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Miten? 
Koska sukuseuramme astuu vasta ensiaskeleitaan, työt 
ovat kasautuneet harvoille hartioille. Raskain taakka 
on langennut tietysti Timo Siukosen leveille harteille . 
Hänen idearikkautensa ja peräänantamattomuutensa 
ovat olleet ratkaisevia toiminnan käynnistämisessä. 
Haluan esittää näin kättelyssä Timolle superlämpimät 
onnittelut erinomaisesti tehdystä sukulehdestä. Nyt hän 
vetäytyi Kivenjuurten päätoimittajuudesta ja jatkaa seu
ran puheenjohtajana . 

Kivenjuuret-lehti on jäsenten aktiivisuuden peili. Mitä 
useampi lehteen kirjoittaa, sitä mielenkiintoisempi se 
on. Mitä enemmän osallistumme sukuseuran toimin
taan, sitä jännittävämpiä tarinoita Erik Stenrothin 
jälkeläisistä löytyy. Tähän tarjoutuu loistava tilaisuus 
Lappeenrannassa 17-18 . toukokuuta, jolloin Stenrothit 
seilaavat sisävesilaivalla Saimaata. Ensin käydään 
Mälkiän suluilla, joista puksutellaan Taipalsaaree~ kah
ville ja tutustutaan Röytyn kotiseututaloon. Ohjelmaan 
kuuluvat myös tutustuminen Lappeenrannan linnoituk
siin sekä paljon aikaa turinoille . Tiesitkö muuten Erik 
Stenrothin urateosta Lappeenrannassa vuonna 1741 ?Tule 
Lappeenrantaan ottamaan se selville. 

Uusi ulottuvuus seuran toiminnalle aukeni, kun se siir
tyi nettiin. Surffaile Stenrothien uunituoreille 
nettisivuille osoitteessa www.stenroth.net. Työ on 
vielä kesken, mutta Antti Siukonen ja Veikko Sariola 
rakentavat sivuja koko ajan paremmiksi ja moni
puolisemmiksi. Suljettua aluetta pääsevät tutkailemaan 
ainoastaan jäsenet. Kannattaa heti liittyä Stenrothin 
sukuseuran jäseneksi. Jäsenenä saat tietoa sukulaisistasi 
ja opit tuntemaan mielenkiintoisia ihmisiä. Ehkä sen 
jälkeen et tunne itseäsi niin orvoksi globalisoituvassa 
maailmassa. Olethan osa suurta ja jopa maineikasta 
sukua. 

Miksi? 
Miksi olisin kiinnostunut sukuseurasta ja suku 
tutkimuksesta? Miksi Stenrothit olisivat mielenkiin
toisempia kuin Lahtiset ja Korhoset? Lahtisia on muu
ten suvussa 12 ja Korhosia kahdeksan . Stenrothit ovat 
nykyään Kivijuuria, Sarioloita, Korhosia ja Lahti
sia, mutta kaikki kuitenkin Erik Stenrothin jälkeläi
siä tai heidän kumppaneitaan. Sukuseura etsii meitä 
suomalaisia yhdistäviä verisiteitä. Sukututkimus on 
kiehtova matka kohti suomalaisten yhteistä kanta
äitiä ja -isää, Ainoa ja Väinöä, ja paluumatka heistä 
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tännepäin . Meidän sukumme yhteisestä kanta
isästämme, joksi olemme määritelleet Erikin, pol
veutuu tuhansia suomalaisia . He ovat mitä erilaisim
pia, osa eriskummallisia ja jokaisella on oma kiehtova 
elämäntarinansa. Stenrothin sukutietokantaan on jo 
kerätty yli 2500 perhetaulua, joissa on liki 15000 
nimeä. Niiden takana on 15000 kiehtovaa kohtaloa. 
Näiden tarinoiden kertominen on sukuseuran tehtä
vä. Siinä Kivenjuuretkin on mukana . Tässä nume 
rossa kerrotaan Roschierien kartanoelämästä ja 
Stenrotheista ulkoasiainministeriössä . 

Milloin? 
Tänä vuonna Kivenjuuret ilmestyy kaksi kertaa. Syk
syn numero on seuran monipuolinen markkinointi
numero, tietopaketti joka lähetetään kaikille 
sukulaisillemme. Siinä tullaan esittelemään seuran 
toimintoja, sukuhaaroja, sukulaistemme elämää, elä
mäntapaa ja kohtaloita. Jos mielessäsi on pyörinyt 
koominen, traaginen tai hempeä sukua liippaava ta
rina, nyt sille on foorumi . Kirjoita syksyn Kiven
juuriin . Lähetä juttusi viimeistään syyskuussa 
sähköpostiini hannu . sariola@ helsinki.fi . Tai lähetä 
se postitse disketin kanssa. Jos juttuun liittyy kuvia, 
ne pitäisi pakata sähköpostia varten jpg:llä tai lähet
tää erikseen postitse. Jos epäilet, onko aihe kirjoitus
vaivan väärtti, ota yhteyttä. Keskustellaan. Jos si
nulla on idea mutta ei aikaa kirjoittaa, anna vinkki. 
Toimitus rustaa yhteistyössä kanssasi siitä jutun esi
merkiksi haastattelun muodossa . 

Ensi vuoden päätapahtuma on sukukokous Nivalassa 
sunnuntaina 20. kesäkuuta. Merkkaa aika allakkaasi. 
Sitä ennen kannattaa olla yhteydessä seuran eri toi
mikuntien edustajiin ja kysellä ajankohtaisista. Yksi 
luonnon laki on syntyminen ja kuoleminen . Tässä
kin lehdessä on tarina sukumme kahden vanhimman 
jäsenen poismenosta. Samalla kun hyvästelemme hei
dät, toivotamme syntyneet tervetulleeksi. Sukupol
vet kiertävät ja suku kasvaa . Stenrothien sukuseura 
kasvaa jos liityt siihen jäseneksi . • 

HANNU SARIOLA 
hannu. sariola@ helsinki. fi 



Vuoden kuluttua meillä on säpinät edessä päin. Silloin 
on enää reipas kuukausi aikaa Nivalan sukujuhliin 20. 
kesäkuuta 2004. 
Tänä iltana, kun kirjoitan Kivenjuurien uuden päätoi
mittajan Hannu Sariolan pyynnöstä sukulehteen puheen
johtajan palstaa, mieleni on rauhallinen. Istun iltaa 
vuokramökissä Jämsän Himoksella. Vietän talviloman 
loppupäiviä yksin, sillä velvollisuudet kutsuivat perheen 
muita jäseniä täältä pois jo aiemmin. 
Sinivalkoinen kynttilä palaa pöydällä. Seinäkellon tikitys 
on hämyssä kovin ääni . 
Ajatukset hyppivät ajassa ja paikassa. 
Noin 15 kilometrin päässä Himokselta sijaitsee Sten
rothin suvun kannalta yksi keskeisimmistä paikoista: 
Kähön Kurra. 
Esi-isämme Erik Stenroth muutti eläkkeelle pääsynsä 
jälkeen 17 52 Laukaasta Jämsän Kurraan lähelle tyttäriään 
Katariinaa ja Saraa sekä poikaansa Nilsiä jatkaakseen 
matkaa 1756 Leppävirralle poikansa Henrikin luo. 
Noina aikoina Stenrothit, Roschierit, Masalinit ja 
L' Eclairit muodostivat tärkeän osan jämsäläistä virka
mies- ja maalaisyhteisöä. Sittemmin siitä on kasvanut 
vuosikymmenten ja -satojen aikana laaja ja monisäi
keinen suku yhteiskunnallisesti, maantieteellisesti ja 
sivistyksellisesti. 
Stenrotheja on sukunimen kantajina enää vähän, mutta 
Erik Stenrothin jälkeläisten yhteisö, Stenroth sukuseura 
ry., vaalii paitsi nimeä, myös suvun kulttuurihistoriaa . 
Yksi tekniikan suoma kehityksen harppaus työn onnis
tumiseksi otetaan näinä päivinä. Maailmanlaajuisessa 
internet-verkossa avataan näinä päivinä tai ehkä on jo 
avattu suvun julkinen ja yleinen sivusto, jossa jaetaan 
sekä ajankohtaista että tutkimukseen perustuvaa histo
rian tietoutta stenrothilaisuudesta. 
Sukuseura ei ole vain jäsentensä omaisuutta, vaan ennen 
muuta Erik Stenrothin jälkeläisten yhteistoiminnan väy
lä, palvelija ja väline. Sukuseuran jäsenet luovat edelly
tykset, että yhteisö voi toimia. Suvun jäsenet muodos
tavat hengen, joka heijastuu tai -jos he niin tahtovat 
on heijastumatta seuran toiminnassa. 
Ensimmäisten arvioiden mukaan Nivalan sukujuhlaan 
voisi osallistua jopa tuhat henkeä eli yli kaksi kertaa 
enemmän kuin ensimmäiseen yhteiseen juhlaan Suomen
linnassa 2000. 

