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En voi vielä paljastaa.,salaisuutta; 
mutta kylläkin voin, luvata, että 

Nivalan sukujuhlassa meitä odottaa 

yllätys. Mitä olisi elämä ilman jän

nitystä, salaisuuksia, ~aihtelua? 

Arjessa keski-ikäisiltä vaaditaan 

paljon raakaa työtä jokapäiväisen 
elannon hankkimiseksi. Nuoret ha

kevatelämänuransa älkua, opiske

levat ja perustavatperheitä sellaista 

vauhtia, että vanhempia hirvittää. 
Koulu}aiset tulevat tyhjiin koteihin 

avainkaulassa ja ottavat välipalaa 

jääkaapista. Pikkulapset viedään 

päiväkoteihin, jotka isoissa kau

pungeissa ovat vuorotyötä tekevien 

vanhempien vuoksiiaulci ympäri 
vuorokauden. Hoib)at ja kaverit 

vaihtuvat tiuhaan. 

Kuva~set ovat k~Ji~tettyjä esi- It 

merkkejä siitä, mite~ suomalaiset''' 

ovat kovilla. Toisilla on liikaa töitä, 

liian monella ei lainkaan. Sosiaa

liseen kanssakäymiseen jää vähän 
aikaa,jos ollenkaarr('Arjen rytmit- , 

tämiseksi kaipaamme. vastapainoksi 

ensin lepoa, sitten juhlaa. 

Vänrikki Erik Stenrothin ( 16884 \·l{ 
1766) jälkeläisille ja heidän per

heilleen on tarjolla tuplajuhlat 

19.~20. kesäkuuta Nivalassa. Siellä 

on koettavissa vap~~~uotoista yh-i; 
dessäoloa, korkeatasoista ohjelmaa''!' 

sekä alussa mainittu yllätys. 

Töivo:p, että tuo s~~~isuus kantaa 
paljastuttuaan yli sUkupolvien ja 

luo yhtenäisyyden tunnetta meille, 
jotka tuon kelpo vänrikin jälkeläi-
siä olemme. .,/ 

Joko ehditmiettiä, että mitkä ih
meen tupla juhlat? Tarkoitan koko 

suvulle tarkoitettua sukujuhlaa ja 

sukuseuran jäsenille tarkoitettua 
·vuosikokous ta. 

Jälkimmäinenkin on tärkeä, sillä 

siellä vaikutetaan seuran tulevai

suuteen, myös myöhempien juhli

en järjestämiseen. Siellä päätetään 

säännöistä, taloudesta ja luotta
mushenkilöistä. 

Yhdistyks(!ll11l1e hallitus ei vielä 
ollut kypsit uomaan Nivalan koko

ukseen ehdotusta seuran jäsenyy
den avaamisesta muille kuin Erik 

Stenrothin.,Jälkeläisten aviopuoli
soille. Keskustelu avopuolisoiden 

asemasta jatkuu jo tämän lehden 

sivuilla. Lopulta vain seuran jä

senet voivattehdä sääntÖJ:DUUtok

sen vuosik~kouksessa. 

Kiitän jo etukäteen sukujuhlien 

järjestelytoimikuntaa mittavasta 

uurastuksesta yhteiseksi parhaak
semme. 

Tervetuloa kokemaan, katsomaan 

'ja kuuntelemaan, mitä Nivalassa 
oikein tapahtuu! Siellä voit myös 

liittyä seuran jäseneksi. 

Timo Siukonen 
puheenjohtaja 
timo.siukonen@sci.fi 



Ensivisiittiini Nivalassa oli hyvä 

syy. Olin juuri mennyt naimisiin 

nivalalaisen Anna-Paula Sarjanojan 

kanssa, joten piti mennä esittäyty

mään anoppilassa. Oli vuosi -76. 

Matkaa tehtiin pitkään. Etelän 

runkotiet kapenivat vähitellen ja 

muuttuivat mutkitteleviksi sora

teiksi. Lopulta avautui lakeus, jota 

rytmittivät vielä tuohon aikaan 

ladot ja heinäseipäät. Tuore vaimo

ni kertoi käyneensä lapsuudessa 

laskettelemassa rautatien ylikul

kusillalla. Se vasta oli hurja mäki! 

Perillä odotin tapaavalli jäyheitä 

pohjalaisia. Siimeksen anoppi ja 

appiukko, Eeva ja Vilho, osoittau

tuivat kuitenkin sydämellisiksi ja 

tarmokkaiksi ihmisiksi. 

Ensivisiitin jälkeen Nivala on 

muuttunut. Heinäseipäät on kor

vattu paaleilla, ladot ovat romahta

neet kasaan ja viimeisiä suojellaan. 

Tiet on päällystetty asvaltilla ja 

keskustaan rakennettu liikenneym

pyröitä. Kylästä on tullut kaupun

ki. Vaikka Nivala on edelleen Suo

men suurin lihan ja toiseksi suurin 

maidon tuottaja, pääosa väestöstä 

elää kaupasta ja palveluista - ja 

melkein kolmannes teollisuudesta. 

Maatalous työllistää enää 20 pro

senttia nivalalaisista. 

Yksi asia on kuitenkin säilynyt. Ni

valalainen elämänasenne. Sitä voisi 

ehkä parhaiten kutsua huumorin

tajuiseksi tyyneydeksi. Tehdään 

kyllä, mutta ei turhaan eikä ihan 

ilman leiskautusta. Amerikkalainen 

ystävämme Holly Doetschman 

kyläili Siimeksessä, hiihteli ja 

nautti luonnosta. Nyt jo kuollut 

Nivala-lehden päätoimittaja-lan

koni Tapani Sarjanoja asui siihen 

aikaan vielä Siimeksessä, taisi olla 

vuosi -86. Holly ja Tapani tapasivat 

useita kertoja vierailun aikana eikä 

lauseita vaihdettu, kunnes lähtö

päivänä Tapani ystävällisesti kysyi: 

"May 1 carry your luggage to car?" 

"1 thought that you cannot speak 

Engiish", Holly hämmästeli. "1 had 

nothing to say", vastasi Tapani. 

Small talk on turhaa, kohteliaisuus 

ei. 

Kesällä on jälleen hyvä syy mat

kustaa Nivalaan. Sinne kokoontuu 

sadoittain stenrotheja juhlimaan. 

Erilaisia ihmisiä erilaisilla arvoilla 

ja ajatuksilla, lähisukulaisia ja ih

misiä joista ei ole koskaan kuullut

kaan. Ainakin minä odotan juhlia 

innolla. Onhan meillä kuitenkin 

jotain yhteistä: yhteinen sukujuuri. 

Mitä se sitten tarkoittaakaan, bio

logista yhteyttä vai sosiaalista yhte

yden tunnetta? Se ja sama, tuntuu 

mukavalta kuulua isoon yhteisöön, 

varsinkin kun odotettavissa ovat 

iloiset pippalot. 

Hannu Sariola 
päätoimittaja 
hannu. sariola@helsinki.fi. 

Puheenjohtajalta: Juhlimaan! 
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Nivalan Stenrothit Veikko Palola 

Nivalan Stenrothien kantaisä 
Karl Niklas Stenroth muutti 
U udestakaarlep)Ystä Alavies
kaan 1840 ja 20 vuotta myö
hemmin Nivalaan. Perheellä. 
oli silloin seitsemå·n lasta. 
Kuopus Klaus Oskar synty i 
Nivalassa. Nivalan stenrothi
laiset ovat olleet pitkään 
ruumiillisen työn tekijöitä, 
eri alojen ammatintaitajia ja 
maanviljelijöitä. Vasta sotien 
jälkeen 1950-luvulla koulu
olojen parannuttua alkoi voi
makas pyrkimys koulutukseen 
ja sen kautta siirtyminen 
uusille aloille. 

Nivalan Stenrothin kan
taisä on Nilsin pojanpoika 
Karl Niklas 

Stenrothlen kantaisä Nivalassa oli 
Nils Stenrothin pojanpoika Karl 
Niklas eli Kalle. Hänen varhai
semmista vaiheistaan löytyi Niva
lan kirjastosta maininta muutosta 
9 . 11 .1840 Uudestakaarlepyystä 
Alavieskaan ja Hautalan taloon 
ulosottomiehenä ja poikamiehe
nä . Hänen puolisonsa Kristiina 
Lung muutti 1.5 . 1828 Alavies
kaan Kalajoelta naimattomana. 
Hänen todettiin olleen 1840 noin 
20-vuotias; syntymävuodeksi oli 
laskettu 1818. Kalajoella hänen 
nim e n sä oli ollut muodoss a 
Lund ja ammattinimikkeenä 
emännöitsijä. 

Asiakirjat kertovat Karl ja Kris
tiina Stenrothin muuttaneen 
perheineen Nivalaan 8 .1.1860. 
Heillä oli silloin seitsemän lasta. 
Perheen kuopus Klaus O skar 
syntyi Nivalassa . 

Karl Niklas Stenroth toimi Ni
valassa apulaisnimismi eh e n ä 
1860-luvulla. Hänen asuinpaik-
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Klaus __ Stenroth (istumassa toinen_ ?,ik.] 1900-luvun alkupuolella 
ryhm~~uvassa, _Jonk~ _ml!ut henktlot ovat Sillankorvan meijerin 
henktlokuntaa Ja metjertkoulun oppilaita. 

kansa oli luultavasti alusta alkaen 
vanha Heikkilä, jossa hän kuoli v. 
1871. 

