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Timo Siukonen 

Näytön paikka 

Puheenjohtajan näköalapaikalta 
katsottuna sukuseurallamme on 
edessä näytön paikka neljässä 
asiassa. 

Aluksi: sadat lukijat saavat kä
siinsä Kivenjuuret-lehden ensim
mäistä kertaa. Sukuseura näyttää 
siten uusille ja vanhoille lukijoille, 
että olemme aktiivisia ja tulevai
suuteen suuntautuneita, mennyt
tä historiaamme kunnioittaen. 

Toiseksi: sukuseuralla on näy
tön paikka 10.6.2006 Mikkelis
sä, kun järjestämme Kyyhkylän 
alueella sukujuhlan. Toivotan 
sinne tervetulleiksi kaikki vän
rikki Erik Stenrothin jälkeläiset 
puolisoineen. Sukuseuran jä
senet pääsevät lisäksi osallistu
maan vuosikokoukseen, jossa he 
päättävät tärkeistä talousasioista 
ja henkilövalinnoista. 

Kolmas näytön paikka suuntau
tuu paitsi laajan suvun edustajille 
myös laajempiin kulttuuripiirei
hin. Julkaisemme Mikkelissä In
termezzo - Stenrothlen välisoitto 
- sukukirjan, jonka uskomme 
kiinnostavan myös suvun ul
kopuolisia, sillä kirjaan tulevat 
erityisartikkelit kertovat mo
nista yhteiskunnallisista vaikut
tajista, joilla on Erik Stenrothin 
ja Kristina Krookin jälkeläisinä 
enemmän tai vähemmän samoja 
geenejä perittyinä. 

Neljänneksi käännän katseeni 
sinuun, hyvä lukijani. Sinulla on 
henkilökohtaisen näytön paikka! 

Miten ihmeessä, saatat kysyä, 
ja millainen? 

Vetoan siihen, että osallistuisit 
sukuseuran taloustalkoisiin. Ki
venjuuret-lehden painaminen ja 
postitus ovat olleet kallis riski
sijoitus. Olemme yrittäneet ke
rätä varoja kannatusilmoitusten 
kautta. Lehden sivuilta voit tu
tustua tukijoihimme, joille lausun 
lämpimän kiitoksen. Operaation 
tuotot eivät kuitenkaan ole riit
täneet, ja näyttää siltä, että eläm
me yli varojemme ilman suvun 
myönteistä mukaan tuloa. 

En ruikuta tämän enempää, 
enkä syyllistä: voit hyvällä omal
latunnolla lukea lehteä, vaikka et 
siitä mitään maksaisikaan. Lehti 
on lähetetty sinulle vastikkeetta. 

Menevät taloustaikoot syteen 
tai saveen, me pysymme pystyssä 
ja selviydymme eteenpäin ylpei
nä teoistamme. Viimeistelemme 
Intermezzon lukukuntoon ja val
misteliemme Mikkeliin ikimuistoi
sia juhlia. 



Hannu Sariola 

Stenrothit ristikoissa 

Jäin koukkuun sanaristikoihin ja 
nyt vielä pandemian tavoin leviä
viin sudoku-numeroristikoihin. 
Niinpä lapset antoivat minulle 
syntymäpäivälahjaksi Veijo Wi
renin Uusitun ristikkosanojen 
pikkujättiläisen, 727 -sivuisen 
aarteen täynnä synonyymejä, 
nimiä, maantietoja, taiteilijoi
ta - kaikkea millä piinallisen 
huonosti aukeavan ristikon saa 
täyteen. Sen jälkeen pääsee teke
mään uutta piinallisen huonosti 
täyttyvää ristikkoa. Toinen mainio 
apuneuvo löytyy nettiosoitteesta 
www. ristisanat. net. 

Sanaristikoihin kelpaavat vain 
julkkikset. Ketkähän sukulai
set ovat saavuttaneet tämän 
statuksen? Sarialoita löytyy 
Ailakki, Aleksi, Esa, Mauri, 
Raimo, Seppo ja Yrjö. Raimo 
ja Yrjö ovat sukulaisia, toiset 
muita. Ailakki Sariola on Ke
ravan Sirkus-Sarioloita. Matti 
Sariola johti tivolia, kun se oli 
käymässä Kuopiossa. Opetta
javeljeni Matti Sariola koputti 
sirkustirehtööri Matti Sariolan 
asuntovaunun ovea, astui sisään 
ja esittäytyi: "Päivää, olen Matti 
Sariola". Hetken hämmennyksen 
jälkeen Matit puhuivat pitkään 
suvuistaan. Pian Matti Sariolan 
luokan ovessa riippui juliste: 
Tivoli Matti Sariola aukeaa 1. 9. 
Auki 31.5. asti. 

Stenrotheja löytyy listoilta 
yllättäen vain yksi: Aura Sten
roth, os. Perkkiö. Hän syntyi 
Nivalassa 13.1.1957 ja on ol
lut naimissa nivalalaisen Tapio 
Stenrothin kanssa. N etistä löytyi 
lisätietoa. Aura oli vuoden 1987 
Tangomarkkinoiden prinsessa 
ja hänen vuonna 1985 syntynyt 
Henri-poikansa on syksyn Idols
kandidaatti. MTV3 :n nettisivuil
la Henri kertoo: "Sain kotona 

varsinaista musiikin siedätyshoi
toa, joten sen läsnäoloon alkoi 
väkisinkin tottua", rumpuja ja 
kitaraa soittava nuori mies ku
vaili Turussa hetkeä ennen omaa 
suori tustaan. 