Tervetuloa säpinöihin! • 

TIMO SIUKONEN 
timo.siukonen@ sci.fi 
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Stenrothit Suomen 
u lkoasia i n hallinnossa 
Klaus Törnudd 

~'" 
Kuvat: Ulkoministeriön lehdistöosasto 

Stenrothin suku on ollut hyvin näkyvästi esillä Suomen ulkoasioiden hoitamisessa - olihan itsenäisen 
Suomen ensimmäinen ulkoasiainministeri Otto Stenroth. Hän ei tosin vaikuttanut siinä tehtävässä pi
tempään kuin puoli vuotta, mutta juuri tuo kausi oli koko ulkoasiainhallinnon vastaisen toiminnan 
kannalta erittäin tärkeä. Sitä paitsi kyseessä oli Suomen kansainvälisen orientoitumisen kannalta myös 
poliittisesti monella tavalla ratkaiseva vaihe maamme historiassa. 

Otto Stenroth 

Pankkiiri Otto Stenroth 

Otto Stenroth (1861-1937) oli 
nuoruudestaan saakka tullut tun
netuksi pankkimiehenä ja poliitik
kona. Hän oli Kansallis-Osake
Pankin, Suomen Kaupunkien 
Hypoteekkikassan sekä Suomen 
Kiinteistöpankin perustajia ja näi
den ensimmäisiä johtajia . Por
varissäädyssä Otto Stenroth istui 
1891-1900, ja yksikamariseen 
eduskuntaan hänet valittiin vuon
na 1908 nuorsuomalaisten edusta
jana. Melkein saman tien hänet 
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Lorenzo Kihlman 

myös nimitettiin senaattoriksi 
Edvard Hjeltin johdolla 1908-
1909 toimineeseen senaattiin, mis
sä hän oli kauppa- ja teollisuus
toimikunnan päällikkö. Vuonna 
191 5 Otto Stenroth liittyi Suomen 
itsenäisyyttä ajaviin piireihin. Nii
den valtuuttamana hän suorittikin 
jo samana vuonna ensimmäisen 
diplomaattisen tehtävänsä, kun 
hän kävi Ruotsissa selvittämässä, 
olisiko siellä saatavissa kannatus
ta Suomen itsenäisyydelle edellyt-

Gunnar Kihlman 

täen, että ruotsalainen prinssi va
litaan Suomen valtaistuimelle. 
Tammikuussa 1918 Suomen se
naatti määräsi hänet matkusta
maan Brest-Litovskin rauhanneu
votteluihin edustamaan Suomea 
yhdessä Edvard Hjeltin ja Rafael 
Erichin kanssa . Sota Suomessa esti 
kuitenkin matkan. Vasta vapausso
dan jälkeen toukokuussa 1918 
päästiin toden teolla järjestämään 
Suomen ulkosuhteita kuntoon. 
Juho Kusti Paasikivi muodosti sil-



loin uuden hallituksen (jota vielä 
kutsuttiin senaatiksi). Samalla en
simmäistä kertaa muodostetun 
ulkoasiain toimituskunnan päälli
köksi Paasikivi pyysi Stenrothia. 

Otto Stenroth on kertonut koke
muksistaan vuonna 1931 ilmesty
neessä muistelmateoksessaan 
"Puoli vuotta Suomen ensimmäi
senä ulkoministerinä" . Kaikki jou
duttiin aloittamaan alusta . Suo
mella ei ollut diplomaattista 
virkakuntaa, eikä ollut sanottavas
ti kokemuksia ulkoasioiden hoi
dosta. Heinäkuun alkuun mennessä 
1918 oli kuitenkin saatu tärkeim
mät virkapaikat täytettyä ja mi
nisteriön (toimituskunnan) ensim
mäinen työsääntö hyväksytyksi. 
Organisaatiolle haettiin mallia 
Ruotsista, ja Saksasta tuli sala
neuvos Miiller opettamaan diplo
maattista kirjeenvaihtoa, etikettiä 
ja protokollasääntöjä . Näin pääs
tiin alkuun - työtehtäviä oli pal
jon. 

Ensimmäinen maailmansota jatkui 
vielä ja Saksa oli Brest-Litovskin 
rauhan jälkeen vapautunut kahden 
rintaman sodankäynnistä . Suo
messa oli vahva saksalaissuuntaus, 
joka huipentui mm. saksalaisen 
Friedrich Karlin valitsemiseen 
Suomen kuninkaaksi syksyllä 
1918. Stenroth pyrki kuitenkin 
harjoittamaan varovaista puolu
eettomuuspolitiikkaa ja näin vält
tämään liiallista sitoutumista Sak
san kohtaloon. Stenroth suhtautui 
tämän takia viileästi eräiden pii
rien kesällä 1918 ajamaan hank
keeseen sotilasliiton solmimisesta 
Suomen ja Saksan välille. Elokuus
sa 1918 hän osallistui kuitenkin 
valtuuskuntaan, joka Berliinissä 
neuvotteli saksalaisen prinssin saa
misesta Suomen kuninkaaksi . 
Ympärysvaltojen voitto maail
mansodassa pakotti Paasikiven hal
lituksen eroamaan marraskuussa 
1918. Joulukuussa valittiin myös 
uusi valtionhoitaja, kenraali Man
nerheim . Suomi oli selviytynyt 
itsenäisyytensä ensimmäisestä 
puolivuotiskaudesta joutumatta 
vakaviin vaikeuksiin voittaja
valtioiden kanssa, mutta hallituk
seen tarvittiin uusia kasvoja. 

Otto Stenrothin kunniaksi on Suo
men ulkoasiainministeriön sisäisen 
tietokonepohjaisen viestintä
järjestelmän nimeksi valittu Otto. 

Hallintoneuvos 
Lorenzo Kihlman 

Samaa sukupolvea Otto Sten
rothin kanssa ja samalla tavalla 
itsenäisyysliikkeessä mukana oli 
Lorenzo Kihlman (1861-1949), joka 
palveltuaan pitkään Vaasan hovi
oikeudessa joutui vuonna 1904 vai
keuksiin venäläisen hallinnon kans
sa ja toimi asianajajana Helsingissä 
1904-1905 . Hän pääsi kuitenkin 
jälleen korkeaan virkaan vuonna 
1905 ja oli prokuraattorin apulai
sena vuoteen 1908 sekä sittemmin 
prokuraattorina vuoteen 1909 
saakka. Jouduttuaan uudestaan 
eroamaan hän oli asianajajana 
1910- 1917. Vuonna 1918häntoi
mi Länsi-Euroopan maissa Suo
men itsenäisyyden tunnustamista 
hakeneen lähetyskunnan jäsenenä, 
ja siltä pohjalta hänet nimettiin 
suoraan Suomen ensimmäiseksi 
puoliviralliseksi edustajaksi va. 
asiainhoitajana Pariisiin ja Madri
diin vuonna 1918. Hänen toimin
tansa diplomaattina jäi kuitenkin 
lyhyeksi, sillä jo elokuussa 1919 
hän astui kotimaassa uuteen vir
kaan korkeimman hallinto-oikeu
den hallintoneuvoksena. 

Osaston päällikkö 
Gunnar Kihlman 

Pohjalaista Kihlman-sukua oli 
myös Gunnar Kihlman (1897-
1931), joka aloitti elämänuransa 
ulkoasiainministeriön palvelukses
sa vuonna 1919 heti päätettyään 
opintonsa Helsingin yliopistossa. 
Vielä 1920-luvulla oli mahdollis
ta edetä nopeasti uralla jopa ilman 
palvelua ulkomailla. Niinpä Kihl
man oli jo vuonna 1925 vt. jaos
topäällikkö, ja vuonna 19 27 vt. 
osastopäällikkö. Vuonna 192 8 hä
net nimitettiin poliittisten ja kau
pallisten asiain osaston vaki
naiseksi päälliköksi, mutta jo 
toukokuussa 1929 hän erosi ulko
asiainministeriön palveluksesta ja 
siirtyi Pohjoismaiden Yhdyspankin 
johtajaksi, missä hänen uransa 
päättyi ennenaikaiseen kuolemaan. 

Lähetystöneuvos Nils Lund 

Toisen maailmansodan jälkeen 
Suomen ulkoasiainhallinnossa toi
mineiden Stenroth-sukuun luet
tavien henkilöiden joukossa on en
siksi mainittava Nils Lund ( 1915-
1989), joka toimittuaan ensiksi 
Suomen Tietotoimiston palveluk
sessa mm. Tukholman kirjeenvaih
tajana vuonna 1950 tuli ulkoasi
ainministeriön palvelukseen. Sen 
jälkeen hän oli Suomen Pariisin 
lähetystön sanomalehtiavustajana 
1950- 1959 ja siirtyi Pariisissa 
suoraan UNESCOn sihteeristön 
palvelukseen lehdistöosaston pääl
likkönä. Tästä alkoi Lundin mer
kittävä ura kansainvälisenä tie
dotusalan virkamiehenä, ensin 
UNESCOssa vuoteen 1964, sen 
jälkeen Roomassa FAOn tiedotus
osaston konsulttina 1964-1965, 
Kansainvälisen Atomienergiajär
jestön tiedotusosaston päällikkönä 
1965-1969 sekä lopulta YK:n 
Ateenassa olevan tiedotustoimis
ton päällikkönä 1969-1975. Kun 
Suomi vuonna 1977 ensimmäistä 
kertaa avasi Ateenassa oman suur
lähetystön, Lund palasi Suomen 
ulkoasiainhallinnon palvelukseen ja 
toimi Ateenassa suurlähetystön 
lähetystösihteerinä ja vt.lähe 
tystöneuvoksena 1977-1978. Eläk
keelle siirryttyään Nils Lund jäi 
asumaan Ateenaanja kuoli siellä. 

