmäpuiden jalostukseen sekä
kasvimaan hoitoon. Hänen jalostamiaan
hedelmäpuita löytynee vieläkin Asikkalan
seutuvilta. Myös uusia viljelytapoja hän
kertoo paikkakunnalla aloittaneensa; esim.
kaalista kehittäneensä laadun, joka maultaan
ylitti kaikki aikaisemmat (puutarhanäyttelyssä 1:llä palkinnolla arvosteltu).
"Katsokaa, en tahdo syödä semmosta
tunkiokaalia, jota ihmiset yleensä syövät.
Siksipä minä, kun lannoitan, niin panen
tuhkaa ja kalkkia, jotta liika mehuvoima
menee pois, - vaikkakin ammattimiehet
kieltää niin tekemästä" (31.5.1928).
Hedelmänviljelystä hän kirjoitteli mm. Floralehteen.

suhtautui tieteenomaisella perinpohjaisuude llaan , täyttäen hankkimansa alan
teokset ja aikakauslehdet- joista läheisin oli
hänelle Naturarzt - viivauksilla ja

myrkkyruiskuja.
(7.7. 1928).

reunahuomautuksilla. Alaa opiskellessaankin
hän oli aktiivinen arvioija ja kommentoija,
mistä osoituksena on esim. se, että hän

taistelutahtoa luonnonlääkinnän puolesta,
kuten hän kirjoittaa (4.11.1935) virallisen
lääketieteen edu stajista: "Ovat lopulta
myöntäneet, että kuumelääkkeet ovat
tappaneet. (Siitä huolimatta . . . eivät tule
lakkaamaan niitäkään käyttämästä . Sillä: se

uskalsi Saksassa ryhtyä väittelyyn itsensä
Kuhnen kanssa saunomiskysymyksestä (kirje
9.11.1936).
suhtautumi staan
kouluHänen
lääketieteeseen kuvaavat seuraavat otteet
kirjeistä: "Jokaisen todellisen parantajan
(lääkärin) pitäisi olla iloinen, kun joku osaa
parantaa taudin, jota tiede ei osaa. On
kaikkina aikoina ollut oppimattomia
(puoskareita), jotka ovat osanneet.- Mutta
niinkö "tiede" iloitsee? Ei. Vaan - vainoo
semmosia vapaita parantajia. (18 .4 .1926)
"Ja meidän tiedemies-parantajarnme, niin, se
tiede jonka komennon alla he ovat, on avuton
akuuttisissa taudeissa, ja kroonisissakin.
Veitsellä vain tekevät ihmeitä. Mutta sitäkin
käyttävät sange n, sangen usein aivan
tarpeettomasti - kun eivät osaa, eivät
opettele parantamaan, ilman veistä,- ja ilman

Surullista

perin."

Vielä eläkkeellä olessaan häne llä riitti

on mukavampaa, ammatille. Ja oikea
kuumeen hoito on: vaivalloista, alhaista,
epätieteellistä, vaivalloista edes oppia.)
Mutta: nuo samat lääkkeet sopivat, yli
tieteellisen sivistysmaailman, mainiosti
käytettäväksi - vaikei lle reumatismisairaille!"
Viimeisenä e linvuotenaan vakavasti
sairastuttuaan Albert Tötterman joutui
taipumaan vastustamansa koululääketieteen
edessä: " . .. valittavana on joko noudattaa
tässä laitoksessa käytettyä järjestelmää, tahi
poistua."(l4.3.1942). Hän kuoli kuukauden
ja kaksi päivää myöhemmin.
PERTTI TOUKOMAA

Kasviharrastuksissaankin Albert osoitti
hänelle
ominaista
tieteenomaista
perusteellisuutta. Ehkä tämän vuoksi suvun
piirissä katsottiin hänen paljolti tulleen
luonteeltaan setäänsä, itämaisten kielten
dosenttiin ja Vanhan testamentin selitysopin
professoriin August Töttermaniin (18351907).