1860-luvun katovuodet 
tappoivat 

1860-luku on ollut varmaan vai
keinta aikaa Nivalan historiassa. 
Silloin olivat suuret katovuodet. 
Oli pulaa sekä ihmisten että eläin
ten ruuasta . Lavantauti ja isorok
ka tekivät tuhojaan . Väkiluku ale
ni useita satoja vuosikymmenen 
loppupuolella. Ruuanpuute teki 
tuhojaan myös eläimissä. Leh
mämäärä putosi puoleen, hevosia 
kuoli 140 ja lampaita 2800. 

Lisäksi elämää vaikeuttivat m etsä
rosvot eli puukkojokelaiset, jotka 
varastivat viljaa talojen aitoista ja 
keittivät viinaa. Oulun Viikkosa
nomissa kerrottiin Pidisjärven 
(Nivalan) rosvojoukkioista , jotka 
ovat r yhtyneet yhteistoimintaan 
haapaveteläisten rosvojen, mus
talaisten ja laukkuryssien kanssa. 
Toisaalta herännäisyys oli saanut 
otteen nivalalaisista ja laestadi
olaisuus t eki voimakasta tuloa . 
Vuosisadan loppuun m ennessä 

olot olivat: rauhoittuneet ja Ni 
valan voimakas nousu alkanut. 
Karl Niklas Stenrothin kahdek
sasta lapsesta pojat Karl , Gustav 
ja Klaus sekä tyttäristä Sofia ovat 
tehneet elämäntyönsä Nivalassa 
eri aloilla. 

Karl Stenroth oli mylläri ja hänen 
poikansa Heikki toimi höyryko
neenkäyttäjänä Nivalan Saha ja 
Mylly O y:llä. Teknistä osaamista 
löytyi seuraavastakin sukupol 
vesta. Veikko Stenroth asui isänsä 
tapaan Pylvään pientilaa ja toimi 
~amalla autopuolen työnopetta
Jana Makolan kurssikeskuksessa. 
Asentajan taitoja tarvittiin joskus 
myös, kun m eijerin koneet oik
kuilivat . 

Gustav Stenroth oli ammattitai
toinen muurari. Hänen poikansa 
Uuno oli maanviljelijä, mutta 
toimi samalla metsätyönjohtajana 
Nivalan Saha ja Mylly O y:llä, ku
ten Tauno Stenroth on kertonut 
Kivenjuuret lehdessä 6/2000. 



"Älkää suomentako 
nimeänne" 

Uunon pojista on syytä todeta, 
että he isänsä neuvoa noudattaen 
ovat säilyttäneet sukunimensä 
Stenrothina. "Älkää suomen
taka nimeänne", kuului isän 
neuvo. Klaus Oskar Stenroth 
oli Karl Niklaksen ja Kristiinan 
lapsista nuorin, ensimmäinen 
Nivalassa syntynyt Stenroth. 
Hän menetti äitinsä jo aivan 
pienenä ja täysorpo hänestä tuli 
9-vuotiaana. Nuoruusvuosinaan 
hän asui Oulussa, palasi takaisin 
Nivalaan ja muutti 20-vuotiaana 
lisalmeen, jossa avioitui Johanna 
Dufvan kanssa. Avioliittoa kesti 
vajaat viisi vuotta. Johanna kuoli 
ja kuolema korjasi myös kaksi 
poikaa peräkkäisinä vuosina. 

Oskari palasi Nivalaan. Hän solmi 
uuden avioliiton Iida Päivärinnan 
kanssa. Perheeseen syntyi kuusi 
lasta. 

Oskari Stenroth toimi Nivalassa 
Sillankorvan meijerin höyryko
neen käyttäjänä. Meijerin yhte
ydessä toimi myös meijerikoulu, 
ja koneenkäyttäjän tehtäviin 
kuului herättää oppilaat pillin 
vislauksella jo neljältä aamuyös
tä. Meijerikoulun loputtua 1906 
Oskari hankki elatuksen perheel
leen maalarina. Elämä päättyi 
tapaturmaisesti. Oskari putosi 

Uuno ja Betty Stenroth 

Heikki ja Eveliina Stenroth jälkeläisineen 
sukukuvassa noin 7933. 

maalaustelineiltä Mehtälässä ja 
kuoli saamiinsa vammoihin 63-
vuotiaana. 

Oskari Stenrothin pojalla Niilo 
Stenrothilla on Kyösti Kallion 
antama työtodistus : "Hän on 
perehtynyt kaikkeen maatalo
udessa esiintyviin töihin ja on 
taitava koneiden käsittelyyn ja 
traktoreiden ja muiden voima
koneiden hoitoon." 

Niilo todella taitavasti korjaili 
autoja ja koneita. Hän oli myös 
Nivalan ensimmäinen vakinainen 
palopäällikkö, joka siirtyi 1969 
eläkkeelle ja sai jättää palopäälli
kön tehtävät pojalleen Juhanille. 

Karl Niklaksen kahdesta tyttäres
tä nuorempi, Karoliina, muutti li
salmeen ja avioitui siellä Vilhelm 
Dufvan kanssa. Vanhempi tytär 
Sofia löysi elämänkumppanin 
Nivalasta. Hänestä tuli Mikko 
Mehtälän puoliso ja Mehtälän 
emäntä. Mehtälässä elettiin ta
vallista maanviljelijäperheen elä
mää. Ympäristöstään se poikkesi 
kuitenkin siinä, että Sofian suvun 
vieraillessa siellä saatettiin puhua 
vieraiden kanssa ruotsiakin, mikä 
oli outoa ja uutta niissä oloissa. 
Ruotsikielinen katekismuskin 
talosta löytyi . 

Sofialie ja Mikolle syntyi kaksi 
tyttöä ja poika, joka kuoli jo 9-
vuotiaana. Tyttöjen kautta suku on 
kasvanut voimakkaasti . Vanhempi 
tytär Anna teki elämäntyönsä 
syntymäkylällään Matti Palolan 
puolisana Hankalan emäntänä. 
Nuorempi tytär Johanna solmi 
avioliiton ylivieskalaisen Jaakko 
Visurin kanssa ja he muodostivat 
kodin Myllykankaalle Mehtälän 
naapuriin. 

T yttärillä kummallakin oli suuri 
perhe, Annalla kymmenen ja Jo
hannalla yksitoista lasta. Annan 
ja Johannan lapset tekivät elä
mäntyönsä maanviljelijöinä paria 
poikkeusta lukuun ottamatta 
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Eino oli persoonana vaatimaton. 
Myllykankaalla oli usein paljonkin 
väkeä, mutta se ei kauppaa häi
rinnyt. Eino ei paljon kehunut 
lehmiään. Usein riitti klubiaskin 
kanteen kirjoitettu hinta, jota 
Eino viiautti ostajalle ja kysyi, 
annatko tuon . Ja kauppa syntyi. 

Stenrothilaiset Nivalassa ovat ol
leet pitkään ruumiillisen työn te
kijöitä, eri alojen ammatintaitajia 
ja maanviljelijöitä. Ruumiillinen 
työ on ollut sitä oikeaa työtä, ja 
maanviljelijäperheissä jokainen 
syntynyt lapsi merkitsi lisätyö
voimaa taloon. 

Kyösti Kallion poika Veikko {vas.] ja Niilo Stenroth 
Heikkilän tilan myllyllä 1926. Vasta sotien jälkeen 1950-luvul

la kouluolojen parannuttua alkoi 
voimakas pyrkimys koulutukseen 
ja sen kautta siirtyminen uusille 
aloille. Nivala on antanut paljon 
koulutettua väkeä eri puolille 
Suomea ja kauemmaksikin, hei
dän joukossaan suuren joukon 
myös Stenroth-sukulaisia. 

kotiseudullaan tai lähiympäris
tössä. 

Melkein kaikki olivat myös suur
perheellisiä. Niinpä Annalla on 
ollut 56 ja Johannalla peräti 100 
lastenlasta. 

Johannan maanviljelijäpojista 
Eino toimi myös liikemiehenä. 
Sotien jälkeen hän aloitti liha
karjan oston. Eläimet teuras
tettiin kotona ja lihat kuljettiin 
Helsinkiin. 1950-luvulla rinnalle 
tuli myös elokarjan välittäminen . 

Anna Palola, 
omaa sukua fvfehtälä. 
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Merkittävin ostopaikkakunta oli 
Paimio. Sieltä Eino osti ayrshire
lehmiä vaunulastiilisen kerral
laan. 

Nivalassa isännät ja emännät hy
väksyivät nopeasti suurituottoi
set lehmät. Einon kauppa kävi, 
ja lehmiä oltiin usein jo asemalla 
vastaanottamassa. Karjakauppa 
laajeni Nivalan ympäryskuntiin
kin. Eino on siten voimakkaasti 
vaikuttanut Nivalan ja sen lähi
ympäristön maatalouteen. 

Nivala on ollut pitkiä aikoja 
Suomen suurin maidontuottaja 
ja samalla myös kärkipäässä li
hantuottajana. 

Suku kokoontui Johanna fvfehtälän BO-vuotispäiville 3. 5. 1954 
Nivalassa. Johannalla oli tasan sata lastenlasta. 