Nils Lund 
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Suurlähettiläs 
Erik Heinrichs 

Toisena Stenroth-sukuun luettava
na ulkoasiainhallinnon virkamie
henä toisen maailmansodan jälkei
seltä ajalta on mainittava Erik 
Heinrichs (s. 1932), joka opinto
jensa jälkeen astui ulkoasiainminis
teriön palvelukseen vuonna 1959. 
Hän palveli sittemmin vuosina 
1962-1965 Pariisissa ja Geneves
sä, ulkoasiainministeriässä 1965-
1968, Lontoossa 1968- 1970 sekä 
uudestaan Pariisissa Suomen 
OECD-edustustossa 1970-1972. 
Pääasiassa kauppapoliittisten kysy
mysten parissa työskennellyt 
Heinrichs rekrytoitiin myös kan
sainväliseksi virkamieheksi vuo
siksi 1972-1976, jolloin hän oli 
Genevessä EFT An pääsihteerin 
kabinettipäällikkönä. Palattuaan 
ulkoasiainministeriöön Helsinkiin 
toimistopäällikkönä vuonna 1976 
Heinrichs nimitettiin pääkon
suliksi New Yorkiin vuonna 1980. 
Sieltä hän siirtyi suurlähettilääksi 
Jakartaan vuonna 1985 ja takaisin 
Helsinkiin vuonna 1989 pohjois
maisen yhteistyöministerin sijais
vir kamieheksi . Suurlähettilääksi 
Ottawaan Heinrichs nimitettiin 
vuonna 1991, ja Kanadassa hän 
palveli eläköitymiseen saakka 
vuonna 1997. 

Uutispalsta 
Syntyneitä 

2002 

Erik Heinrichs 

Aviopuolisot 
ulkoasiainhallinnossa 

Muita Stenroth-sukuun kuulunei
ta henkilöitä ei löydy Suomen ul
koasiainhallinnon matrikkelista, 
joka ilmestyi vuonna 1993. Joita
kin aviopuolisoita löytyy, jotka 
ovat olleet naimisissa sukuun kuu
luvien henkilöiden kanssa. Heihin 
kuuluvien joukossa on erikseen 
mainittava Rudolf Holsti (1881-
1945), joka oli Suomen edustaja
na Lontoossa jo 1918-1919 sekä 
sen jälkeen ulkoasiainministerinä 
1919-1922 ja uudestaan 1936-
1938. Hän t~imimyös 1920-luvul
la lähettiläänä Tallinnassa ja Rii
assa sekä Suomen edustajana 
Kansainliitossa Genevessä ja oli 
useissa keskeisissä tehtävissä 

Kansainliitossa 1930-luvulla. 
Aviopuolisoiden ryhmään kuulu
vat myös toisen maailmansodan 
jälkeen suurlähettilästehtävissä 
olleet Carolus Lassila (1922-1987), 
Tom Grönberg (s. 1941), Wilhelm 
Breitenstein (s. 1933) sekä tämän 
artikkelin kirjoittaja. 

KLAUSTÖRNUDD 

Toimituksen täydennyksiä 
Ulkoministeriön matrikkelissa ei 
ole esitelty sukuumme kuuluvia 
Kari Bergholmia eikä Timo Heinoa. 
Diplomi-insinöörin koulutuksen 
saanut Bergholm (s. 1930) toimi 
vuodesta 1977 lähtien eläkkeelle 
jäämiseensä asti ministeriön 
erikoisasiantuntijana, lopuksi ul
koasiainneuvoksen virassa. Hän 
työskenteli kauppapoliittisella 
osastolla, erikoisalanaan kaupan 
tekniset esteet. 
Timo Heino (s. 1956)on koulutuk
seltaan valtiotieteen kandidaatti. 
Hän oli Uuden Suomen ja STT:n 
politiikan toimittajana yhdeksän 
vuotta ennen siirtymistään 19 8 8 
ulkoministeriön palvelukseen. 
Hän toimi lehdistöneuvoksena 
Oslossa 1988-92 ja Kööpenhami
nassa 1992-94. Lähetystöneu
voksen virassa hän on ollut Kuala 
Lumpurissa 1995-98 ja Wienissä 
1998-2002. 

TIMO SIUKONEN 

8.2 . Rasmus Verneri Kilpi (K). 
Vanhemmat: Milla Palm ja Kimmo Kilpi. 
12.2 . Viivi Tuulia Kauko (N). 

25.6. Oscar Linius Matteus Sjunnesson (S). 
Vanhemmat: Tarja (os. Kilpeläinen) ja Bertil 
Sjunnesson. 

Vanhemmat: Leena (os. Saarinen) ja Juha Kauko. 
6. 3. Jessica N eea Christina Rankinen (N). 
Vanhemmat: Susanna (os. Stenroth) ja Aku 
Rankinen. 
8. 3. Tuuli Anna Karoliina Vuorensyrjä (N). 
Vanhemmat: Päivi (os. Ojala) ja Pentti Vuorensyrjä . 
24.3. Paulus Raimo Henrik Sariola (H). 
Vanhemmat: Tuula (os. Malinen) ja Raimo Sariola . 
30.5. Suvi Lotta Kristiina Koponen (S). 
Vanhemmat: Pirjo (os. Seppä) ja Jyrki Koponen. 
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31.7. Ulla Pauliilla Stolt (K). 
Vanhemmat: Erja (os . Puotiniemi) ja Jani Stolt. 
15.8. Juuso Oskari Valdemar Salonen (K). 
Vanhemmat: Katri (os. Harra) ja Kaarle Salonen. 
7.9. Josphine Juliette Amelie Harlin (H). 
Vanhemmat: Anette Harlin ja Jens Weckström. 
10.9. Patrik Topi Tapani Hirvi (N). 
Vanhemmat: Liisa Jaakkola ja Kalle Hirvi. 
2 2. 9. Anni Ilona Siilas (K). 
Vanhemmat: Minna (os. Keränen) ja Matti Siilas. 



Stenrothien sukujuhlista Nivalassa 2004 
on tulossa mittava tapahtuma 

Stenrothien sukujuhla järjestetään sunnuntaina 20. 
kesäkuuta 2004 Nivalassa päätti sukuseuran hallitus 
maaliskuisessa kokouksessaan. Pääpaikka on Rauhan
yhdistyksen tilat, joihin mahtuu kerrallaan jopa tu
hat henkeä. Samalla pidetään sukuseuran vuosikoko
us, joka valitsee puheenjohtajan ja hallituksen 
seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

"Vaikka aikaa on jäljellä yli vuosi, juhlien perusta ja 
runko-ohjelma näyttävät rakennetun vahvaksi jo 
nyt", puheenjohtaja Timo Siukonen totesi, kun 
hallitus tutustui paikkoihin Nivalassa. "Vastaanotto 
paikkakunnalla on ollut lämmin ja rohkaiseva." 

Neuvottelut seurakunnan kirkkoherran, rovasti 
Heikki Hurskaisen ja Rauhanyhdistyksen puheen
johtajan Päiviö Kokkoniemen kanssa sujuivat 
toiveiden mukaan. 

"Olemme saaneet Nivalasta tarpeisiimme nähden 
parhaat mahdolliset tilat", Siukonen mainitsi. 
Pääjuhla alkaa ehtoollismessulla Nivalan kirkossa. 
Sen toimittavat piispa Yrjö Sariola ja kenttärovasti 
Valde Palola avustajineen. 

Järjestelyjä vetää Ville Palola Oulusta tukenaan 
sosiaalisten toimintojen toimikunta, jonka puheen
johtaja on Eija Stenroth . 

Molemmat edustavat Nilsin sukuhaaraa, jonka vank
ka enemmistö asuu nykyisin Nivalan seudulla. Luut
nantti Nils Stenroth (1734-1799) oli suvun kanta
isän, vänrikki Erik Stenrothin ( 1688-1766) nuorin 
lapsi. Hänen pojanpoikansa Karl Niklas Stenroth 
(1814-1871) aloitti suvun juurtumisen Nivalassa. 

Kuolleita 

2002 
13 .2. leva Rozental (H). 
15.2. Riitta-Liisa Karttunen os. Roschier (K). 
3.4. Sigrid Alliisi Mehtälä (N). 
14.4. Sirkka Annikki Roschier , os. Airaksinen (K). 
2 8 .4. Aili Inkeri Rahikainen, os. Rahikainen (K). 
12.9. Helmi Tellervo Panula, os. Saikkonen (K) . 
17.1 0 . Leena Anneli Roschier, os. Mattinen (K). 
19.10 . Raimo Juha Petteri Mustonen (N). 
31.10. Harry Robert Wahlman (H). 
16.11. Jan-Erik Esbern Wilskman (K). 
2 5. 12. Matti Kivijuuri, ent. Stenroth (N) . 
31.12. Gerhard Schlossman, Ruotsi (H). 

Panttivoudin ja varanimismiehen viroissa toiminut 
Karl Niklas avioitui Kalajoelta kotoisin olleen Kris
tiina Lungin (1818-1864) kanssa. Heille syntyi kah
deksan lasta, joista erityisesti Sofia Kristiinan jälke
läiset jäivät Nivalan ympäristöön. 