Luonnonparantaja
Yrttien keruuseen ja viljelyyn liittyen Albert
T ö tterman
oli
vaihtoehtoisten
parantamistapojen, luonnonlääketieteen
harrastaja ja tutkija. Sitä hän oli opiskellut
myös Saksassa, mm. Leipzigissä 1894 sen
ajan luonnonlääkintägurun Louis Kuhnen
oppilaana. Luonnonlääkintäänkin hän

Gustaf (!835-7895/ ja Ida (78J4-7907/ Tötterman perhekuvassa lapsineen: Albert (78647942/ istuu keskellä, takana seisovat Elin (7870-7895/. August (7866-7935/. Nanna (7862794J/ja Lydia (7867-7946/
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Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vaitiolovelvollisuus
osakeyhtiön
jä se n e n
Ky sy m ys
vaitiolove 1vollisuudesta on
tullut
ajankohtaiseksi muutenkin, kuin Sonerajupakan yhteydessä, sillä viime vuosina on
jouduttu e ntistä useammin j o pa
tuomioi stuimia myöten kä sittelemään
osakeyhtiöiden
hallitu ste n
vastuukysymyksiä.
O sakeyhtiö on tärkein yritysmuoto, jonka
puitte issa maassamme harjoitetaan
taloudellista toimintaa. Kaupparekist e rissä
on runsaat 231 000 operatiivista toimintaa
harjoittavaa osakeyhtiötä.
O sakeyhtiö tä ko skevat pe russäännökset
sisältyvät 1978 annettuun osakeyhtiö lakiin.
Lakia on sen voimaantulon jälkeen kuitenkin
muutettu jo runsaat 30 kertaa. Vuodesta
1997 lähtien osakeyhtiöt on jaettu yksityisiin
ja julkisiin osakeyhtiöihin. Julki s t e n
osakeyhtiöiden määrä oli kesäkuun 2002
päättyessä 217.
Voimassa o leva osakeyhtiölaki pohjautuu
yhteispohjoismaiseen valrnistelutyöhön.Yksi
sen päätavoitteista on lisätä osakeyhtiö iden
julkisia tietoja.
Tie toj e n saa nnin
t e ho stumi se lla on haluttu parantaa
osakkeenomistajien sekä yhtiö n muide n
sidosry hmi e n mahdolli suuk sia valvoa
oikeuksiaan.
Kaikissa osakeyhtiöissä ylin päättävä e lin on
osakkeenomistajien muodostama yhtiö kokous, joka valitsee yhtiön hallituksen. Jos
yhtiön osakepääoma on suurempi kuin 80
000 e uroa, yhtiöjärje st yk sessä voidaan
määrätä , että yhtiöllä on oltava
hallintone uvo sto, jonka jäse ne t yleen sä
yhti ö kokou s valitsee. Jo s yhti ö llä on
hallintoneuvosto, sen tehtävänä on valvoa
hallitukse n hoitamaa yhtiön hallintoa.
Kaikissa osakeyhtiöissä voi
olla
toimitusjohtaja, mutta pakollinen se on vain
yhtiöissä, joiden osakepääoma ylittää 80 000
euroa.
Hallituksen jäsen en erottaa tehtävästä se ,
j o ka on hänet valinnut. Hallitukse n
tehtävänä taa s on nimittää ja e rottaa
toimitusjohtaja, ellei sitä yhtiöjärjestyksessä
o le määrätty hallinto-neuvoston tehtäväksi.
O sakey htiölain mukaan hallitukse n
tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja
t oiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että
kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on
asianmukaisesti järjestetty. Jos yhtiöllä on
toimitusjohtaja, hänen tulee hoitaa yhtiön
juoksevaa hallintoa hallituksen antamien
ohjeiden ja määräyst e n mukaisesti, se kä
huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpito on lain
mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla
järje stetty. Muussa tapauksessa nämäkin
tehtävät kuuluvat hallitukse lle. Itse asiassa
osakeyhtiön hallitukselle kuuluvat kaikki ne
tehtävät, joita osakeyhtiölaissa tai mahdollisesti yhtiöjärjestyksessä ei ole annettu toisten
toimielinten suorite ttavaksi.
Hallitukse n työskentely tapahtuu
pääasiallisesti juuri kokouksissa. Vaikka
osakeyhtiölaki ei säänte le hallituksen tai
yhtiö n muiden toimielinten kokousten tai
kokou s pö ytäkirj oje n
julkisuutta,
lähtökohtana on, että yhtiön tiedot eivät ole
julkisia, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.
Vain sellaise t asiat, jotka lain säännösten
nojalla on annettava rekisteriviranomaiselle,
ovat yksittäisinä asioina julkisia. Sen sijaan
tällaisistakaan päätöksistä ehkä kirjatut
keskustelut tai perustelut eivät ole julkisia.
On se lvä ä, et tä hallitukse n jä se n e lle
tehtävässään kertyy runsaasti sellaisia yhtiötä
ko skevia luottamukse llisia ja salaisiakin
tietoja, joka suure sti saattavat kiinnostaa
kilpailijoita tai muita ulkopuolisia. Tästä
huolimatta
hallitukse n
jäse nen
vaitiolovelvollisuudesta ei laissa ole suoraa
säännö stä. Liike- ja yrityssalai suuksie n
salassapitovelvollisuus seuraa kuitenkin jo
hallituksen jäsenen yleisistä velvollisuuksista
yhtiötä kohtaan.