Muistelma 

J ohanna-mummosta 
Johanna Mehtälä, Myllykankaan 
mummo, oli tarmokas, viisas ja 
viksu ihminen. Rohkeakin kun 
ajattelee matkaa pienten lasten 
kanssa Ameriikkaan asti. Ajat 
olivat silloin ankeat ja köyhät. 
Paljon meni Suomesta Ame
riikkaan. Niin meni mummon 
mies Jaakkokin leveämpää lei 
pää hankkimaan. Ensin Jaakko 
meni etsimään paikkaa, työtä ja 
toimeentuloa perheelle. Sitten 
meni Johanna-vaimo kolmen 
pienen laps_<:nsa kanssa; Lyylin, 
Hennan ja Aitini Hildan kanssa. 
Laivalla siihen aikaan Ameriik
kaan matkustettiin. Laivat eivät 
olleet suuria j_a matkat kestivät 
viikkokausia. Aitini kertoi Ame
riikkaan mennessä olleensa noin 
kolme vuotias, ja palatessaan seit
semänvuotias. Hän muisteli aina 

' kun menomatkalla oli heittänyt 
rakkaan nukkensa mereen. Oli 
ajatellut saavansa sen takaisin. 
Kait oli vähän huonolla tuulella 

' kun mennään kaukaiseen maahan 
pois kotoa. Laivan portaikossa 
oli kaatunut ja saanut otsaansa 
ikuisen kolon. Ja itkut nukkensa 
perään. 

Usein äitini mainitsi, että on 
sillä mummolla ollut rohkeutta 
matkustaa pienten lastensa kans
sa toiselle puolen maapalloa. 
Auttavaisoutta laivalla mummoa 
kohtaan oli ollut. Ameriikassa 
he viipyivät liki puolikymmentä 
vuotta. Heillä oli siellä talo ja 
kaikki hyvin. Mutta mummon 
miehelle Jaakalle oli tullut valtava 
koti-ikävä Suomeen . Oli matkus
tettava takaisin. Suomessa he asui
vat Nivalan Mehtäperällä Mylly
kankaalla. Lapsia heille siunaantui 
kaksitoista. Tyttöjä kuusi ja poikia 
sama määrä. Olin tyttönen silloin 
kun mummo oli jo vanha. 

Johanna Mehtälä 

Hän kiirehti paulakengissään 
rautatietä pitkin usein kotiimme 
Le polaan. Siihen aikaan hänellä 
oli jo dementtia. Hän kehräili 
lankaa. Muistan kun hän kertas 
rukilla erittäin ohuenolematonta 
lankaa kaksin ja kolminkertaisik
si. Lanka oli vaaleanvihreää. Kun 
muisti oli jo vähäinen. Hän nosti 
usein langan aurinkoa vasten ja 
ihmetteli. "Jopa on ohutta kuin 
varjoa." Ihmetteli ihmettelemästä 
päästyäänkin. Keriessään kerrat
tua lankaa, hän usein toisti: "Keri, 
keri kerälle ja vie pussinperälle." 
Kurkottaessaan naulakon päältä 
lankavyyhtiä: "Kurkotappas Tel
lervo, tuossa iässä vielä venyy." 
Meinailin jotain neuvoilla, siihen 
mummo ripeästi. "Ei pidä neuvoa 
ennen neuvottua." 

Nuorempana mummo, jo omien 
lasten ollessa isompia, on ollut 
paljon paarmuskana, kuten siihen 
aikaan on sanottu. Auttamassa 
lapsivuoteella olevia äitejä. Hän 
on ollut sydämellinen auttava ih
minen. En maita olla kertomatta 
mummon ja äitini kanssa mat-

Tellervo Aho 

kustettua Oksavan seurareissua. 
Oltiin lähdössä seuroista kotimat
kalle junille. Aikataulun mukaan 
oli aikaa. Aikansa käveltyämme, 
äitini pemahtaa juoksemaan. Nyt 
se juna tuli. Juostiin niin paljon 
kun jalasta pääsi, ja suoraan junan 
sisälle. Juna lähti heti. Äitini siu
nailee. Nyt se mummo jäi junasta. 
Hän ei vanhana ihmisenä jaksanut 
juosta niin kovasti. No, kontek
tööri tarkistaa pilettimme. "Te 
olette nyt väärälle päin menossa, 
tämä menee lisalmeen päin." "Äi
tini, voi hyvänen aika. Ja mummu 
jäi junasta." Kontektööri esittää, 
puottakaa seuraavalla asemalla 
pois ja nouskaa seuraavaan, toisel
le päin menevään junaan. Ja niin 
tehtiin, odoteltiin asemalla mo
net tunnit. Viimein kun saavuttiin 
kotiin iltamyöhällä, mummo oli 
ollut jo monet tunnit kotona. Hän 
ei jaksanut juosta väärään junaan 
ja saapui katsottuna aikataulussa 
olevassa junassa. Olihan hänAme
riikan matkankin tehnyt. Mainit
sin sitten kotona, että mummo 
oli pikemmin takaisin, vaikka 
hiljempää juoksi. Äitini siihen 
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rauhalliseen tapaan: "Eihän tuo 
nyt mitään ihmettä. Ei kannata 
kellekkään puhua." 

Vuodet vierivät ja mummokin 
vanheni . Hän asui aina kotonaan 
Myllykankaalla poikansa Eino ja 
Yrjön perheen kanssa pihanpuo
limmaisessa kammarissa. Menin 
kerrankin kysymään, miten 
mummo jaksaa. Siihen Aino ko
timurteellaan : "Kun makamahan 
käy, ei taharo päästä ylähäl." Oli 
äitienpäivän aikaan aina hauska 
käydä mummoa tervehtimässä. 

Reppipaperiruusun ja ajan vaati
mattomat herkut ja ikiaikojen pe
larkooniaa. Eräänä päivänä äitini 
mielessä liikkui tunne . Käyppä 
Myllykankaalla katsomassa mum
moa. "Kun tuntuu että onko hän 
huonompana ." Menin Myllykan
kaalle, astelin sisälle; siellä oli 
vakavat ilmeet. Mummo makasi 
vuotee lla, ei enää tajuissaan. 
Vuoteen vierellä oli poikansa Eino 
Aino-vaimoineen, Yrjön-puolen 
Aune ja muuta perhettä. H etken 
kuluttua mummo sulki silmänsä, 
ja nukkui ikuiseen uneen. Sen 

hetken muistan. Lähestyi mum
mon hautajaiset. Istuttiin kirkos
sa kuuntelemassa kiitosta. Istuin 
kuin vanhat ihmiset ruskearisti
nen huivi korvilla. Mummo oli 
kuollessaan 81-vuotias. Mieleeni 
on jäänyt, kun Varjolan tuvan ta
kana sidottiin mummon haudalle 
havuseppelettä. Veljeni haki kukat 
kirkolta. 0 li pieni kukkakauppa 
p e rillä kirkonkylää. Mummo 
oli syvästi hengellinen vahva 
ihminen, esimerkillinen työn ja 
elämän ohjaaja, jonka vaikutu s 
näkyy vahvasti sukupolvissa . 

LAADUKKAITA LATTIARATKAISUJA 
Liiketilat: 

Hotellit: 
Ravintolat: 
Urheilutilat: 

Sanomatalo, Helsinki 
Nokia House, Oulu 
Sampokortteli, Helsinki 
Sonera, Helsinki 
Kämp, Scandic, Helsinki 
Pörssiravintola, Ravintola Teatteri, Helsinki 
Vierumäen urheiluhalli, Vierumäki 
Mäkelänrinteen uintikeskuksen urheiluhalli, Helsinki 

~~ TRIOFLOOR 
Kaakelikaari 2A Puh. + 358 9 8545 130 E-mail: trio@triofloor.fi 
01720Vantaa Fax. +358 9 8521 972 www.triofloor.fi 

TUTUSTU LAAJAAN VALIKOIMAAMME KOTISIVUILLAMME www.triofloor.fi 

8 1 Kivenjuuret 



Jokaiselle 
jotakin 
Lauantaina 19. kesäkuuta Nivalan 
kentällä pelataan suvun m esta
ruudesta golfissa. Avauslyönti 
kajahtaa kello 1 2 ja palkinnot 
jaetaan viimeisten kilpailijoiden 
tultua radalta noin kello 18. 

Kaikki eivät harrasta golfia eivät
kä välitä katsoa kisaa. He voivat 
tutustua Nivalan nähtävyyksiin 
kuten Kyösti Kallion museoon 
ja koti seutumuseoon . Niissä 
molemmissa on aineistoa Sten
rothien sukuhistoriasta. 

Lauantai on varattu epävirallisille 
tapaamisille suku- ja perhekunnit
tain . Illalla hotelli Puustellissa on 
varattu kabinetti kokoontumista 
varten ex tempore - ohjelman 
merkeissä. 

Sunnuntaina vietetään kello 10 
kirkossa jumalanpalvelusta, jonka 
toimittavat suvun edustajat. Piis
pa Yrjö Sariola saarnaa, kenttäro
vasti Valde Palola vastaa liturgiasta 
ja kanttori Kaj Wirzenius uruista. 
Joel Sariola soittaa trumpettiaja 
Krista Palola huilua. 

Messun jälkeen siirrytään juh
lapaikalle rauhan yhdistyks e n 
tiloihin . Siellä on ensin ruokailu 
ja kello 1 3 alkaa noin kaksi tuntia 
kestävä sukujuhla. 

Päätösnumeron jälkeen juodaan 
kahvit ja kello 15 .30 Stenroth 
sukuseuran jäsenet pitävät sään
tömääräisen vuosikokouksen. 

Ilmoittautua voi vaikka paikan 
päällä! Osallistumismaksu on sil
loin 30 euroa aikuiselta ja 5 euroa 
7- 14 - vuotiailta lapsilta. Maksu 
kattaa ruokailut ja ohj elman. 