Nykyisin Nivalassa tavataan Karl Niklaksen jälke
läisiä Stenrothien ja siitä suomennetun Kivijuurien 
lisäksi useilla sukunimillä, esimerkiksi Mehtälä, Pa
lola, Rajaniemi, Viljamaa, Ekdahl, Rautaoja, Kivioja ja 
Hosionaho. 

Rauhanyhdistyksen puolesta sukujuhlia valmistele
vat Stenrothin sukuun kuuluvat Elina ja Martti Ki
vioja, joiden panos on ollut ratkaisevaa ja kiitoksen 
arvoista jo tähän asti. 

Sukuseuran hallitus joutui yhteensattumien vuoksi 
vahvistamaan uuden päivämäärän juhlien järjestämi
selle. Aiemmin tavoitteena oli viikkoa aiempi sun
nuntai. 

Hallitus toivoo kaikkia Erik Stenrothin jälkeläisiä 
varaamaan kalenteristaan aikaa sukujuhlaa varten 
19:-20 . kesäkuuta 2004. Lauantaina keräännytään 
seutukunnalle epävirallisen ohjelman merkeissä. Sii
hen kuuluvat mm. Stenroth Open Golf-turnaus ja 
tutustuminen suvulle tärkeisiin paikkoihin, kuten 
Heikkilän taloon .• 

2003 
5. 1. Mirjam Birgit Maria Glöersen, os. Holst (S) . 
18.1. Meri Elisabeth Siimes, os . Walle (K) .• 
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Mäenpään kartaqo ja sen asukkaat 
Henrik Roschier 

Pieksämäen kaupungin nykyisen poh 
Mäenpään .kartano, joka on lähes ka 
omistuksessa. 

tuntumassa, Pieksänharjun pohjoispäässä sijaitsee 

Tilan aivan varhaisimpien vaihei
den selvittäminen on vielä työn 
alla, mutta tietoja kartanosta ja 
sen asukkaista on jo 1700-luvun 
loppupuolelta. Taustojen hahmot
tamiseksi on paikallaan kuvailla 
lyhyesti joitakin tapahtumia ajal
ta ennen Katariinan jälkeläisten 
astumista kuvaan. Huomautet
takoon tosin, että Johan Valentin 
Roschierin (1722-94) ja Katarii
na Stenrothin (1724-1804) lapsis
ta Wilhelm (1759-1809) päätyi 
niin ikään Pieksämäen pitäjään 
toimien siellä - perimätiedon 
mukaan kovaotteisena- kruunun
nimismiehenä, mutta hänen asuin
paikkanaan oli tiettävästi Pyhityn 
kylä eikä Kirkonkylä. 

Kuten monet muutkin Pieksämä
en seudulla sijaitsevat tilat, jou
tui myös Mäenpää jo varhaisessa 
vaiheessa sotilashenkilöiden hallin
taan. Mäenpään pohjoinen raja
naapuri Uuhimäen eli Uhomäen 
puustelli oli aikanaan Savon 
jalkaväkirykmenttiin kuuluneen 
Pieksämäen komppanian päällikön 
majapaikka. Vuonna 1783 komp
panian silloinen päällikkö, kaptee
ni Hans Wilhelm Starck, sai 
Mäenpään kruununtilaan ns . im
missionin eli asukasoikeuden. 
Hänen jälkeensä vastaavan im
missionin sai majuri Torsten 
Tawast (1752-1823), joka toimi 
komppanianpäällikkönä vuosina 
1787-93. Majuri Tawastin serkku 
ja lanko, Suomen sodassa ansioi
tunut majuri Gabriel Molander 
(1760 - 1828), puolestaan oli 
komppanianpäällikkö ajalla 1808-
10. Vuotta myöhemmin hän erosi 
palveluksesta ja asettui viljele
mään Mäenpään tilaa. Jo ennen 
tätä tilukset olivat laajentuneet 
kuningas Kustaa IV Aadolfin 
Molanderille lahjoittamien mai
den myötä. Majuri Molanderista 
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ajan ollut Katariinan sukubaaran jäsenten 

alkaen Mäenpään haltijat olivat 
aktiivisesti mukana pitäjän asioi
den hoidossa. 

Everstiksi ylennyt Torsten Tawast 
osti Mäenpään perinnöksi vuonna 
1809 ja lahjoitti tilan sitten ma
juri Gabriel Molanderille. Maju
rin kuoleman jälkeen Mäenpään 
peri hänen poikansa, kapteeni Jo
han Fredrik Molander ( 1791-
1862), joka muistetaan myös 
Haapakosken ruukin perustajana. 
Hänen sisarensa Agatha Sofia 
(1798-1874) oli naimisissa kirk
koherra AdolfWilhelm Roschierin 
(1797-1831) -edellä mainitun ni
mismies Roschierin pojan - kans
sa. Agatha Sofia Roschier jäi les
keksi poikansa Johan Wilhelmin 
ollessa vasta hädin tuskin kaksi
vuotias, joten he muuttivat Anja
lasta takaisin Pieksämäelle kaptee
ni J. F. Molanderin luo. Näin 
kietoutuivat toisiinsa Molanderin, 
Roschierin, Stenrothin ja Tawastin 
suvut, yhtenä solmukohtanaan 
Mäenpään kartano Pieksämäellä. 

Mäenpään kartano kaakosta nähtynä alku
peräisessä asussaan erinen laajennuksia. 
Kuva 1900-luvun alkupuolelta 

Naimattomaoa pysynyt kapteeni 
Molander, "eno-Molander", oli 
käytännössä isähahmo sisaren
pojalleen Johan Wilhelm Ros
chierille (1829- 1905), jonka oma 
isä oli kuollut nuorena . Johan Wil
helm kävi lukion Kuopiossa aika
na, jolloin hänen kairoansa J. V. 
Snellman vaikutti siellä. Hän tu
tustui muihin fennomaaniopis-

kelijoihin. Nuoruusvuosista alka
en hänen läheiseen ystäväpiiriinsä 
kuuluivat Snellmanin lisäksi mm. 
August Ahlqvist ja Elias Lönnrot. 
Johan Wilhelm kirjautui Euroopan 
hulluna vuonna 1848 Keisarilliseen 
Aleksanterin Yliopistoon Helsin
kiin, ja viisi vuotta myöhemmin 
hänestä tuli filosofian maisteri. 
Opiskeluaikoinaan ja kauan myö
hemminkin Johan Wilhelm piti 
päiväkirjaa, lukuun ott~matta tau
koa vuosina 185 3- 68. Hänen koti
kielensä oli ruotsi, mutta vuodes
ta 1889 päiväkirjojenkin kieli 
vaihtui suomeksi. Hänen päiväkir
jansa on talletettu Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran arkistoon, ja 
niiden pohjalta YLE tuotti dra
matisoidun dokumenttielokuvan 
Ylioppilaan päiväkirja Helsingin yli
opiston 3 50-vuotisjuhlavuonna 
1990. Nämä pitkäaikaiset päivä
kirjat eläväittävät ainutlaatuisel
la tavalla 1800-luvun ajankuvaa. 
Kirjoitustensa perusteella Johan 
Wilhelmiä vaivasi opiskeluaikoi
naan ajoittain koti-ikävä, mutta 
silti hän seurusteli ahkerasti ystä
viensä kanssa eikä suinkaan jäänyt 
opiskelij ar iennoistakaan paitsi. 

Johan Wilhelm väitteli lääketie
teen ja kirurgian tohtoriksi vuon
na 1861 silmätauteja käsitteleväHä 
väitöskirjallaan. Enonsa kuolin
vuonna 1862 hän ryhtyi hoitamaan 
Pieksämäen ja Rautalammin piiri
lääkärin virkaa. Kapteeni J. F. 
Molander oli testamentannut 
Mäenpään sisarenpojalleen, joka 
aluksi hoitikin virkaansa lap
suudenkodistaan käsin. 1870- 80-
lukujen vaihteessa Johan Wilhelm 
kuitenkin rakennutti Rautalam
min pitäjään Karjalan kartanon 
toiseksi kotipaikakseen. Hän viet
ti edelleen perheineen aikaa Mäen
päässäkin, vaikka usein raskaan 
ammattinsa vuoksi joutuikin ole-



maan paljon poissa kotoa. Piiri
lääkärin perhekään ei välttynyt 
taudeilta, sillä tulirokko surmasi 
kaksi Johan Wilhelmin ja hänen 
rautalampilaissyntyisen vaimonsa 
Emilia Charlotta Schoultzin 
(1848-1905) lapsista näiden olles
sa pieniä. Heidän kaikkiaan yhdek
sästä lapsestaan neljä eli aikuisik
si. Piirilääkärin äiti Agatha Sofia 
Roschier asui Mäenpään kartanos
sa suurimman osan elämästään. 

J. W. Roschier ehti tulla pitä
jäläisille tutuksi toimiessaan pit
kään piirilääkärinä. Hän oli inno
kas suomenkielisen kirjallisuuden 
ystävä, kuten monet muutkin 
pieksämäkeläiset säätyläiset, ja J.W Roschierin lapset: vasemmalta Edtfh Emilia, Yr;ä Rolf Hjalmar, Johan Hennk ja Elsa 
keräsi vanhaa kansantietoutta Cect!ia Maria; kuva otettu 1900-luvun alussa 
kuten runoja, sananlaskuja ja 
arvoituksia. Häneltä on peräisin 
runsaasti kartanossa edelleen säi
lytettävää kirjallisuutta, kuten esi
merkiksi Kalevalan ja Kanteletta
ren ensipainokset. Luonnollisesti 
hän kuului myös Suomalaisen Kir
jallisuuden Seuraan. Ei liene ko
viri kaukana totuudesta luonnehtia 
häntä suureksi Savon ja savo
laisuuden ystäväksi. 