aiheuttanut yhtiö lle. Sama koskee vahinkoa
joka osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä
rikkomalla
on
aiheutettu
osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle".
Rikoslaissa (30 luku 5 §)on yrityssalaisuuden
rikkomi sta ko skeva säännö s : "Joka
hankkiakseen itselle tai toiselle taloudellista
hyö t yä tai t o ista va hingoittaaksee n
oikeudettomasti ilmaisee toiselle kuuluvan
yrityssalaisuuden tai oikeudettomasti käyttää
tällaista yrityssalaisuutta, jonka hän saanut
ti e toon sa. .. toimiessaan yhteisön .. .
hallituksen jäsenenä . .. , on tuomittava, jollei
teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa
rangaistusta, yrityssalaisuuden rikkomisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi
vuodeksi".
Kuinka mahdolli su u s oikeutettuun
yrityssa laisuud e n tai muun hallituksen
kä sittelemän asian ilmaisemiseen sitten
hallituk se n jäse n e ll e syntyy? Asiaan
vaadittaneen yhtiökokouksen ja mahdollisen
hallinton e uv osto n
paatos
sekä
hallituskumppaneiden lupa. Nämäkään eivät
synnytä hallituksen jäsenelle ve lvollisuutta
ilmaista asioita.
Jokainen osakeyhtiön hallituksen jäsenenä
toimiva siis puhukoon tai olkoon vaiti oman
harkintan sa
mukai ses ti
mui staen
lu ot tamu sa se man sa
mukaiset
velvollisuutensa yhtiötä kohtaan se kä
osakeyhtiölainvahingonkorvaus-ja rikoslain
rangaistussäännökset. Täsmällise mpää
ohjetta ei o le annettavissa .
PEKKA PINOMAA

Sekä osake-yhtiölaissa e ttä rikoslaissa on
eräitä säännöksiä, joiden tarkoitus on ohjata
hallituksen jäsenen harkintaa.
O sakeyhti ö lain (8 luku 14 §) mukaan
"hallitus .. . ei saa ryhtyä sellaiseen oikeustoimeen tai muuhun toimenpiteeseen , joka
on omansa tuottamaan osakkeenomistajalle
tai muulle henkilö lle e päoikeutettua etua
yhtiön tai toi se n osakkeenomistajan
kustannuksella". Tämä o n y le iso hj e
hallituksen jäsenelle.
O sakeyhtiölain ( 15 luku 1 §) mukaan
" ... hallitukse n jäse n . .. on velvollinen
korvaamaan vahingon, j o nka hän on
toimessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti

asianajaja
(Artikkeli o n ly he nn e lmä H e lsingin
Karjalatal o lla 20.9. 2002 pidetys tä
esityksestä)
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Stenrothin sukuseura osallistui syyskuussa
Si beli us-festivaa lei lle
Sukuseuran sosiaalisten toimintojen
toimikunnan ensimmäinen kulttuuriretki
kokosi 30 sukulaista nauttimaan Sibeliuksen
musiikista
Lahden
maineikkaassa
Sibeliustalossa.
Sinfoniakonsertti kuului osana Sinfonia
Lahden 3 .kansainvälistä Sibelius-festivaalia.
Illan merkittävyyttä lisäsi konsertin alussa
jaettu Spirit of Nature World Wood
Architecture Award - tunnustuspalkinto.
Palkinnon myöntää Puu Kulttuurissa
yhdistys, ja sen luovutti neuvottelukunnan
puheenjohtaja Erkki Toivanen. Palkinnon
rahoittaa Suomen Metsäsäätiö .
Palkinnonjakotilaisuuden avasi pääministeri
Paavo Lipponen. Palkinto jaettiin nyt toisen
kerran, ja sen sai japanilainen Kengo Kuma,

joka on ottanut elämäntehtäväkseen
japanilaisen puuarkkitehtuuriperinteen
elvyttämisen.
Sibeliustalo on itseoikeutettu paikka
puurakentamisen palkinnon jakamiseen onhan se maamme ensimmäinen julkinen
puurakennus ISO vuoteen! Konsertissa
kuultiin kapellimestari Osmo Vänskän
johdolla Sibeliuksen sinfoniat nro 6, 7 ja 5.
Erityisesti sinfonia nro 6liittyy Sibeliukselle
rakkaaseen metsä-aiheeseen: kapellimestari
Osmo Vän skä kuvaa sitä säveltäjän
omaelämäkerrannalliseksi, piteneviä varjoja,
tiettyä melankoliaa ja pian tulevaa vapautusta
sisältäväksi.

mainittakoon, että orkesterissa soitti suvun
jäsen, huilisti Outi Viitaniemi. Tapahtuma
myös televisioitiin.
Sukuyhteyttä vaalitaan jatkossakin erilaisten
tapaamisten merkeissä, seuraavan kerran
Erikin-päivän risteilyllä Lappeenrannassa
17.-18 .5.2003. Tervetuloa!
EIJA STENROTH
Toimikunnan puheenjohtaja

Konsertti oli elämys, puitteet ainutlaatuiset
ja mukavana sukutapaamisen suolana

Kivenjuurien markkinointilehti siirtyy ensi vuoteen
Sukuseuran hallituksen tavoitteena oli
julkaista vuoden 2002 aikana suvun kaikkiin
talouksiin jaettava markkinointipainotteinen
Kivenjuurien värillinen erikoisnumero.
Hallituksen
päätöksen
mukaan
erikoisnumero olisi julkaistu, jos lehdestä ei
koituisi seuralle kuluja. Kustannukset oli

tarkoitus kattaa ilmoituksista saatavilla
tuloilla.

sukuseuran jäsenille sekä irtonumeroiden
tilaajille.

Ilmoitusten myynti ei onnistunut toivotulla

Viestintätoimikunta on paattanyt es1ttaa
hallitukselle ensi vuonna uudet suunnitelmat
taloudellisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Hallitus valitsi markkinointityöryhmän
viestintätoimikunnan avuksi.

tavalla. Rahaa ei kertynyt tarpeeksi . Sen
vuoksi lehden tekoon ei ryhdytty, vaan
palattiin entiseen: joulukuun Kivenjuuret
julkaistaan budjettivaroin ja jaetaan

Sukuseuran jäsenmaksu vuodelle 2003
Stenroth sukuseuran vuosikokouksessa
vahvistettiin jäsenmaksuksi 15 euroa. Voit
maksaa jäsenmaksusi suoraan seuran tilille.
Maksaessasi päätteellä, muista kirjoittaa
laskuun viestiksi, ketä jäsenmaksu koskee
(nimi + jä se nmaksu 2003), jotta

jäsenrekisterin ylläpito maksaneiden osalta
sujuisi helposti. Voit myös muistuttaa
lähisukuasi jäsenmaksusta ja käyttää samoja
maksu tietoja.