Ilmoittautumiset : 
Liisa Kivijuuri 
puh.08-443475 
liisa.kivijuuri@ kotinet . fi 

Kohti sukujuhlaa! 
Juhannuksen kynnyksellä sten
rothilaisten joukko eri puolilta 
Suomea suuntaa Nivalaan juhli
maan 19.- 20 . kesäkuuta. Edel
lisestä juhlasta Suomenlinnassa 
tulee kuluneeksi jo neljä vuot
ta. Siellä Stenroth sukuseuran 
toiminta virallistettiin. Ensim
mäinen hallitus lähti puheenjoh
tajansa Yrjö Sariolan johdolla to
teuttamaan säännöissä määrättyjä 
tavoitteita. 

Pian perustamisen jälkeen työs
tettiin sukuseuralle strategiaoh
jelma. Tämän pohjalta toiminta 
jaettiin neljään sektoriin: hallin
to-, dokumentointi - , tiedotus- ja 
sosiaalisten asioiden toimintoihin. 
Ensimmäisenä kaksivuotiskautena 
toiminta lähti rivakasti liikkeelle 
ja toimikunnat asetettiin toteut
tamaan sektoreille asetettuja 
tavoitteita . 

Ensimmäisen toimikauden pää
tyttyä Yrjö Sariola ei lupautunut 
jatkamaan tehtävässään . Uudeksi 
puheenjohtajaksi valittiin suku
seuran sihteerinä toiminut Timo 
Siukonen. 

Sukurakkaus saa m eidät st en
rothilaiset liikkeelle, tarve tavata 
toisiamme ja keskustella yhtei
sistä sukujuurista ja siitä miten 
omat elämänvaiheemme liittyvät 
niihin. 

Yksi tärkeimmistä keskuste lun 
aiheista ja lähitavoitte ista on 
sukuhi storiakirjan t ekemine n 
2006 vuosikokoukseen mennessä. 
Pyrimme luomaan yhteyshenki
löverkoston kaikkiin serkkusuku
haaroihin e li organisoimme koko 
suvun tämän yhteisen päämäärän 
saavuttamiseksi. 

Jokain e n yhteysh e nkil ö voi 

omassa serkkusukuhaarassaan 
lähisukulaistensa kanssa kerätä 
sukuhistoriaa, kirjallista ja ku 
vallista materiaalia sekä kaikkea 
sukututkimukseen liittyvää tie
toutta. Sukureki sterin ylläpito 
erilaisine tapahtumineen (syn
tymiset, kuolemiset , vihkimiset 
jne.) kuuluisi myös tehtäviin. 

Sukujuhlien päätösohjelmana on 
seuran vuosikokous, jossa kaikilla 
on oikeus tuoda esille mielipitei
tään ja osallistua seuran toimin
taan . Jäsenmaksunsa maksaneet 
jäsenet voivat osallistua päätök
sentekoon. 

On mukava tunne kuulua Erik 
Stenrothin suureen jälkeläisjouk
koon. Se on meille yhteinen kiin
nostuksen kohde. Päämääränä on 
etsiä ja löytää esivanhempiemme 
historia eri laisine tapahtumineen. 
Heidän työnsä on ollut tärkeää ja 
vienyt kehitystä eteenpäin. Men
neisyys antaa tulevalle kehityk
selle perustuksen, jolle on hyvä 
rakentaa. 

Rakennamme juurista yli su 
kupolvien liittävää jatkuvuutta. 
Stenrothien sukujuhlaan on enää 
muutama viikko , ja juhlajärjeste 
lytkin ovat viimeistä silausta vaille 
valmiit. 

Ohjelmia on hiottu esityskun
toon. Toivotan st enrothilaiset 
kaikista sukuhaaroista runsain 
joukoin Nivalaan. 

Tervetuloa! 

Ville Palola 
Järj estelytoimikunnan puheen
johtaja 
Puh . 08-333729 ja 0400-
182473 
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Suf(uviikJJn[opun yfeisolije[ma 
Lauantaina 19. kesäkuuta 2004 

12.00 Hopea-Golfin kenttä (Ravitie) Nivalassa, suvun golfmestaruuskilpailut 

18.00 Palkintojenjako golfkentän klubirakennuksen edessä 

~0.00 Illanistujaiset Hotelli Puustellissa 

Lisäksi vapaata ohjelmaa omaan tahtiin. Kannattaa käydä mm. Kyösti ja Kalervo Kallion museossa (Ruojan

-ie 11 ), Kyösti ja Kaisa Kallion haudalla (kirkon hautausmaa), Katvalan kotiseutumuseossa (Katvalantie), 

-elrnologiakeskus Nitekissä (Pajatie). 

Sunnuntaina 20. kesäkuuta 2004 

10.00 Juhlajumalanpalvelus Nivalan kirkossa 

12.00 Ruokailu Nivalan Rauhanyhdistyksessä (Kotihaantie) 

13.00 Sukujuhla Nivalan rauhanyhdistyksessä 

15.00 Kahvit 

15.30 Stenroth sukuseura r y: n vuosikokous Nivalan rauhanyhdistyksessä 

Suf(ujuli[an olije[ma 
Juha Pisto 

Joachim Raff 

Johan Joachim Quantz 

Frederic Chopin 

F.A. Ehrström 
sov. Martti Turunen 
Petri Laaksonen 
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Stenroth-Entrata 
(kantaesitys) 

Suvivirsi 

Tervetulotoi votus 

Kavantine 

Trio sonata in C minor 

Nocturne op. 9 nr. 2 

Taikuri 

Sukujuhlan yllätyssanat 

Juhlapuhe 

Stenrothien saunalaulu 

Lähde 
Q.L. Runeberg) 

Täällä Pohjantähden alla 

Virtuoosi Soila Sariola 

Joel Sariola, trumpetti 
Janne Nietula, trumpetti 

Kaj Wirzenius, urut 

Joel Sariola ja Janne Nietula, trumpetti 

Ville Palola 

Raakel Sariola, viulu 
säestää Ruut Sariola, piano 

Virve- Riikka Palola, huilu 
Mirva-Leea Palola, viulu 
Ruut Sariola, piano 

Ruut Sariola, piano 

Taikuri Emil Anton 
taikatemppuineen lasten kanssa 

Timo Siukonen 

Juhlay leisö ja kuoro 
johtaa Saila Sariola 

Kuoro 
johtaa Saila Sariola 

Kuoro 
säestää Ninni Niemi, piano 



E.G.J. Roschier ja Kyösti Kallio 
perustivat nuorisoseuran Nivalaan VillePalola 

Stenrothilainen Erik Gustav 
Julius Roschier toimi Nivalan 
kirkkoherrana vuosina 1893-
1897. Hän ja Kyösti Kallio 
näkivät nuorison merkityksen 
tapojen parantamisessa. He 
perustivat Nivalaan nuoriso
seuran, jota aluksi vastustet
tiin. Herätysliikkeiden ja kir
kon suhteissa oli muutenkin 
ristiriitaisuuksia, mutta ne 
vå"henivät rovasti Roschierin 
aikana. 

E.G.J. Roschier näki nuori
sossa tulevaisuuden 

Vuonna 1893 tuli Nivalan kirk
koherraksi stenrothilainen Erik 
Gustav Julius Roschier (1838-
1907). Häntä on kuvattu hyvin 
lämminsydämiseksi ja erityisesti 
nuorten ystäväksi. 

Elettiin aikoja, jolloin yhteis
kunnallista vastuuta ei tunnettu 
väen keskuudessa. Juoppous ja 
väkivaltaisuus olivat jokapäiväis
tä elämää. Siveellisessä mielessä 
meneillään oli eräänlainen rap
piokausi. 

Näihin asioihin halusi juuri seu
rakuntaan muuttanut kirkkoherra 
paneutua. Nuorisoon hän kiinnit
ti erityistä huomiota ja näki heissä 
ainoan toivon silloisen yleisesti 
hyväksyttyjen elämäntapojen 
parantamiseksi. 

1800-luvulla syntyneet herä
tysliikkeet olivat lähes ainoina 
toimineet pitäjän ja seurakunnan 
moraalin ja siveyden vartioina. 
Kirkon virkaa hoidettiin muual
ta tulleiden ohjeiden mukaisesti, 
mutta maallinen ja hengellinen 
ohjaus annettiin jalkapuun, mus-

tanpenkin ja iankaikkisen kado
tuksen pelottelulla. 

Kyösti Kallio osti Heikki
Mehtälän tilan 1895 

Kaksi vuotta siitä kun Roschier 
tuli Nivalaan, muutti keväällä 
1895 Ylivieskasta varakkaan
puoleinen 22-vuotias poikamies 
Kyösti Kallio ostettuaan tätinsä 
Anttuunan Kankaan kanssa 
kruununvouti Gustf Fredrik 
Odenvallin leskeitä Heikkilä
Mehtälä tilan. Kallio ryhtyi heti 
isännöimaan sitä. 

Kirkkoherra Roschierin kerro
taan mieltyneen uuteen tulijaan, 
sillä tämä oli aktiisesti osallistu
nut nuorisotyöhön ja halunnut 
parantaa ajan tapoja: juoppoutta 
ja väkivaltaa. Molempien ajatuk
set ja päämäärät olivat yhtenäiset. 
Kallio alkoi innokkaasti muokata 
maaperää nuorisoseuratoiminnal
le. Hänellä oli kokemusta, sillä 
hän oli aikaisemmassa vaiheessa 
perehtynyt alkiolaisiin nuoriso
kasvatusaatteisiin. 