Tri Johan Wilhelm Roschier !900-
luvun alussa 

Tohtori Roschierin kuoleman jäl
keen tilukset jaettiin kahden 
veljeksen kesken: Mäenpään peri 
Johan Henrik (1876-1953) ja Rau
talammin maat puolestaan Yrjö 
RolfHjalmar (1878-1955). Mäen
pään nuori isäntä oli suorittanut 
pitkälle kemistin opintoja Helsin
gin yliopistossa, mutta isänsä 
kuoltua joutui palaamaan Pieksä
mäelle ehtimättä suorittaa loppu
tutkintoa. 1900-luvun alkuvuosi
kymmenet olivat Mäenpäässä 

merkittävien uudistusten aikaa, ja 
tilanomistaja J. H . Roschier osal
listui muutenkin aktiivisesti kun
nallisten asioiden hoitoon vanhoil
le päivilleen saakka. Hän kuului 
Pieksämäen ensimmäiseen, vuon
na 1912 valittuun kunnanval
tuustoon, ja oli myös perustamas
sa Pieksämäen suojeluskuntaa 
vuonna 1917. Hän rakennutti 
vuonna 1913 Siilinkoskeen 3 0 
kW:n tehoisen sähkövoimalan, 
josta saatiin paikkakunnan ensim
mäinen sähkö monen vuoden ajan 
ennen kunnallisen sähkölaitoksen 
perustamista. Samalla hän kun
nosti vanhan Siilin myllyn ja ra
kennutti sen yhteyteen sahan ja 
höyläämön. Mäenpään maihin 
edelleen kuuluva mutta nykyisin 
Pieksämäen maalaiskunnan puolel
la sijaitseva Siilin mylly vanhoine 
koneineen on kulttuurihistorialli
sesti arvokkaana alueena tänä päi
vänä valtakunnallinen suojelukoh
de - ikävä kyllä se on vuosien 
varrella joutunut useaankin ottee
seen ilkivallan kohteeksi. 

Vuonna 1920 valmistui kartanol
le uusi navetta - nykyinen talli -
sekä useita talousrakennuksia. Itse 
päärakennusta korotettiin kuusi 
vuotta myöhemmin. Kartanon 
yläkertaa laajennettiin lisää vuon
na 1936, jolloin Johan Henrik avi
oitui Karjalan kannakselta Metsä
pirtistä kotoisin olleen laulajatar 
Aino Inkisen ( 1909- 94) kanssa. 
Hänen ensimmäinen vaimonsa Jo-

hanna Karoliina Holländer ( 18 7 6-
1935) oli menehtynyt pitkällisen 
sairauden murtamana. Kulttuuri
elämä jatkui Mäenpään kartanos
sa monella tavalla, mutta nuoren 
kartanonrouvan ansiosta erityises
ti musiikin muodossa. Mäenpäässä 
on vuosien varrella usein vierail
lut kuuluisia taiteilijoita . Heistä 
mainittakoon mm. Hanna Gran
felt, Heimo Haitto, Jorma Hut
tunen, Heikki Klemetti, Matti 
Lehtinen, Georg Ots, Lea Piltti ja 
Aulikki Rautawaara. 

Miehensä kuoltua vuonna 19 53 
Aino Inkinen-Roschier joutui yk
sin huolehtimaan koko tilasta ja 
neljästä alaikäisestä lapsestaan . 
Hän oli kuitenkin jo aiemmin pe
rehtynyt tilan asioihin, ja raskaan 
alun jälkeen elämä rupesi suju
maan paremmin kun lapsetkin kas
voivat isommiksi. Lapsista nuorin, 
Aino Marja Helena (s. 1946), jäi 
lopulta Mäenpään tilaa hoitamaan 
valmistuttuaan metsänhoitajaksi 
Helsingin yliopistosta. Vaikeina 
hetkinä Aino Inkinen-Roschierin 
tukena ja turvana oli epäilemättä 

Mäenpään kartano laajennuksensa jälkeen 
!930-luvun lopulla, liinnestä påin nähtynä. 
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Aino lnkinen-Roschier ja .Johan Hennk 
Roschier lapsineen: seisomassa Aino Säde 
Tosca ja Heikki Herman Gideon sekä 
istumassa .Juha Hennk Vtlhelm ja Aino Marja 
Helena. Kuva on otettu 1940-/uvun toputta. 

Mäenpään kartano vuonna 1999, kuva otettu 
kaakon suunnasta 

musiikki, jonka harjoittamista hän 
piti yllä läpi koko elämänsä. 1960-
70-luvuilla Mäenpäässä ja muual
lakin järjestettiin suuren suosion 
saavuttaneita hyväntekeväisyys
konsertteja, joissa kartanonrouva 
itse lauloi taiteilijaystäviensä avus
tamana . 

Kartano elää tänä päivänä edelleen 
perinteisistä elinkeinoistaan eli 
maa- ja metsätaloudesta, joskin 
painopiste on siirtynyt yleisen 
elinkeinorakenteen muutoksen 
johdosta karjataloudesta hevos
talouteen . Kartanon nykyinen 
omistaja, metsänhoitaja Marja 
Roschier-Halonen on miehensä, 
insinööri Pertti Halosen (s. 1932), 
kanssa voimakkaasti panostanut 
hevosten kasvattamiseen ja ratsas
tuskoulutoimintaan - hevosia on 
kartanolla kyllä ollut aina ennen
kin. Tällä hetkellä tilalla on 20 
hevosta, joista 18 on kartanon 
omia ja loput vuokrapaikalla. Par
haimmillaan talleilla on ollut yli 
30 hummaa . Mäenpään Kartanon 
Ratsastuskoululle valmistui noin 
1000 neliömetrin kokoinen ratsas
tushalli vuonna 1987, ja lisäksi 
käytössä on kaksi ulkokenttää. 
Tallirakennustakin on 1980-90-
lukujen aikana uudistettu ja laajen
nettu . 

Mäenpäässä on kolmen vuosikym
menen aikana ehditty järjestää 
varsin lukuisia ratsastuskilpailuja 
ja -leirejä, valmennuskursseja sekä 
muita tapahtumia. "Hevoshulluus" 
on osittain periytynyt myös 
nuorimmalle polvelle, sillä Aino 
Maaria Kristiina (s. 1973) on kil-
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paillut kouluratsastuksessa aina 
EM-tasolla asti. Muiden sisarus
ten, nimittäin tämän artikkelin 
kirjoittaneen Yrjö Henrikin (s. 
1977) sekä Tuomas Juhanan (s. 
19 8 5), osalta hevosen selässä istu
minen on sitä vastoin ollut vain 
hyvin satunnaista. 

Viljaa ja heinää kasvatetaan nyky
ään pääasiassa hevosten ravinnoksi, 
ja luomuviljelyyn on Mäenpäässä 
vähitellen siirrytty 1990-luvun 
jälkipuolelta alkaen. Oma viljan
kuivurionkartanolla ollut 80-lu
vun puolivälistä asti. Luonnon
mukaisin ·menetelmin kasvaa 
kartanolla myös yrttejä sekä mui
ta puutarhakasveja. 

Kartanon työt eivät rajoitu vain 
maa- ja metsätalouteen, sillä van
hat rakennukset vaativat jatkuvasti 
huolenpitoa. Remontteja on sekä 
takana- että edessäpäin, eikä työ
sarka varmasti lopu kesken. Vii
meisimpiä rakennustöitä on ollut 
uuden lämpökeskuksen perustami
nen; kartanon patteriverkosto to
sin on palvellut jo Johan Henrik 
Roschierin ajoista lähtien, kuten 
muutamat muutkin rakennus
tekniset ratkaisut. Kaiken muun 
ohella on aikaa ja energiaa toisi
naan jäänyt tähteeksi muunkin
laisiin aktiviteetteihin: Mäenpääs
sä esimerkiksi pidettiin vanhojen 
hevosvetoisten maatyökoneiden ja 
kulkuneuvojen näyttely keväällä 
1995,ja vuoden 1999 syksylläjär
jestettiin pitkästä aikaa vanhan 
perinteen mukainen kartano
konsertti. 