Pankkiyhteys:
Stenroth sukuseura ry.
Merita 104535-239917

Kivenjuuret
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STENROTH-SUKU LAPPEENRANNASSA 2003
Lauantai 17.5.2003: "Historia- päivä"
Kokoonnumme Lappeenrantaan, kukin oman aikataulunsa
mukaan.
Linnoituskierros klo 15-17
-Tutustumme opastetulla kävelykierroksella Lappeenrannan
Linnoitukseen, mm. Etelä-Karjalan museoon ja Viipurin
pienoismalliin. Historian oppitunnin päätteeksi nautimme
kahvia ja herkullisia leivonnaisia Cafe Majurskassa.
Stenroth- ilta ravintola Lappeessa klo 19.00
- Stenroth-aiheista ohjelmaa
- 3-ruokalajin illallinen
Majoitturninen Sokos Hotelli Lappeessa 2-hh huoneissa

Sunnuntai 18.5.2003: "Erikin päivä"
Aamiainen Lappeessa
"Erikin päivän"risteily Saimaalla klo 10.00
- Risteilyä Saimaalla (ohjelma ja kohteet sovitaan
myöhemmin).
- Buffet-pöytä laivalla
- Jalkaudumme sopivaan satamaan matkan varrella
jaloittelemaan.
-Palaamme Lappeenrantaan n. klo 17.30

a) Stenroth-paketin hinta 150 euroa (*lapset 95 euroa)
- majoitus 2-hh huoneissa Sokos hotelli Lappeessa
aamiaisineen
- lauantain kävelykierros
- illallinen + Stenroth- ohjelmaa Lappeessa
- Erikin päivän risteily M l s El Farolla, buffet-pöytä laivalla
(*lasten hinta koskee lapsia alle 14 vuotta lisävuoteessa)
b) illallinen+ yöpyminen+ risteily 145 euroa (lapset 90
euroa)
c) pelkkä Erikin päivänristeily 80 euroa (lapset 65 euroa)
Tilaa on 45 ensin ilmoittautuneelle! Ilmoittautumisia otetaan
vastaan jo nyt . Ilmoita nimesi, yhteystietosi ja mihin
ohjelmaan ilmoittaudutte.
Sitovat ennakkoilmoittautumiset tammikuun 2003 loppuun
mennessä maksamalla ennakkomaksu 50 e tilille:
"Sukuseuramatkat" Aktia: 405524- 239796. Loppumaksu
maksetaan maaliskuun 5. päivään 2003 mennessä.
Ilmoittautuneille postitetaan lopullinen ohjelma muine
matka-tietoineen huhtikuussa 2003.
JanSundman
Huopalahdentie 9 A 7, 00990 Helsinki
Gsm: 040-8357397
Email: jan.sundman@ kolumbus.fi

Rakkaudesta

Elämästä

Vain kaunis sanako
on rakkaus?
Huulten harha.
Kupla särkyvä
arkisen tkeen alta.
/kuistako vain on
Jumalalta saatu?
Se rakkaus ei lopu
ei sen voima kaada /

Elämän opptkirja
usein vatkeasti tuettava,
salakielellä kirjoitettu.
Päivien sivut
tiheiiä tekstiä,
joskus lukijansa sokaisten.
Tavujen iront"a,
sanojen haitamaton tihetkko;
lehdtflä rehottaent

Annikki Stenroth, o.s.Parttimaa
Nilsin sukuhaara

Kivenjuuret
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Suku juhlimaan 2004 Nivalassa
Stenrothien seuraava yhteinen sukujuhla vietetään kesäkuun toisena
viikonloppuna 2004 Nivalassa. Samassa yhteydessä järjestetään
yhdistyksen vuosikokous.

tileistä aina tilinpäätöksen vahvistamiseen asti. Ari Siukonen aloittaa
1. tammikuuta 2003 ja hänestä tulee tehtävän kautta sukuseuran
työvaliokunnan jäsen. Hallituksen kokouksissa hänellä on läsnäoloja puhe oikeus.