Nuorisoseuran uskottiin 
vievän synnin poluille 

Noin puolen vuoden kuluttua 
pidettiin nuorisoseuran perusta
va kokous. Kokoukseen osallistui 
85 nivalalaista. Puheita pitivät 
kirkkoherra Roschier, Kyösti 
Kallio ja ylioppilas Kaarlo Toimi
nen. Herätysliikkeiden piirissä 
ei aluksi ymmärretty toimintaa, 
vaan katsottiin sen vievän synnin 
poluille. Kirkkoherra Roschierin 
ja kappalainen Antti Hulkkosen 
osallistumisesta nuorisoseuran 
perustamiseen ja työhön vali
tettiin piispalle asti. Herätys
liikkeiden ja kirkon suhteissa 
oli muutenkin ristiriitaisuuksia, 

mutta ne kehittyivät myönteisesti 
rovasti E.G.J. Roschierin aikana. 
Roschier kävi myöhemmin lesta
diolaisten seuroissa eikä kertonut 
huomanneensa siellä mitään moi
tittavaa. Samoin Kyösti Kallion 
totesi vuosikymmeniä myöhem
min; "Minusta lestadiolaiset ovat 
niin ulko- kuin sisältäpäinkin 
kristittyjä." 

E.G.J. Roschier muutti Niva
lasta vuonna 1897 Vehkalahden 
kirkkoherraksi. Kyösti Kallion, 
suuren talonpojan, vertaansavailla 
oleva elämäntyö Suomen kansan 
hyväksi tunnetaan kaikkialla. Voi
daan sanoa, että näiden kahden 
miehen tapaamisesta 1895 alkoi 
toden teolla Nivalassa monita
hoinen valistustyö, jossa pyrittiin 
elämäntapojen parantamiseen ja 
inhimillisten ominaisuuksien ke
hittämiseen. 

GOLFARIT HUOMIO 
STENROTH GOLF OPEN järjestetään 

lauantaina 19.06.2004 Nivala- Golfissa, 

sukukokousta edeltävänä päivänä. 

Ensimmäisen ryhmän lähtöaika klo 12.00, 

seuraavat noin 10 minuutin välein. Tule 

paikalle vähintään puoli tuntia ennen kisan 

alkua. Tähän mennessä ilmoittautuneita 

on 3 Palolaa, 2 Niemeä, 2 Åströmiä, 1 

Pihlajamäki ja 3 Siukosta. Mukaan mahtuu 

vielä kymmeniäStenrotheja, Salmenkiviä, 

Kivijuuria, Roschiereja, Rosokiviä, 

Rajaksia ynnä muita Erikin jälkeläisiä. 

Osanottajamäärälle ei ole kattoa. Tasoitusvaati 

muksia ei ole . Green card vaaditaan jokaiselta 

pelaajalta, samoin kuuluminen golfseuraan. 

Kilpailu pelataan pistebogeysäännöin, 

maksimikilpailutasoitus 36. Sukuseuran 

hallitus on varautunut palkitsemaan voittajan 

upealla kiertopalkinnolla. Myös muita 

palkintoja on luvassa. Ilmottautumisaikaa 

on jatkettu 01.06.2004 klo 24 asti. Jälki

ilmottautumisia tarkastellaan tapaus 

tapaukselta, positiivisen nepotismin hengessä . 

TUTUSTU SUKULAISIISI VÄYLÄLLÄ 
JA VIHERIÖLLÄ!! 
Ilmoittautumiset: 

Harri Siukonen 

puh.050 - 5551247 
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•• 
HANon 
Sirpa Hanhela 
"Meidän suvussa naiset 
saavat aikaisin lapsia. Å'itini 
Anja Marjatta Tossavai-
nen, os. Masalin, oli 19, kun 
synnyin ja meitä oli kuusi 
lasta!' Lehden HÅ.N on Sirpa 
Hanhela. Hän ajaa taksia 
Helsinaissä ja on löytänyt 
sukututkimuksen avulla juu
rensa. 

Millaisia ihmisiä Masalinit 
ovat? 

Työteliäitä ja mukavia. Pappani 
Väinö Masaiin oli kotoisin Saa
rijärveltä ja mummoni Viitasaa
relta . Äitini syntyi Jyväskylässä 
ja isäni Forssassa. Aitini kävi 
kansakoulun ja oli sen jälkeen 
lapsenlikkana kunnes tapasi isäni 
ja he menivät naimisiin . Isä oli 
limutehtaalla töissä, äiti oli ensin 
kotona ja koulun jälkeen lapsen
likkana. Lapsia syntyi: minä, Jaana 
ja Ritva Jyväskylässä. Muutimme 
sieltä Santahaminaan, jossa Har
ri syntyi. Äiti ja isä erosivat -65, 
minkä jälkeen äiti meni uudel
leen naimisiin Pauli Tossavaisen 
kanssa. 

Hänestä tuli meidän uusi isämme. 
Tästä avioliitosta syntyivät Ari ja 
Seppo. Santahaminan kansakou
lussa aloitin koulunkäyntini. Isä 
oli siellä kersanttina ja äiti oli 
keittiössä töissä. Santahamina 
oli lapsen kannalta ihana paikka. 
Pesimme merivedessä mattoja 
ja meillä oli Lassie-koira Pepi. 
Panimme syksynä isot nuket 
ojaan, jossa ne jäivät jään alle. 
Keräsimme myös hylsyjä. Kun 
Santahaminaan rakennettiin en
simmäinen asfalttitie, pureksim
me pikeä purukumina. Vieläkin 
nousee vesi kielelle, kun ajan 
asfalttityömaan ohi. 
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Vanhempani erosivat ja muu
timme pois Santahaminasta. 
Avioeron jälkeen äiti oli töissä 
ravintoloissa mm. Kulosaaren 
kasinolla ; äitini oli todellinen 
ravintola-alan ammattilainen. 
Kun Pauli ilmestyi kuvioihin, 
muutimme Sturenkatu 5: een 
Linnanmäkeä vastapäätä. Olin sil
loin 9-vuotias. Olimme Lintsillä 
jatkuvasti. Kulttuuritaiollakin kä
vimme, kun siellä oli limudiskoja. 
Ne olivat lasten tanssi tilaisuuksia. 
Linnanmäellä ei enää tee mieli 
käydä. Taisi kiintiö tulla täyteen 
lapsena. Kuitenkin, omat lapset 
ovat aina käyneet Linnanmäellä ja 
nyt on meneillään kolmas kierros. 
Vien sinne lastenlapsia. 

Sitten muutimme pahamainei
seen paikkaan Jakomäkeen. Oli 
se aluksi maineensa veroinen. 
Nuoriso haki rajojaan . Minä en 
ollut niissä porukoissa. Meillä 
oli kotona kova kuri. Nythän 
siellä asuu myös toimitusjohta
jia. Seppo syntyi siellä. Pauli oli 
yövartijana Kaupungin teatterilla. 
Aiti teki siivoushommia kunnes 
siirtyi kaupungin palvelukseen 
Kivelän sairaalassa. Paulilla oli 
myös lisähommia. Hän palkkasi 
etsiviä, perusti oman rakennus
yrityksen. Pauli opetti Arin ra
kennus- ja remonttihommiin. Se 
oli paljon asbestitöitä. Ari perusti 
oman rakennusfirman. Kaikki 
näytti hyvältä ja hän lähti 23-vuo
tiaana Rhodokselle lomalle, jossa 
hän hukkui. Hän eli vielä viikon 
aivokuolleena hengityskoneessa. 
Se oli kova pala äidille. 

15-vuotiaana lähdin maailmalle. 
Kävin ravintola-alan peruskoulu
tuksen ja pian tapasinkin lasteni 
tulevan isän Jari Hanhelan. Olen 

Haastattelu: Hannu Sariola 

tehnyt kaikenlaista hommaa: olin 
kaupoissa kassana, olin henkilös
töravintolassa töissä. Tein ruo
kaa mm . Kari Kairamolle, olin 
rakennussiivoojana useamman 
vuoden. Nyt olen ajanut kuusi 
vuotta taksia. Ensimmäiset deitit 
Jarin kanssa eivät olleet missään 
muualla kuin Linnanmäellä. Oli 
vuosi -77. Siellä oli muistaakseni 
MTV:n juhlat ja iso ilotulitus. 

Mitä sukututkimus merkit
see sinulle? 

Kaikki alkoi, kun ajoimme Anjan 
kanssa autolla. Olimme olleet 
papan haudalla Säynätsalossa kun 
Anja kysyi: "Olemmeko me tässä? 
Eikö meillä ole ketään sukulaisia?" 
Menimme Kansallisarkistoon, 
josta ei löytynyt mitään . Sitten 
menin Sukututkimusseuraan, 
jossa virkailija kysyi, onko Ma
salinin sukua tutkittu aikaisem
min. Tietokannasta löytyi tieto, 
että vuonna -96 suvun tietoja oli 
kerätty. Kerääjä oli Timo Siuko-



Sirpa ajaa taksia Helsingissä 

nen. Soitin Timolle ja kerroin, 
mitä tiesin suvusta. Hän lähetti 
minulle Stenrothien keskeneräi
sen. Teimme Timon kanssa työn
jaon. Tutkin Saran sukuhaaran 
sukulaisia vuodesta 1830-luvulta 
tänne päin. Nyt minulla on iso 
nippu tietoja sukulaisista. Kävi 
ilmi, että papalla on Saarijärvellä 
elossa oleva sisko, josta emme 

tienneet mitään! Jaana on ristinyt 
hänet Saarijärven Hiljaksi. Olen 
tavannut Hiljan pojan, joka olisi 
äitini serkku. Sain selville, että 
Tervakaskeila asuu äidin serkku. 
Olen nyt ollut yhteydessä näihin 
serkkuihin, jotka ovat hirveän 
kiinnostuneita sukujuuristaan. 