Rakennusten lisäksi muunkin his
toriallisen perinnön vaaliminen 
tarjoaa omat haasteensa. Vanhoja 
kirjoja, asiakirjoja ja valokuvia on 
tallessa varsin suuri määrä, mut
ta iso osa niistä olisi suotavaa laji
tella, käydä läpi ja tutkia uudes
taan, jotta kartanon ja suvun 
historian kulusta saataisiin entis
tä yhtenäisempi kokonaiskuva. 
Toistaiseksi ratkaisematon suku
tutkimuksen ongelma on myös 
Johan Valentin Roschierin isän, 
Suomen Roschier-suvun kantaisän 
Valentin Roschierin (1672-1737), 
vanhempien henkilöllisyys ja mah
dollinen yhteys ranskalaisperäiseen 
de Rogier -sukuun- mutta se on
kin jo kokonaan toinen juttu . • 

HENRIK ROSCHIER 

yrhrosc@st.jyu.fi 



"' 'Ajankohtaista 

Sukutietojen kerääminen 
on käynnissä koko ajan 

Vänrikki Erik Stenrothin jälkeläisten sukutietojen 
keruu on käynnissä koko ajan . 
Tietojen tallentamisesta vastaa sukuseuran 
dokumentointitoimikunta . Työn alla on uusien suku
haarojen etsiminen sekä vanhojen tietojen täyden
täminen. 
Vaikka aktiivinen tietojen ajantasaistaminen 
käynnist yykin vasta ensi vuonna seuraavaa suku
kirjaa varten, toimikunta toivoo saavansa muutok
sia ja täydennyksiä jatkuvasti . 
Kivenjumissa julkaistaan perheuutisina syntyneitä, 
kuolleita, avioliittoon vihittyjä sekä loppututkin
non suorittaneiden nimiä . 

Tiedot voi lähettää kirjallisesti toimikunnan puheen
johtajalle Timo Siuko selle joko sähköpostitse 
osoitteella timo.siukonen@sci.fi, kirjepostina 
osoitteeseen : 
Timo Siukonen 
Vanhansillantie 6 
41660 Toivakka 

tai täyttämällä sukutietolomakkeen sukuseuran 
nettisivuilla http:/ /www.stenroth.net 

"Peruspaket tiin" kuuluvat jokaisen henkilön kaikki etu- ja sukunimet, koulutus ja/ 
tai amm atti, syntymäaika ja -paikka, avioliitossa olevilta vihkiaika ja - paikka, vainajista 
kuolinaika ja - paikka . Myös lasten, avo - tai aviopuolisoiden sekä näiden vanhempien 
nimet, syntymäajat ja -paikat sekä mahdolliset knolinajat ja -paikat tarvitaan. 

Sukuseura hankki sukututkimuksesta 
kiinnostuneille Suku2000-lisenssin 
Sukuseuran dokumentointitoimikunta hioo etukäteen 
valmiuksiaan lähteä sukutietojen keruuseen seuraa
vaa sukukirjaa varten. 
Helmikuussa järjestettiin kurssi Hämeenlinnassa, 
jossa tutustuttiin majuri Kari Luukan johdolla 
Sukuohjelmisto2000:n ominaisuuksiin . 
Kurssilla ohjelmisto havaittiin hyväksi . Sukuseura 
hankki sen jälkeen yhdistyslisenssin Sukuohjel
misto2000 :een. 

Kiinnostaisiko sinua sukututkimus ? Tunnetko 
lähipiirissäsi jonkun, jota aihe kiehtoo? 
Jos haluat ohjelmiston käyttöösi, ota yhteys puheen
johtaja Timo Siukoseen (puh. 0400-201480). 
Voit hankkia ohjelmiston ja opaskirjan edullisesti, 
huomattavasti halvemmalla kuin mitä ne maksavat 
tavallisesti. 

Sinustako sukuseuran sihteeri? 
Stenroth sukuseura on elänyt vuoden ilman sihtee
riä. Harmillinen tilanne syntyi, kun aiempi sihteeri 
Timo Siukonen valittiin seuran puheenjohtajaksi. 
Sihteeri haku jatkuu. 
Lähtisitkö sinä mukaan seuran toimintaan? 
Sihteerin tehtävät voidaan mitoittaa sopiviksi hyvin 
joustavasti. Vaihtoehtoja on monenlaisia . 
Tehtävä voidaan sopia määräaikaiseksi esimerkiksi 
seuraaviin sukujuhliin, 20. kesäkuuta 2004 asti . Ne 

voidaan rajata vain kokousrutiinien hoitoon tai niitä 
voidaan laajentaa esitysten valmisteluihin ja kirjeen
vaihtoon asti. 

Ota yhteys sukuseuran puheenjohtajaan Timo 
Siukoseen (puh. 0400-201480 tai sähköpo sti 
timo. siukonen@ sci.fi) . 
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Näkökulmani 
Oma perspektiivini laaja-alaiseen ja moniulotteiseen 
doping-vyyhtiin muodostuu entisen maajoukkue
urheilijan sekä nykyisen liikuntatieteiden maisterin, 
nuorisourheilukouluttajan,-kasvattajan ja kaksi
vuotiaan Oosa-tytön isän näkökulmasta. 

Itse en omalla SM-pronssille yltäneellä 1 0-ottelijan 
urallani doping-aineita tai -menetelmiä käyttänyt, 
vaikka mahdollisuuksia ja tarjouksia niillekin olisi 
ollut. En kuitenkaan aio moralisoida tai tuomita 
muiden ihmisten erilaisia päätöksiä vastaavissa ti
lanteissa, vaikka oma kantani onkin yksiselitteinen 
El. Ennemminkintoivon laajempaa keskustelua län
simaissa vallitsevasta voittamisen ja rahan yli
korostamisesta sekä median kaksinaamaisuudesta. 
Haluaisin hakea syitä huippu-urheilun nykyiseen huo
noon moraaliseen tilaan pikemmin kuin tonkia yk
sittäisten tapauksien vähäpätöisiä yksityiskohtia. 

Dopingaineiden käyttö on valitettavaa eikä hyväk
syttävää, mutta toisaalta se on hyvin inhimillinen 
ihmisluonteen piirre. Sama ilmiö on havaittavissa 
kaikilla elämän alueilla talouselämästä parisuhteisiin, 
politiikasta kulttuurielämään jne. Jostakin syystä 
huippu-urheilun päälle jääneet amatööriurheilun 
ihanteet eivät rapisseet samassa tahdissa kuin mitä 
viihdeteollisuuden panokset kovenivat kultaharkkojen 
ja salamavalojen loisteessa. Epäsuhta rehdin 
kilvoittelun pelisääntöjen ja huippu-urheilijoiden 
rahakkaiden sponsorisopimusten pykälien leikkaus
pisteessä kasvoi suureksi. 

Nyt kärynneitä vaaditaan roviolle. Väärinhän he ovat 
tehneet, mutta missä on julkiseen mestaukseen osal
listuvien suhteellisuudentaju? Missä on median mo
raali? Missä on järki- rahassako? 

Optimo.innista maksimointiin 
Citius, altius, fortius - nopeammin, korkeammal
le, voimakkaammin. Itse asiassa tuo olympiakisojen 
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motoksi muodostunut ylväs pyrkimys kätkee itseen
sä myös motiivin dopingiin, urheilusuorituksen kei
notekoisen parantamiseen. Vai mitä mieltä itse olet
te - eikö aina tilanteessa, jossa omaa suoritusta, 
suorituskykyä, tulosta tai voittoa pyritään tiettyjen 
pelisääntöjen mukaan optimoimaan, mieleen saattaa 
juolahtaa: "Voisinko tehdä asian vieläkin paremmin?" 
Kun tätä ajatuskulkua viedään tarpeeksi pitkälle, niin 
optimointi saattaa muuttua maksimoinniksi. Mitä lä
hempänä maksimointia ollaan, sitä enemmän on 
yleensä rahaa tarjolla ... 

Urho oli hyvä urheilussa 
Kuvitellaanpa täysin keksitty - tosin hyvinkin mah
dollinen - tilanne. Urho (keksitty nimi) on harras
tanut urheilua pienestä pitäen, kun ei pienellä kyläl
lä ollut muutakaan tekemistä. Koulussa Urho ei 
koskaan menestynyt lukuun ottamatta urheilua. Oli
pa sitten kyse yksilö- tai palloilulajista, nopeus-, 
voima-, kestävyys- tai taitotyyppisestä lajista, sei
soi Urho aina oman koulunsa ja koulujen välisten 
kisojen korkeimmalla pallilla. Olihan hän har
joitellutkin, mutta kyllä Urho itsekin välillä ihmet
teli, että miksi juuri hän menestyy ... 

Vuodet vierivät ja koululuokat vaihtuivat isompaan. 
Urho joutui muuttamaan kaupungin isoon kouluun, 
kun vanha tuttu kyläkoulu lakkautettiin. Lapsesta 
saakka yhdessä kulkenut kaveriyhteisö hajosi ja mo
net nykyiset luokkakaverit alkoivat viettää aikaansa 
viikonloppuiltaisin kaupungilla. Urho ei oikein so
peutunut uuteen luokkaansa; kaikki puhuivat vain 
lukioon menosta tai edessä siintävästä yhteisvalin
nasta. Muita urheilijoita ei luokalla ollut, eikä ku
kaan oikein ymmärtänyt, miksi Urho hikoili 
treeneissä harva se päivä. Urhoa ei koulu kiinnosta
nut, eikä hän 6,1 :n keskiarvolla uskonut olevansa 
hyvä oikein missään -paitsi urheilussa. 



Urheilu ei elättänyt 
Urho haki ammattikouluun, mutta ei päässyt sisään. 
Tästäkin takaiskusta huolimatta Urho jatkoi 
pitkäjänteistä harjoitteluaan kivuten omassa lajissaan 
piiri- ja aluetason kautta aina kansalliselle tasolle. 
Töitä hän ei koulua käymättömänä ollut saanut. Kak
si työvoimatoimiston järjestämää kurssia hän oli käy
nyt nukkumassa, kun olivat "pakottaneet" . Äidin ra
hoilla Urho eli ja harjoitteli. 