Sukuseuran hallitus päätti useista tärkeistä tulevaisuuden asioista
lauantaina 14. joulukuuta Kuopiossa. Sukujuhlan järjestelytoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Ville Palola Oulusta. Hän
edustaa N ilsin sukuhaaraa, jonka vankka enemmistö asuu nykyisin
Nivalan seudulla.
Nils Stenroth (1734-1799) oli suvun kantaisän, vänrikki Erik
Stenrothin ( 1688-1766) nuorin lapsi, jonka pojanpoika Karl N iklas
(1814-1871) aloitti stenrothilaisten juurtumisen Nivalassa.
Panttivoudin ja varanimismiehen viroissa toiminut Karl Niklas
avioitui Kalajoelta kotoisin olleen Kristiina Lungin ( 1818-1864)
kanssa. Heille syntyi kahdeksan lasta, joista erityisesti Sofia Kristiinan
jälkeläiset jäivät Nivalan ympäristöön. Sofian sisaruksista Karoliina
ja Klaus Oskar avioituivat taas Dufvan sukuun, joka myös on
merkittävästi mukana sukuseuramme toiminnassa. Nykyisin
Nivalassa tavataan Karl Niklaksen jälkeläisiä Stenrothien ja
Kivijuurien lisäksi sellaisilla sukunimillä kuin esimerkiksi Mehtälä,
Palola, Rajaniemi, Viljamaa, Ekdahl, Rautaoja, Kivioja ja Hosionaho.
Sukuseuran hallitus kokoontuu seuraavan kerran 15. maaliskuuta
2003 Nivalassa, päättää sukujuhlien tarkemmasta organisaatiosta ja
tutustuu paikallisiin oloihin. Hallitus toivoo jo tässä vaiheessa paitsi
sukuseuran jäseniä myös kaikkia muitakin sukuun kuuluvia Erik
Stenrothin jälkeläisiä varaamaan kalenteristaan aikaa sukujuhlaa
varten 12.-13. kesäkuuta 2004. Hallitus päätti, että virallinen juhla
on yksipäiväinen, mutta tapahtuman ympärille voi syntyä
epävirallistakin ohjelmaa.

Erikin päivä, 18. toukokuuta vuotuiseksi juhlaksi
Hallitus päätti sosiaalisten toimintojen toimikunnan ehdotuksesta,
että sukuseura alkaa viettää vuosittain Erikin päivää 18. toukokuuta
Erik Stenrothin muistoksi. Ensimmäisen kerran sitä juhlitaan 18.
toukokuuta 2003 Lappeenrannassa Saimaan risteilyn merkeissä.
Aiheesta enemmän sivulla 14.

Ari Siukonen valittiin uudeksi rahastonhoitajaksi
Hallitus valitsi sukuseuralle uuden rahastonhoitajan. Tehtävään
otettiin alkuvuodesta 2003 tradenomiksi valmistuva Ari Siukonen,
24, Helsingistä. Hän edustaa Henrikin sukuhaaraa.
Rahastonhoitajana on toiminut seuran perustamisesta lähtien
varatuomari, pankinjohtaja Aarne Sariola, 74, Kuopiosta, joka jo
aiemmin ilmoitti luopuvansa tehtävästä korkeaan ikäänsä vedoten.
Vaihto tapahtuu käytännössä siten, että Sariola hoitaa tehtäviä 3 1.
joulukuuta 2002 päättyvän tilivuoden loppuun asti ja kantaa vastuun

Rahastonhoitajien vahdinva1hto. Aarne Sariola sekä Ari Siukonen
Kuopiossa hallituksen kokouksessa.
Uuden sukukirjan valmistelu käynnistyy
Hallitus päätti dokumentointitoimikunnan aloitteen pohjalta
käynnistää uuden sukukirjan valmistelut. Toimikunta on suunnitellut
ehdotustaan kahdessa kokouksessa ja asettanut tavoitteekseen saada
kirja valmiiksi 2006.
Edessä on mittava tietojen keruu sekä elossa olevista että
edesmenneistä sukupolvista. Perusideana on innostaa koko suku
yhteiseen työhön. Ensimmäinen koulutustilaisuus on 8.-9.
helmikuuta 2003 Hämeenlinnassa. Mukaan voi ilmoittautua
puheenjohtajalle (ks. sivu 3).
Dokumentointitoimikunta pyrkii tuottamaan korkeatasoisen
sukukirjan. Tehtävä ei ole helppo. Onnistuminen vaatii mittavaa
asiantuntemusta tiedonhankinnassa, -käsittelyssä ja -hallinnassa.
Lisäksi on otettava huomioon kirjan rakenne, tekstien kirjoittaminen
ja toimittaminen sekä kokonaisuuden hallinta, johon kuuluvat myös
kirjan kustantamiseen liittyvät taloudelliset seikat riskit mukaan
laskien.
Kirjahanketta vetää sukuseuran puheenjohtaja, toimittaja Timo
Siukonen.