Äiti puhui joskus serkuista, mut-

ta emme tienneet nimiä, emme 
tienneet missä he asuvat. Jaana 
on nyt ihanasti kirjoittanut nettiin 
Timolle: "Kiitos sinulle että olet 
auttanut löytämään itseni ja su
kulaiseni ." Alunperin luulin, että 
meillä on vain kaksi sukulaista. 

Entä perhe nyt? 

Olen nyt ollut avoliitossa Jukka 
Nousiaisen kanssa 14 vuotta. 
Hän on ammatiltaan auton
asentaja. Meillä ei ole yhteisiä 
lapsia, mutta onhan nuo minun 
lapsenlapset. Heitä on kuusi. 
Anjalla on kolme tyttöä . Hän 
opiskelee lähihoitajaksi. Lapset 
ovat Nelly, Netta ja Nicole. Anne 
on kotiäitinä. Hänellä on kolme 
lasta, Jesse, Jenna ja Tony. Jesse 
ja Nelly aloittavat koulun syksyl
lä. Näen lapsenlapsia päivittäin. 
Lastenlapset yrittävät minulta 
sellaista, jota vanhemmat eivät 
ole ostaneet. Ne ottavat ihanan 
ilmeen ja sanovat: "Mummu, kun 
mulla ei ole tuollaista". Ja tietys
ti mummu sitten ostaa. Janne on 
kokkikoulussa, soittaa ja laulaa 
bändissä metallimusiikka. Ihan 
Suomen kärkikastissa. 

Sukuseuran talous heikkeni Kivenjuurien 
SUUrnUmeron j U lka isem isesta Timo Siukonen 

Sukuseuran taloudellinen 
toiminta oli 2003 miinus
merkkistä. Tilinpäätöksen 
mukaan tappiota kertyi 
4011,48 euroa. Sen seuraukse
na yhdistyksen vakavaraisuus 
ja maksuvalmius laskivat 
hyvältä tasolta tyydyttävälle. 

Poikkeuksellisen suuri miinus
merkkinen tulos johtui joulu
kuussa ilmestyneen Kivenjuurien 
markkinointinumeron mittavista 
kustannuksista. 

Hallitus otti tietoisen riskin 
lehden julkaisemisesta, minkä 
johdosta tappiot eivät synty
neet yllätyksenä. Pyrkimyksenä 

oli kattaa menoja ilmoitus- ja 
tukirahoilla, mutta tulot jäivät 
huomattavasti alle liian suurten 
unelmien. 

Lehden markkinointitavoite 
kuitenkin täyttyi. N eli värinen, 
48-sivuinen julkaisu oli kooltaan 
ja levikiltään ennätyksellinen. Pai
nos oli 2650 kappaletta ja lehti lä
hetettiin kaikkiin tiedossa oleviin 
suvun talouksiin. Osoitteita oli 
keruutalkoiden jälkeen 2580. 

Lukijoiden palaute lehdestä oli 
myönteinen. Lehden tekeminen 
antoi toimitukselle ja seuran hal
litukselle aimo annoksen koke
musta näin mittavaan operaatioon 
liittyvistä osatekijöistä. 

Tietous Stenroth sukuseuran 
olemassaolosta levisi ja sitä kaut
ta pohjustimme sukulaisten kiin
nostusta kesän 2004 sukujuhlia 
ja 2006 ilmestyvää sukukirjaa 
kohtaan. 

Lehden kustannuksista osa katet
tiin budjettivaroista, osa ilmoitus
tuloilla ja loput kassavaroista. 

Sukuseuran jäsenmaksutuotot 
olivat yhteensä 4120,00 euroa (v. 
2002 oli 3.897,54 euroa). Bud
jettiin verrattuna vuoden 2003 
toteuma piti paikkansa varsin 
hyvin, lukuun ottamatta markki

nointinumeron ennustetta. 
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Kuinka sukuun tullaan? Urpo Kangas 

"Sukulaisuus ei mihinkään 
katoa, vaikka käsitys 
sukulaisuudesta muuttuukin" 

Sukulaisuudet ovat kulttuu
risesti vahvasti sidonnaisia 
järjestelmiä. Patriarkaalisen 
ja matriarkaalisen suku
laisuuden rinnalla esiint)J' 
lukuisia muitakin tapoja 
määrittää ihmisten välinen 
sukulaisuus. Sen monet kasvot 
tulevat hyvin esille Claude 
Levi-Straussin jo vuonna 
194 9 ilmestyneessä klassikko
tutkimuksessa Le Structures 
elementaires de Ja Parente. 
Oikeastaan kaikki mitä me 
voimme varmuudella sanoa 
sukulaisuudesta on, ettei ole 
olemassa yhtä ainoaa oikeaa 
tapaa määrittå"ä sukulai
suutta. 

Esimoderni sukulaisuus oli 
yhteisöllistä 

Yhteiskuntatieteellisessä kes
kustelussa erottelu modernin ja 
postmodernin välillä on viime 
vuosina ollut hyvin suosittua. 
Tämä erottelu, ehkäpä vielä 
laajennettuna siten, että liitäm
me mukaan premodernin, sopii 
hyvin pohjoismaisen sukulaisuus
käsityksen erittelyyn. Esimoderni 
sukulaisuus oli yhteisöllistä su
kulaisuutta, jossa suku muodosti 
toimivan verkoston, yhteiskun
nallisen agentin . Tässä järjestel
mässä yksilö nähtiin vain suvun 
edustajana. Ratkaisulla oli myös 
oikeudellista merkitystä. Esimer
kiksi perintöoikeus nähtiin suvun 
oikeutta koskevana oikeutena. 
Tästä esimerkkinä voidaan viitata 
perimysmaata ja sukuun lunastet
tua maata koskeviin oikeudellisiin 
järjestelyihin. Ne olivat Suomessa 
voimassa vielä viime vuosisadan 
puoliväliin saakka. 
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Moderni sukulaisuus alkoi 
aviolii ttoinsti tu u tiosta 

Moderni sukulaisuuskäsite alkoi 
kehittyä myötäjalkaa avioliittoins
tituution vakiintumisen johdosta. 
Sukuun syntyminen tarkoitti 
avioliittoperheeseen syntymistä. 
Avioliittosukulaisuuden varaan 
rakentuva sukulaisuusjärjestelmä 
oli patriarkaalinen, sillä sukulai
suus määritettiin isän kautta. Sen 
rinnalla esiintyi kuitenkin myös 
matTiarkaalista sukulaisuutta itse 
asiassa hämmästyttävän myöhään. 
Vuoden 1922 laki avioliiton ul
kopuolella syntyneistä lapsista 
rakentui puhtaasti matriarkaa
lisen sukulaisuusmallin varaan. 
Avioliiton ulkopuolella syntynyt 
lapsi jäi pysyvästi isättömäksi, jos 
mies ei vapaaehtoisesti tunnusta
nut isyyttään. Laki oli voimassa 
pitkään, sillä viimeisimmät sen 
soveltamisalan piiriin syntyvät 
lapset syntyivät syksyllä 1976. 

1 .1 0.1976 voimaan tullut isyysla
ki rakentui vahvan partiarkaalisen 
sukulaisuusjärjestelmän varaan. 
Lain mukaan isyys voidaan vah
vistaa joko vapaehtoisen tun
nustamisen tai tuomioistuimen 
tekemän päätöksen perusteella. 
Olennaista laissa aikaisempaan 
verrattuna on, että isyys voidaan 
vahvistaa vastoin miehen tahtoa. 
Koko laki perustuu ajatukselle, 
jonka mukaan sukulaisuus on 
biologinen suhde kahden hen
kilön välillä. Isyyslain mukaan 
aviomies oletetaan aina lapsen 
isäksi, jos lapsi syntyy avioliiton 
aikana. Tämä olettarua luo samal
la sukulaisuusolettaman, joka voi 
olla biologisesti oikea tai väärä. 

Elämme postmodernin su
kulaisuuden vaihetta 

Ironista kyllä, biologisen oletta
man varaan rakentuva sukulaisuus 

ei muutoinkaan vastaa enää tänä 
päivänä todellisuutta. Olemme 
siirtyneet modernista postmo
derniin sukulaisuuteen. Oike
ustieteellisessä kirjallisuudessa 
toisistaan erotetaan geneettinen 
ja juridinen isyys ja vastaavasti 
geneettinen ja juridinen äitiys. 
Geneettinen isä on aina lapsen 
biologinen isä, mutta ei välttä
mättä lapsen oikeudellinen isä. 
Geneettisen isyyden ja oikeudel
lisen isyyden ero ilmenee jo van
hastaan adoptiolainsäädännössä, 
mutta nykyisen sen todellinen 
merkitys keskittyy ennen muuta 
hedelmöityshoidon tuloksena 
syntyneiden lasten asemaan. Jos 
hedelmöityshoidossa käytetään 
vieraan miehen siemennestettä, 
aviomiehestä tulee lapsen oi
keudellinen isä, vaikka hän olisi 
steriili. Sperman luovuttajasta ei 
tule syntyneen lapsen sukulaista, 
eikä hän pääse sukuun, vaikka 
hän haluaisikin saada isyytensä 
vahvistetuksi. Samanlainen ti
lanne syntyy silloin, kun hedel
möityshoidossa käytetään muun 
kuin aviovaimon munasoluja. 
Munasolujen luovuttaja on aina 
geneettinen äiti, mutta oikeu
dellinen äiti on lapsen synnyt
täjä. Ääritapauksessa syntyväliä 
lapsella ei ole mitään geneettistä 
yhteyttä kumpaankaan vanhem
paansa, jos hedelmöityshoidossa 
on käytetty luovutettuja alkioita. 
Sukulaisuus ei siten postmoder
nissa maailmassa ole biologista 
sukulaisuutta lapsen ja lapsen 
vanhempien välillä. 