Urhon ja äidin talous oli tiukalla . Urho joutui 22-
vuotiaana ensimmäistä kertaa elämässään miettimään 
arkielämää myös rahan näkökulmasta. Äiti oli moit
tinut Urhoa siitä, että hän oli nahjus ja että hänen 
pitäisi alkaa hankkia leipää pöytään. Urho ei sulat
tanut äidin kritiikkiä; hänkö muka nahjus? SM-kiso
jen viides ja neljä treenituntia päivässä. Eikö se rii
tä, että hänellä on hyvä harrastus ja että hän on tehnyt 
pitkäjänteisesti töitä kehittyäkseen? 

Rahaa ja kiusauksia ... 
Illalla Urho ei saanut unta. Hänellä pyöri päässä asi
oita . Monia ja isoja asioita. Ensinnäkin, äiti oli oi-

keassa. Toiseksi, hänen hyvä ystävänsä, Tare, oli SM
kisojen ykkönen ja hän ansaitsi viime vuonna lähes 
50 000 euroa. Ajatella, 49 000 euroa enemmän kuin 
Urho, vaikka Tare ei ollut paljonkaan Urhoa parem
pi. Tare oli mainoksissa, Tarella oli uusi auto, Tare 
oli lööpeissä, Tare oli viihdeohjelmissa. Tare oli, 
Tarella oli - Urholla ei. Oliko kaikki kiinni todella
kin siitä hienon hienosta, mutta - näemmä - niin 
pirun merkityksellisestä erosta! ?! 

Seuraavana päivänä Urho marssi kaverinsa Mikan 
kaverin Peten luokse. Mika oli joskus sanonut, että 
Pete oli kehittynyt voimassa ja nopeudessa puolessa 
vuodessa "aivan älyttömästi" ja että Petellä on "omat 
keinonsa". Urho kyllä tiesi mistä oli kyse; jotain 
aineitahan Pete oli ottanut. Pete kertoi, että aineet 
tulevat jostakin rajan takaa, eikä Pete edes tiennyt 
niiden nimeä. Sen Pete kuitenkin tiesi, että t1,1lokset 
olivat kehittyneet suunnattomasti. "Se on niin help
poa, voin hommata kyllä sullekin . Mutta muista, 
näistä asioista ei sitten muille puhuta!", Pete kuiska
si vakavana ... 

Aikuisilla on paljon opittavaa lapsilta . Tämä pätee myös liikunnan ja urheilun perusolemuksen suhteen. 
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Yksilön intressit 
ja globaali markkinatalous 
Kuinka Urho omassa valinnan paikassaan toimi, jo
kainen voi itse miettiä mielessään . Edellisen kerto
muksen tarkoitus oli tuoda doping-ilmiö yksilön ta
solle ja sitä kautta auttaa meitä ymmärtämään niitä 
tekijöitä, jotka vaikuttavat yksittäisiin ihmisiin, hei
dän lähipiiriinsä ja ympärillä olevaan yhteiskuntaan. 

Urhon kohtaama doping-kiusaus ei ole mikään uusi 
asia, sillä jo luonnonkansojen keskuudessa alkoholia 
ja erilaisia kasvien lehtiä on käytetty lisäämään hei
mojen sotavalmiutta. Myöskään nykyaikaisessa ur
heilussa doping ei ole vain viime vuosikymmenten 
asia, vaan jo 1860-luvulta on aikakirjoihin jäänyt do
ping-tapaus lääkeaineiden yliannostuksesta urheilu
suorituksen parantamiseksi. 

Mutta vielä Urhosta. Dopingin suurimmat syyt -
ihmisen perusluonteen ohella - johtuvat tällä het
kellä suurten ja yleisöä kiinnostavien urheilulajien 
muuttumisesta viihteelliseksi bisnekseksi, jossa ta
voitteena on maksimaalinen liiketaloudellinen voit
to. Tällä globaalilla ja vapaaseen markkinatalouteen 
sidoksissa olevalla ilmiöllä on penkkiurheilijan ja 
miksei myös eri lajien kehityksen kannalta omat 
myönteiset puolensa, mutta vaakakupissa ovat urhei
lun oman eettisen normiston hämärtyminen, urhei
lijoiden uskottavuuden heikkeneminen ja urheilun 
kasvatuksellisen merkityksen murentuminen. 

Päähuomio seurauksista syihin 
Tarinamme Urho puntaroi omaa valintaansa talou
dellisten tekijöiden, oman moraalikäsityksensä, tun
ne-järki - syiden sekä luonnollisesti oman elämänti
lanteensa kautta. Uskon, että tämä perusasetelma 
on kaikilla, jotka joutuvat vastatusten doping-kysy
myksen kanssa . 

Koska vallitsevaan globaaliin markkinahumuiseen ja 
rahakeskeiseen elämänmenoon on yksittäisen ihmi
sen vaikea vaikuttaa muulla tavoin kuin omilla 
valinnoillaan, alkaa mielestäni dopingin vastainen 
toiminta kuin itsestään vanhempien oman esimer
kin kautta suhteessa oikeaan ja väärään, suhteessa 
yhteisten pelisääntöjen kunnioittamiseen. 

Perheen tärkeän pohjatyön jälkeen luonnollisesti kou
lulla ja nuorten urheiluseuratoiminnan ohjaajilla ja 
valmentajilla on äärettömän tärkeä rooli asenteiden, 
arvojen, koulutuksen ja ammatillisen uran ra
kentajina. Jottei pohdinta mene liian idealistiseksi, 
mielestäni on myös tunnustettava tietyt enna
koimattomat nuoren kehitykseen vaikuttavat teki
jät, jotka nivoutuvat mm. lapsen ja nuoren kaveri
piiriin vaikutukseen ja toisaalta sensaatiohakuisen 
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median syöttämaan informaatioon, joka usein 
kritiikittömyydessään suuntaa lapsille ja nuorille, 
joilla ei ole valmiuksia käsitellä räävittömiä lööppejä, 
täysin yksipuolisen ja mustavalkoisen kuvan maail
masta, jossa elämme. 

Palopuheesta kiteytykseen: toivoisin kasvattajille 
voimia aitoon kiinnostukseen nuorten ihmisten elä
mään ja toisaalta - mediaväelle rivitoimittajista 
konsernien johtajiin kykyä katsoa itseään peiliin ja 
kysyä. Tällaista maailmankuvaako haluan lapsillem
me välitettävän? 

Mahdollisuudet, uhkat ja toiveet 
Urheilun hienoin piirre liittyy kavereihin ja muka
vaan yhdessäoloon. Joskus se voi olla tavoitteellista 
ja kovaakin rutistamista, joskus leppoisaa pikku
kilvoittelua . Kasvattajan näkökulmasta näen urhei
lussa suuren mahdollisuuden mm. toisen kunnioit
tamisen, yhteisten pelisääntöjen ja oman itsensä 
tuntemisen oppimiseksi. Kyse on kuitenkin mahdol
lisuudesta. 

Uudet tutkimukset osoittavat (mm. WHO:n 
koululaistutkimus 2002), että päihteiden ja tupakan 
käyttö on urheilevien nuorten keskuudessa yhtä yleis
tä kuin ikäluokassa keskimäärin. Entä mikä merki
tys on väkivaltaistuvalla huippu-urheilun ala
kulttuurilla tai kansan suosikkien doping-käryillä? 
Kysymys kuuluu : mitä signaaleja nämä kaikki- lä
hinnä huippu-urheilun vaikutuspiiristä nuorten toi
mintaan levinneet - lieveilmiöt ennen kaikkea nuo
risolle antavat? Onko urheilu enää kasvualustana 
sellainen, että sitä voi lapsille suositella? Itse toivon 
ja haluan uskoa näin, mutta oma vihjeeni lasten van
hemmille on: Olkaa kiinnostuneita lapsenne harras
tuksista ja ottakaa selvää millaisessa toiminnassa lap
senne ovat mukana! 

Kaikesta kriittisyydestäni huolimatta sydämeni syk
kii urheilulle, oli siinä sitten järkeä tai ei. Suurin 
tähän aihepiiriini liittyvä toiveeni kuitenkin on, että 
liikuntakasvatuksen ja lasten ja nuorten arvopohjaisen 
liikunnan/ urheilun ei tarvitsisi kantaa sitä taakkaa, 
jonka täysin eri maailmoissa elävä huippu-urheilu 
omissa ongelmissaan väistämättä myös sen ylle on 
sysännyt. Tämän toiveen toteuttamisen vastuu on 
meillä kaikilla - myös meillä Stenrothin suvun jäse
nillä .• 

SEBASTIAN SIUKONEN 

Kommentit aiheesta osoitteeseen sebastian.siukonenfåpp.inet.fi 



ln Memoriam Sirkka Siirala ja Mirjam Glöersen 
Erikoislääkäri Sirkka Siirala (o.s . Wegelius) kuoli 93-
vuotiaana Helsingissä 13. elokuuta 2002 vietettyään 
viime aikansa Käkikellon ryhmäkodissa Oulunkyläs
sa. 