Uutispalsta
Syntyneitä
2002
19 .1. Katarina Korkman (K).
Vanhemmat: Christina (o.s.Gestrin) ja
Rikard Korkman.
7. 2. Roope Johansson (K) . Vanhemmat:
Tuija Kuusiluoma ja Velipekka Johansson.
12.2 . Viivi Tuuulia Kauko (N).
Vanhemmat: Leena (o.s. Saarinen) ja Juha
Kauko.
14.2. Eva Valentina Schmidt (H).
Vanhemmat: Anu (o.s. Vaalas) ja Paul
Schmidt.
·
9. 3. Leo Espitalier N oel (S). Vanhemmat:
Liisa (o.s. Glöersen) ja Siegfried Espitalier
Noel
12.4. Tuva Maria Melian Salmenkivi
(H). Vanhemmat: Pia (o.s. Vikkula) ja Eero
Salmenkivi.
30.4. Heini Ingrid Holst (S). Vanhemmat:
Päivi (o.s. Eskola) ja Petteri Holst.
7 . 5. Pinja Pauliina Leussu (K).
Vanhemmat: Anne (o.s. Korhonen) ja Antti
Leussu.
20.5. Oskari Olavi Wahlberg (H).
Vanhemmat: Tanja Pekkala ja Tuomas
Wahlberg.
30.5. Suvi Lotta Kristiina Koponen (S).
Vanhemmat: Pirjo (o.s. Seppä) ja Jyrki
Koponen.
10.6. OskariJyriJoonatan Hatakka (S).
Vanhemmat: Maarit (o.s. Pippola) ja Olli
Hatakka
18 . 6 . Visa Matias Salonen (H).
Vanhemmat: Eeva-Liisa (o.s. Ruusunen) ja
Juha Salonen.
25 .6. Oscar Linus Mattias Sjunnesson
(S) . Vanhemmat: Tarja Kilpeläinen ja Bertil
Sjunnesson.
2 . 7 . Aaro Ilmari Järvelä (K).
Vanhemmat: Reita (o.s. Luoma-aho) jaTuro
Järvelä.
29.7. Senni Emilia Harjula (K) .
Vanhemmat: Kati (o.s. Roschier) ja Mikko
Harjula .
2.9. Anni Ilona Siilas (K). Vanhemmat:
Minna (o.s. Keränen) ja Matti Siilas.
10.9 . Patrik Topi Tapani Hirvi (N).
Vanhemmat Liisa (o.s. Jaakkola) ja Kalle
Hirvi.

Kuolleita
2002
19.4. Mauri Nisula (N).
1.7.AililrjaAnnikkiWikman, o.s. Helander
(N).
9. 7. Aili Johanna Toukomaa, o. s. Rinne (H).
8.8. HilkkaAnnikki Parkkinen (K).
14.8. Anni Sirkka Maija-Liisa Siirala, o.s.

Wegelius (S).
23.8 . Elin (Elli) Salmenkivi, o.s. Uotila (H).
30.8. ErikArmasVilhelm Lyra (K).
3 1 . 10. Harry Robert Wahlman (H).
16.11. Jarl-ErikWilskman (K) .
Vihittyjä
3.8.2002 Jyväskylän maalaiskunnan
Palokassa
lastentarhanopettaja,
kasvatustieteiden kandidaatti Katja
Johanna Siukonen (Henrikin sukuhaara)
ja yliluutnantti, valtiotieteiden ylioppilas
Jukka Petteri Torppa.
16. II. 2002 Leena Susanna Lappi
(Henrikin sukuhaara) ja Ville Sakari
Kivinen.
Kultahääpäivä
28.6.2002 Kuopiossa Aarne Olavi Sariola
(Henrikin sukuhaara) ja Sigrid Elina o.s.
Salonius.