Parisuhdesukulaisuus 

Polviluvussa alenevan sukulai
suuden rinnalla toinen tärkeä 
sukulaisuusulottuvuus liittyy 
parisuhdesukulaisuuteen. Pari
suhdesukulaisuudessa voidaan 
erottaa myös kolme eri kehitys
vaihetta. Esimoderni parisuhde-



sukulaisuus saattoi syntyä vain 
miehen ja naisen välillä. Parisuh
desukulaisuus ei alun alkaen edel
lyttänyt lainkaan avioliittoa; sen 
tunnusmerkistöksi riitti yhteinen 
lapsi. Vasta Trenton kirkollisko
kouksen jälkeen pohjoismaisessa 
perheoikeudessa avioliitto alkoi 
vakiinnuttaa asemansa parisuh
desukulaisuuden perusmuotona. 
Jo varhain sen rinnalla esiintyi 
parisuhdesukulaisuutta miehen 
ja naisen välillä, vaikka mies ei 
vapaaehtoisesti solminutkaan 
avioliittoa naisen kanssa. Tuomi
oistuimella oli mahdollisuus ju
listaa mies aviomieheksi, jos mies 
oli aviolupauksin maannut naisen. 
Keskiaikaisessa oikeuskirjallisuu
dessa on hauskoja analyysejä siitä, 
missä yhdynnän vaiheessa lupaus 
tuli vaimolle antaa, jotta se olisi 
oikeudellisesti miestä sitova. 

Avioliitto modernin parisuhde
sukulaisuuden perusta oli vahva 
vielä 1930-luvulla. Sen keskeistä 
asemaa ainoana sallittuna pari-

suhdesukulaisuuden muotona 
kuvastaa hyvin se, että vuonna 
1936 ehdotettiin kriminalisoi
tavaksi yhdessä eläminen avio
liittoa solmimatta. Yritys tehdä 
avopuolisoista rikollisia kuitenkin 
epäonnistui ja avosuhde on nyky
ään yleisin parisuhdesukulaisuu
den muoto alle 30-vuotiaiden 
keskuudessa . Avoliittojen yleis
tyminen parisuhdesukulaisuutta 
konstituioivana tunnusmerkkinä 
on murentanut avioliittosu
kulaisuuden monopoliasemaa 
sukulaisuussuhdetta määrittävä 
seikkana. Sukuun ei nykyisin enää 
vain naida, sukuun tullaan vaivih
kaa ja viimeistään siinä vaiheessa, 
kun kylpyhuoneeseen ilmaantuu 
pysyvästi uusi hammasmuki. 

Siirtymä modernista parisuh
desukulaisuudesta postmoder
niin parisuhdesukulaisuuteen 
ajoittuu vuoteen 2002, jolloin 
eduskunta hyväksyi lain rekiste
röidystä parisuhteesta. Sukuun 
voi nykyisin tulla miehen kautta 

mies ja naisen kautta nainen. 
Ja jos samaa sukupuolta olevien 
rekisteröimättömien parisuhtei
den määrä kasvaa, sukuun voi 
tulla "hammasmukimenetelmäl
lä" miehen kautta mies ja naisen 
kautta nainen, vaikka suhdetta ei 
ole virallistettukaan. 

Sukulaisuus ei mihinkään katoa, 
vaikka käsitys sukulaisuudesta 
muuttuukin. Postmoderni su
kulaisuus voi olla lyhytaikaista 
pistäytymistä suvussa. !syys voi
daan kumota, avioliitto voidaan 
purkaa ja samaa sukupuolta olevat 
parisuhdekumppanit voivat erota. 
Historialliset muutokset ihmisten 
statussuhteissa ovat postmoder
nin sukulaisuuden erityispiirre, 
jonka kanssa on aiheellista oppia 
elämään. Sukulaisuus ei pääty 
kuolemaan, mutta ei se pääty pa
risuhteen purkautumiseenkaan 
parisuhteen osapuolten eläessä. 
Sellaista on postmoderni suku
laisuus. 

Kuka kuuluu sukuun? Anto Leikola 

Taiteilija ja lintutieteilijä 
Maonus von Wriohtin päivä
kirjassa kerrotaan lähes lii
kuttavaan tapaan, miten hå"n 
uskaltautui esittämään kau
kaiselle sukulaiselleen Sophie 
Sallmenille, että he voisivat 
kutsua toisiaan kusiineiksi, 
serkuiksi. Sophie oli jäänyt 
molemmista vanhemmistaan 
orvoksi ja asui sukulaisper
heessä Reisinoin pappilassa. 
Talon ankara emäntä ruus
tinna Crohns ei kuitenkaan 
lainkaan pitänyt ajatukses
ta, että Sophie ryhtyisi liian 
läheisiin suhteisiin köyhän 
taiteilijan kanssa, ja siinä 
suhteessa kusiiniksi nimittä
minenkin oli liikaa. Niinpä 

Maonus-paran oli toistaiseksi 
luovuttava "serkkuudesta ",ja 
kesti vielä vuosia ennen kuin 
asiat ehtivät niin pitkälle, 
että "he saivat toisensa". 

Tarkat olivat säännöt sukulaisuu
della 1830-luvulla, vaikka toisaal
ta "sukulaisuutta laskettiin" usein 
paljonkin pitemmälle kuin nyky
ään. Merkitseviä eivät olleet vain 
serkut ja pikkuserkut vaan usein 
kolmannen ja neljännenkin asteen 
serkut, "syslingit" ja "pyslingit". 
Tässä suhteessa yhteiskunta on 
selvästi muuttunut, eikä suku
laisverkostoilla muutenkaan ole 
samaa merkitystä kuin ennen. 

Mutta aivan viimeisinä vuo
sikymmeninä yhteiskunta on 

muuttunut toisellakin tavalla, 
ehkä vielä syvemmin. Ennen 
oltiin naimattomia, kihloissa tai 
naimisissa, ja avioliitto saattoi 
päättyä kuolemaan tai- harvem
min - viralliseen eroon. Näiden 
olomuotojen rinnalle on tunkeu
tunut "avoliitto", jota ei useinkaan 
rekisteröidä millään tavalla, niin 
että asianomaisten itsensäkin on 
väliin vaikea muistaa, milloin liit
to oikein alkoi ja milloin se ehkä 
päättyi. Olihan näitä ennenkin, 
mutta silloin puhuttiin, yhteis
kuntaluokasta riippuen, leipä
susista tai rakastajattarista, eikä 
niitä viety kirjoihin eikä kansiin, 
semminkään sukukirjoihin, ellei 
suhteesta siunaantunut jälkeläisiä. 
Mutta silloinkaan ei itse suhdet
ta noteerattu, ainoastaan sen 
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seuraukset, olipa suhde sitten 
yhden yön tai vuosikymmenien 
mittainen. 

Kuuluuko avopuoliso su
kuun? 

Kuuluuko siis "vakituinen asuin
kumppani" tai "avopuoliso" su
kuun vai ei? Nykyisinä aikoina 
tuntuisi kohtuuttomalta, että 
henkilöä, joka on ehkä pitkään
kin ollut asiallisesti vaikka ei 
muodollisesti toisen puolisona, 
ei kelpuutettaisi myös hänen 
sukuunsa. Sama koskee erilaisiin 
uusperheisiin kuuluvia lapsia, 
jotka toinen vanhemmista on 
asiallisesti ottanut omakseen 
vaikka ei olisi hakenut muodol
lista adoptiota. Näyttää siltä, 
että "sukuun kuulumisen" selkeä 
määrittely on kaiken kaikkiaan 
entistä hankalampaa ja joskus 
jopa mahdotonta. 

Seuran jäsenet 
päättävät 

Stenrothit perustivat yhdistys
muotoisen sukuseuran yhteisten 
asioiden hoitoa varten 10. kesä
kuuta 2000 Suomenlinnassa. Su
kuseuran jäsenet päättävät vuo
sikokouksessa seuran toiminnan 
yleislinjoista ja luottamushenki
löistä. Stenroth sukuseurassa on 
nykyisin 312 jäsentä, joista kaksi 
ainaisjäsentä, 14 nuorisojäsentä ja 
yksi vapaajäsen. Jäseneksi pääsee 
jättämällä hallituksen hyväksyttä
väksi kirjallinen liittymisilmoitus. 
Hallituksen edellinen kokous oli 
3. huhtikuuta 2004 ja seuraava pi
detään 19. kesäkuuta Nivalassa. 