Sortavalassa 21. toukokuuta 1909 syntynyt Sirkka 
Siirala oli Suomen ensimmäinen foniatrian eli puhe
ja äänihäiriöiden erikoislääkäri. Hän toimi Turun yli
opistollisen keskussairaalan Tyksin foniatrian poli
klinikalla, Helsingin yliopistollisen keskussairaalan 
Hyksin korvasairaalan foniatrian poliklinikalla, 
Lastenlinnan konsultoivana lastenfoniatrina ja 
apulaisylilääkärinä korvasairaalan audiofoniatrisella 
osastolla, josta jäi eläkkeelle 1972. Hän oli alansa 
vahva kehittäjä ja asiantuntija. 

Yksityisvastaanottoa Sirkka Siirala jatkoi eläke
vuosinaan vielä pitkään muun muassa laulajien ään
ten hoitajana . On arveltu, että Suomessa ei liene 
oopperalaulajaa, jonka kurkunpäätä hän ei olisi tut
kinut . 

Musiikki oli Sirkka Siiralan nuoruuden harrastus, 
mutta ylioppilaaksi aikonut tyttö ei halunnut paneu
tua vain musiikin opiskeluun, joten pianotunnit jäi
vät ja harrastus jatkui vain kotisoitteluna. 

Sirkka Siirala oli erittäin seurallinen, josta esimer
kiksi monet sukujuhlat kertovat . Samoin hän oli 
aikaansaapa, niin puutarhaviljelijänä Hiidenvedellä, 
uutterana käsitöiden tekijänä ja ruuanlaittajana kuin 
lastenlasten hyvänä pitäjänä. 

Sirkka Siiralalla oli runsaasti muistoja nuoruudestaan 
Sortavalassa ja myöhemmin Helsingissä. Erinomaista 
ajankuvaa ja suvun tapahtumia hän on tallettanut 
kymmeniä sivuja muistiinpanoina, joita hänen tyt
tärensä, toimittaja Mirja Siirala-Törnudd on kirjoit
tanut puhtaaksi. 

Opiskeluaikanaan hän tapasi miehensä, Urpo Siira
lan, josta myöhemmin tuli korva-, nenä- ja kurkku
tautien professori. Sota ja perheen kasvaminen- vii
si lasta opiskeluaikana ja myöhemmin vielä kuudes -
viivästytti Sirkka Siiralan valmistumista vuoteen 
1942. Väitöskirjansa lasten viivästyneestä puheen ke
hityksestä hän sai valmiiksi 1969. 

Sirkka Siiralan isä oli Salomon Primus Wegeliuksen 
kahdeksasta lapsesta Väinö Wegelius, jonka kauppa
talo on yhä jäljellä Sortavalassa. Myöhemmin hän 
toimi K~.P:n pankinjohtajana Sortavalassa ja Hel
singissä. Aiti oli Maikki Cederberg. 

Mirjam Glöersenin (o.s . Holst) äiti oli puolestaan 
Salomon Primuksen tytär, Väinön sisar Signe. Isä oli 
apteekkari Sven Holst, Suomeen Kotkan kautta 
asettunutta norjalaissukua. 

Mirjam Glöersen kuoli 93-vuotiaana nopeasti eden
neen leukemian uuvuttamana 4. tammikuuta 2003 
Helsingissä, viimeiset päivänsä Terhokodissa viettäen. 
Hän oli syntynyt 2.10.1909 Sortavalassa. 

Mirjam Glöersen kouluttautui lastentarhan
opettajaksi, mutta hänen tiensä vei aviomiehen, 
norjalaissukuisen Odd Glöersenin mukana Valkea
koskelle. Säterin tehtaan johtajan puolisona hänen 
päivänsä täyttivät emännän velvollisuudet, jotka hän 
nelilapsisen perheensä ohella hoiti valloittavan 
elämänmyönteisen asenteensa mukaisesti. 

Odd Glöersenin jäätyä eläkkeelle 1974 he muuttivat 
Tammisaareen, jossa Jomalvikin huvila oli kotina. 
Miehensä kuoleman jälkeen Mirjam Glöersen asui 
myöhemmin talvet Helsingissä ja viimeksi Munkki
niemessä, mutta Tammisaaressa Jomalvik oli mie
luisa kesäpaikka, jossa hän viihtyi vielä vume 
aikoinakin viikonloppuja lasten kanssa. 

Hän oli yksi ensimmäisiä ajokortin saaneita naisia 
Suomessa, ja niinpä autolla ajo oli hänen mieluisa 
harrastuksensa viime vuosiin asti. 

Mirjam Glöersenille oli ominaista kiinnostus kaikes
ta. Fyysinen kunto säilyi hyvänä pitkään niin, että 
vielä Holst-suvun kokoontumisessa Kotkassa vajaat 
kolme vuotta sitten hän jaksoi kulkea ja osallistua 
koko ohjelmaan nuorempien kanssa aina yömyöhään 
asti. 

Mirjam Glöersen jaksoi myös jakaa valoisaa elämän
asennettaan muille: Nauttikaa elämästä ja nauttikaa 
lapsista niin kauan kuin he ovat pieniä, oli hänen yksi 
elämänohjeensa. 

Mirjam Glöersenin siunaustilaisuudesta Hietaniemen 
vanhassa kappelissa ja muistotilaisuudesta 24. tam
mikuuta jäi läsnäolleelle lähisuvulle yhtä valoisa 
muisto kuin hän itse oli. 

Saran sukuhaaran vanhin ja saman sukupolven ainoa 
elossa oleva jäsen on nyt 8 8 vuoden ikäinen Ann-Mari 
Heikkilä (o.s. Wegelius), Salomon Primuksen pojan 
Rafaelin tytär, joka teki elämäntyönsä sairaanhoita
jana. Hän viettää eläkevuosiaan Pohjassa. 

JAAKKO PIHLAJA 

jaakko. pihlaja@sanoma.fi 

Kivenjuuret numero 10 kertoi viime vuoden toukokuussa 
Saran sukuhaaran vanhimmista, serkuksista Sirkka Siira
lasta ja Mirjam Glöersenista muistelemassa nuoruusvuosi
aan Sortavalassa . Nyt molemmat ovat poissa joukostam
me. 
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Stenrothit Lappeenra'nnassa 17. - 18.5.2003 

HINTA PUTOSI! PIDJ .KIIR.ETTJ! 

EDULLINEN KOKONAISPAKETTI KEVÄTRISTEILYLLE! 
HUOMAA NOPEA ILMOITTAUTUMINEN! 

- Majoitus hotelli Lappeessa 2-hengen huoneissa, 
- Pääsylippu Linnoituksille ja kahvit leivonnaisineen kahvila Majurskassa sisältyy majoituksen hintaan . 
(Opastettu kierros järjestetään, jos halukkaita on vähintään 15 henkilöä, opastusmaksu peritään erik
seen). (Illallinen)* 
- 5 tunnin risteily Saimaalla - käymme ensin Mälkiän suluilla josta puksuttelemme Taipalsaareen, 
rantaudumme, tutustumme Röytyn kotiseututaloon ja nautimme retken päätöskahvit. Laivalla monipuo
linen buffetpöytä. 
- Taipalsaaresta palaamme linja-autolla Lappeenrantaan 

PAKETIN YHTEISHINTA 110 euroa (lapset alle 14-v. 80 euroa) 
Erikinpäivän hinta 65 euroa (lapset 59 e) 

Ilmoittautumiset heti maksamalla ( Aktia 405 5 24- 2 3 9796 "Sukuseuramatkat", viestiosaan ilmoittautujan 
nimi ja maininta "Erikinpäivä 2003"), 
EHDOTON TAKARAJA 8.5.2003! 

koko paketti 110 1 80 euroa tai 
Erkinpäivän ohjelma 65 1 59 euroa 

Tiedustelut, puhelinilmoittautumiset, erityistoivomukset yms. Jan Sundmanille 
puh . 040-835 73 97 tai sähköpostitse : jan.sundman@kolumbus .fi . 

Ohjelma: 
La 17.5. 

Saapuminen Lappeenrantaan jokai
nen omaan tahtiin. 
Majoittuminen 2-hh -huoneisiin . 

19.00 Illallinen ja yhteistä ohjelmaa 
LAPPEEN HERKKUJA 
MENli A: MENll B: 

Su 18.5. ERIKINPÄIVÄN RISTEILY 
9. 30 Lähtö Lappeenrannan satamasta 

Casanovan sienikeitto 
Casanovan possua 
Jäätelö 1 kahvi 

Kanasalaatti 
Pariloitu lohi 
Jäätelö 1 kahvi 

El Faro - laivalla 5 tunnin risteilylle, 
ks . tiedot edellä . hinta 30 euroa maksetaan ravintolassa 

16 .50 bussi lähtee Taipalsaaresta Lappeenrantaan 

Matkustus 
Ajomatka Helsingistälappeenrantaan noin 221 km, ajoaika noin 3 tuntia. 
Junia Lappeenrantaan: esim. (hinnat aikuinen 2-lk. meno): 

Klo 5.55 Tampereelta Riihimäen kautta (vaihto}, on"perillä Lappe~nrannassa klo 9.16 (37,60f). 
Klo 17.07 Tampereelta Riihimäen kautta (vaihto), perillä klo 20.17 (37,60 €) 
Klo 6.43 Hämeenlinnasta Riihimäen kautta (vaihto), perillä klo 9.16 (30,80 €) 
Klo 17.50 Hämeenlinnasta Riihimäen kautta (vaihto), perillä klo 20.17 (30,80 €) 
Klo 6.34 Helsingistä, on Lappeenrannassa klo 9.16 (33,60 €) 
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