Perhejuhlia
Kuopiolaisessa, Nilsin sukuhaaraan
kuuluvassa Kekonin perheessä juhlittiin
kesällä 2002 "olan takaa" . Isä Jaakko,
Pohjois-Savon
työvoimaja
elinkeinokeskuksen johtaja täytti 50 vuotta
8. elokuuta. Lahjakeräystilille Maria Jotunin
kehitysvammaisten koulun välinehankintoihin kertyi lähes 9000 euroa. Jaakon
tytär Mirka meni isoissa tanssihäissä naimisiin
Jarkko Pellikan kanssa ja poikaArni hieman
pienemmissä puitteissa Taru Oinosen kanssa.
Väitöksiä
Henrikin sukuhaaraan avioliiton kautta
kuuluva Jukka Husu, 43, väitteli 29 .
e lokuuta 2002 Helsingin yliopistossa'
kasvatustieteen tohtoriksi. Hänen
väitöskirjansa nimi on Ope ttajan
pedagoginen käytännön tietäminen. Jukka
on naimisissa Päivi, o.s. Ristolaisen kanssa.
Päivin isoäiti oli Raili Salmenkivi ( 1911-

1990), vuoteen 1914 Stenroth. Jukka Husu
työskentelee Helsingin yliopistossa
kasvatustieteen, erityise sti opettajankoulutuksen assistenttina.
http: 1 /www.malux.edu.helsinki.fil okll
people/husu/
Valmistuneita
Outi Pulli, 41, Nilsin sukuhaarasta
oikeustieteen kandidaatiksi 16.11.2001
Helsingin yliopistosta.
Täydennyksiä professorilistaan
Kivenjuurien numerossa 10/2002 oli
kirjoitus suvun professoreista.
Listalta puuttuivat mm . seuraavat nimet:
Taavetti (Taavi) Laitinen . Syntynyt
15.1.1866 Suonenjoki. Kuollut 29 .7.1941
Helsinki . Helsingin yliopiston hygienian
professori 1902-1911, lääkintöhallituksen
pääjohtaja 1911-1917. Puoliso 1897-1906
Edit Emilia Roschier (isä piirilääkäri Johan
Vilhelm Roschier). Syntynyt 19.4.1870
Pieksämäki. Katariinan sukuhaara.
Tom Henrik Eugene Sandlund (isä
HaraldVilhelm Sandlund). Syntynyt28.1938
Helsinki. Professori Helsingin yliopiston
Svenska Social- och komrnunalhögskolanissa
(SSKH), toiminnanjohtaja etnisten suhteiden
ja nationalismin tutkimuskeskuksessa,
Cerenissä. SSKH on itsenäinen osa Helsingin
yliopiston valtiotieteellistä tiedekuntaa.
Henrikin sukuhaara .
Mika Kristian Seppälä (äiti Anita
Seppälä, o.s. Kalpala, vuoteen 1937 Sarlin)
Syntynyt 24.8.1951 Helsinki. Matematiikan
professori Helsingin yliopistossa ja
matematiikan professori Floridan osavaltion
yliopistossa. Katarinan sukuhaara.
Klaus Mattias Törnudd. Syntynyt
26.12.1931 Helsinki. Kansainvälisen
politiikan professori Tampereen yliopistossa
1967-1971. Valtiot.tri. -Puoliso Mirja
Liisa Siirala (äiti Sirkka Siirala, o.s .
Wegelius) . Syntynyt 14.4. 1936 Helsinki.
Toimittaja, valtiot.maist. Saran sukuhaara.
Tiedot uutispalstalle
osoitteeseen:
Timo Siukonen
Vanhansillantie 6
41660Toivakka
timo. siukonen@ sci. fi

kirjallisesti