Sääntöjen mukaan varsinaiseen 
jäsenyyteen ovat oikeutettuja 
vänrikki Erik Stenrothin (1688-
1766) 18 vuotta täyttäneet 
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Hämmästyttävää kyllä, sukuseu
raan kuulumisen oikeutus voi olla 
yksinkertaisempi ratkaistava kuin 
abstraktiin "sukuun" kuuluminen. 
Kun vuosi sitten päätimme perus
taa Leidenius/ Leikolan sukuseu
ran, asetimme katon korkealle ja 
seinät lavealle, arvellen että jos 
joku katsoo liittyneensä toiseen 
niin läheisesti, että haluaa kuulua 
hänen sukuunsakin, olkoon ter
vetullut. Ja jos liitto hajoaa, olipa 
se virallinen tai ei, eiköhän asian
omainen omasta aloitteestaankin 
mielellään eroa seurasta, viimeis
tään silloin kun jäsenmaksun 
aika koittaa! Seuran hallitushan 
kuitenkin joutuu merkitsemään 
pöytäkirjoihinsa sekä liittyneet 
että eronneet, niin sukuseuroissa 
kuin muissakin yhdistyksissä. 

jälkeläiset aviopuolisoineen. Ai
naisjäseneksi pääsee maksamalla 
voimassa olevan jäsenmaksun 
kymmenkertaisena. Seuran hal
litus voi myöntää vapautuksen 
jäsenmaksusta korkean iän, sai
rauden tai muun syyn aiheutta
man maksukyvyn heikentymisen 
perusteella. Vapaajäsenyyttä on 
haettava hallitukselta henkilö
kohtaisesti. Seuran jäsenen alle 
18-vuotiaat lapset voivat liittyä 
seuraan nuorisojäseninä. Heidän 
ei tarvitse maksaa jäsenmaksua 
eikä heillä ole äänioikeutta seuran 
kokouksissa. Sukuseuran vuosiko
kous voi kutsua hallituksen esityk
sestä kunniajäseneksi henkilön, 
joka on erityisesti ansioitunut 
seuran toiminnassa. Kunniajäsen 
on vapaa jäsenmaksusta. 

Uudet jäsenet 

Sukuseuran edellinen vuosiko
kous järjestettiin 27. huhtikuuta 
2002 Helsingissä hotelli Arthu
rissa. Sen jälkeen sukuseuran 
jäseniksi on hyväksytty seuraavat 
henkilöt sukuhaaroittain: 

Katariinan sukuhaarasta: 
Antti Pihlajamäki, Jarmila Ra
jas, Elvi Salonen, Mikko Reini, 
Martti Ruotsalainen, E.Tauno H. 
Bergholm, Leena-Kaija Elovaara, 
Harri Grönvall, Marjo Grönvall, 
Riikka Lund, Sirkka Oksama, 
Merja Viertokangas, Raija Kyl
likki Vihma, Jukka Wuolijoki, 
Maaria Puupponen, Marja-Leena 
Kainulainen, Esa Tikkala, Annik
ki Taipale, Marjatta Stolt, Pirkko 
Siilas, Marjaana Anttila, Anita 
Seppälä, Mika Seppälä, Henrik 
Roschier ja Elli Grönvall. 

Henrikin sukuhaarasta: 
Kristina Somersalo, Caj Lam
penius, Eila Passoja, Antero von 
Bell, Eva Suomela, Juha Salmen
kivi, Toini Törmänen, Sari Karl
berg ja Sebastian Siukonen. 

Saran sukuhaarasta: 
Sirpa Hanhela, Jaakko Castren ja 
Peik Glöersen. 

N ilsin sukuhaarasta · 
Aimo Stenroth,Anna-Liisa Meh
tälä, Tapio Murto, Korhonen Rai
li, Mimmi Sjöblom, Marko Helas
terä, Eila Tuomela, Brita Flander 
ja Jorma Kivioja, Liisa Sjöblomin, 
Jukka Stenrothin, Taavi Palola ja 
Simo Härkönen. 



Vuoden 2004 uutisia 

Syntyneitä 
13.1 .TuureTapani Pulkamo.Vanhemmat: Kaisa (H) 
ja Risto Pulkamo. 
21.1. Olivia Alisa Palola. Vanhemmat Taisto (N) ja 
Johanna Palola. 
4. 2. Theodor Mikael Vogt (H). Vanhemmat: Thomas 
Vogt (H) ja Hilda Nielsen. 
5.2. Oska Johannes Torppa. Vanhemmat: Johanna 
(H) ja Jukka Torppa. 

Vihittyjä 
14.2. Douglas Coull (N) ja Johanna Raitakoski 
21.2. Minna Stenroth (N) ja Hannu Nieminen. 
21.2. Päivi Honkonen (S). ja Ari Kemiläinen. 
13 .3. Pauliina Arimo (K) ja Mikko Lamberg. 
3.4. Heikki Pinomaa (K) ja PäiviAnneli Hantula. 
22.5. Ari Siukonen (H) ja Piia Hänninen. 

Palkittuja 
Pohjoismaisten kielten professori Mirja Saari (K) 
on saanut Ruotsin Akatemian myöntämän Margit 
Påhlson -palkinnon erityisen tärkeästä työstä ruot
sin kielen hyväksi. 

Vuoden tiedekirja -palkinto on myönnetty kirjoit
tajaryhmälle teoksesta "Kehitysbiolo9ia . Solusta yksi
Jöksi "päätoimittajanaan kehitysbiologian professori 
Hannu Sariola (H). 

Johanna Raitakoski ja Douglas Coull vihittiin 
14.02.2004 

Skottiverta Nilsin sukuhaaraan Tauno Stenroth 

Uuno Alfred Stenrothin pojantytär Hilkka löysi 
Skotlannin ylämailta ruskeasilmäisen kiharatuk
kaisen nuorukaisen nimeltä David Coull. Heidät 
vihittiin Fort Williamissa, Britannian korkeimman 
vuoren Ben Nevisin juurella vuonna 1976. Nuoren
parin esikoinen syntyi Tukholmassa 1978. MacBet
hin maisemissa lnvernessissä syntyi perheen toinen 
poikka vuonna 1980 ja sai nimekseen Nicholas . 
Perhe muutti Pirttikosken kautta Rovaniemelle ke
väällä 1982, jossa David työskenteli Lapin Kansassa 
ja Hilkka Telellä. Perheen kuopus Jonathan syntyi 
1983 . Nyt Hilkka-äiti saattoi lukiansa päätökseen 

ja kirjoitti ylioppilaaksi 1987. Perheen esikoinen 
Douglas kirjoitti ylioppilaaksi 1997. Opiskelupaik
ka löytyi Oulun ammattikorkeakoulusta, jossa hän 
luki bioanalytiikkaa. Vaihto-opiskelijana hän tutus
tui kiinalaiseen lääketieteeseen Shanghaissa kolmen 
kuukauden ajan syksyllä 2002. Kirkkonummelainen 
Johanna Raitakoski jaksoi odottaa Douglasin paluu
ta. Kiinantyttö "VeihaiVei" ei napannut Dakua, vaan 
hänet vihittiin Johannan kanssa Kirkkonummen ki
vikirkossa skotlantilaisen säkkipillin ja kansanlaulun 
säestyksellä 14. 2. 2 004. 
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Kutsu sukuseuran 
vuosikokoukseen 

Sukuseuran hallitus päätti 15. maaliskuuta 2003 
Nivalassa, että Stenroth sukuseura ry:n seuraava 
vuosikokous järjestetään 20. kesäkuuta 2004 Niva
lassa. Sukuseuran sääntöjen 15-17 §:n mukaan su
kuseuran vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta 
joka toinen vuosi huhti-syyskuun aikana hallituksen 
määräämänä aikana ja määräämässä paikassa. Edel
linen vuosikokous pidettiin 27.4.2002 Helsingissä. 
Sukuseuran sääntöjen 16. pykälän mukaan vuosiko
kouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään 
kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkais
tu valtakunnallisesti ilmestyvässä sanomalehdessä, 
sukulehdessä tai annettu tiedoksi kirjeellä . Hallitus 
päätti 3 .huhtikuuta 2004 Heinolassa, että koko
uskutsu lähetetään jäsenille Kivenjuuret -lehdessä 
siten että lehti ilmestyy enemmän kuin kaksi viikkoa 
ennen määrättyä päivämäärää. Sääntöjen 19 § :n mu
kaan päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä 

Stenroth sukuseura ry. 
Vuosikokous 

vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoi
tettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, 
että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta 
( 2 1 3) äänestyksessä annetuista äänistä . 

Hallitus ilmoittaa, että Nivalan kokouksessa ovat 
esillä sääntömuutokset, joiden otsikko ja pykälät on 
merkitty alla olevaan esityslistaan ja jonka tarkempi 
sisältö jaetaan kokouspaikalla tai sen voi tilata etukä
teen sukuseuran puheenjohtajalta tai sihteeriltä. 

Sääntöjen 18 § :n mukaan vuosikokoukseen voivat 
osallistua kaikki sukuseuran ainais- ja kunniajäsenet 
sekä varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet edel
listen toimikausien jäsenmaksunsa. Kokouksessa 
kaikilla on yhtäläinen äänioikeus . Läsnäolo-oikeus 
tarkistetaan kokouspaikalla . 

Aika: 20.6.2004 kello 15.30 ( sukujuhlan jälkeen) 
Paikka: Nivalan Rauhanyhdistys, Kotihaantie 

ESITYSLISTA 

1 . Valitaan vuosikokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
2 . Todetaan kokouksen laillisuus . 
3 . Esitetään seuran tilinpäätökset toimintakertomuksineen ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten 
väliseltä ajalta. 
4. Vahvistetaan tilinpäätökset ja myönnetään vastuuvapaus tilivelvollisille 
5. Käsitellään hallituksen valmistelemat sääntömuutokset pykäliin 6 , 11 ja 17 sekä valtuutetaan hallitus 
neuvottelemaan myöhemmin -jos tarvetta ilmenee - seuran nimissä Patentti- ja rekisterihallituksen 
kanssa sääntöjen teknisestä muotoilemisesta vuosikokouksen päätöksen mukaisesti . 
6. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu vuosille 2004---2006. 
7. Valitaan hallituksen jäsenet sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa seuraavaksi 
toimikaudeksi aiemmin käydyn keskustelun pohjalta. 
8. KutsutaanYrjö Sariola Stenroth sukuseura ry :n kunniajäseneksi no. 1 . 

Timo Siukonen 
puheenjohtaja 

20 Kivenjuuret 
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