Palolaita löytyi Erkki ja Kat
ri, mutta ainakaan Stenrothien 
keskeneräinen ei tuntenut kum
paakaan. Erkki on Helsingin 
kaupunginorkesterin viulisti ja 
Katri kirjailija. Löysinkö risti
sanastosta kaksi uutta sukulaista 
vai ovatko he muita Paloloita? 
Tietysti tietokannasta löytyivät 
Renny Harlin eli* Renny Har
jola sekä YLE:n uutisankkurina 
toiminut Arvi Lind. Vaikka su
kututkijan työkaluksi ristisanas
tot eivät kenties kelpaa, niiden 
selailu on hauskaa. 
Timo Siukosen artikkeli Su
kututkija internetissä sisältää 
hyödyllisempää tietoa interne
tistä sukututkijan työkaluna. 
Tietokantoja on useita ja uusia 
sukulaisia on löytynyt niistä 
ennätyksellisen runsaasti. Viime 
vuodesta tunnettujen sukulais
ten määrä on lisääntynyt noin 
8000:lla ja heitä on tällä hetkellä 
yhteensä yli 30000. Ja työ jatkuu 
- toivottavasti yhtä suurella in
nolla kuin tähän asti. Kannattaa 
myös surffailla ja chattailla suku
seuran uudistetuilla nettisivuilla 
www.stenroth.net. 

Terve!** 
Hannu Sariola 
PS. Vinkiksi ristikoiden täyt

töön: 
* eli alias, muuten, pake, 

siis, tahi, tai, taikka, toisin, vaih
toehto 

** terve = ave, ciao, eho, elin
kelpoinen, elämänmyönteinen, 
hyvinvoipa, hyvinvoiva, imanne, 
kukkea, oikea, tuskaton 
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Haastattelu : Hannu Sariola 

Rehellisyys ja suvaitsevaisuus 
ovat tärkeitä Arvi Lindille 

Urheiluharrastusten mukana Arvi Lindille on tullut liuta urhei
luseurojen viirejä. 

Arvi ja Mirja Lind asuvat 
Helsingin Puotilassa hyvin 
hoidetussa, sodanjälkeisessä 
puutalossa. Pihalla on ome
napuita, istutuksia, pieni 
vihannesmaa. Mirja kertoo, 
että palsta pienenee pie
nenemistään vuosi vuodelta. 
Kumpikin vaikuttaa onnel
liselta. Arvi on Stenrotheja 
Katarinan sukuhaarassa, 
Mirja taas omaa sukuaan 
Sihvosia. Stenroth-juuret 
selvisivät vasta tänä vuon
na, kun Timo Siukonen otti 
yhteyttä. 

Arvi Lind ei tarvitse esittelyä, joten 
kysyin ensin, miten hän kuuluu Sten
rotheihin? 

Isoisäni August Verner Lindin 
äiti oli Emma Augusta Lind, os. 
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Björksten. Hän oli stenrothilais
ta alkuperää. Emman äidin isän 
äidin isä oli suvun kantaisä Erik 
Stenroth. 

Mitkä asiat ovat tärkeitä sinulle? 
Olen perhekeskeinen ja suku

rakas, sellaisen elinikäisen avio 
liiton kannattaja. Uusiaperheissä 
tapahtuu helposti hylkäämistä. En 
kuitenkaan koskaan halua tuomi
ta. Jokainen taaplaa tyylillään . 

Elämässäni on kaksi kulmaki
veä: rehellisyys, se on isän perin
töä, ja suvaitsevaisuus, se on äidin 
perintöä. Äiti opetti, että ketään 
ei saa pilkata ihonvärin, uskonnon 
ja vakaumuksen vuoksi. 

Kotona opetettiin t e rvehti
mään ja antamaan anteeksi. Isän 
perusrehellisyyden vaatimus on 
kantanut työelämässä. Olemassa 

olevat tosiasiat ovat aina olleet 
työni pohja. En ole koskaan aja
nut minkään ideologian mm1ssa 
asioita . 

"Äiti opetti, että 
ketään ei saa 
pilkata ihonvä
rin, uskonnon 
ja vakaumuksen 
vuoksi." 

Kotona oli kova kuri, mutta en 
muistele sitä pahalla. Minulla oli 
hyvä isäsuhde . Isä sanoi usein, 
että ette voi tehdä mitään niin 
pahaa, ettei siitä voisi kertoa 
minulle . Tärkeää on hellyyden 
antaminen. Oli kauheaa kuulla, 
kun Kaari Utrio kertoi, että hän 
ei ole ollut koskaan isän sylissä. 

Herkimpiä hetkiä oli, kun isä 
oli kuolemassa prostatasyöpään. 
Istuimme sängynlaidalla kaulak
kain. Se oli lämmin hetki. 

Entä muut? 
Liikunta on minulle kaikki kai

kessa. Se kulkee työn ja perheen 
rinnalla. Liikunta on itsestään 
huolehtimista. Se ei ole intohi
moni, mutta se on sosiaalinen 
kokemus. 

Olin joskus kilpaurheilijakin, 
mutta huono. Poikani Juha on 
kovatasoinen urheilija; voitti Na
ganon olympiakisoissa jääkiekon 
pronssin. Ei ole mitään väliä, jos 
on rikas ja viisas, mutta ruumis 
omasta syystä rappiolla. Pelaan 



Mirja ja Arvi Lind Puotilan talonsa vihreässä puutarhassa. 

"Ei ole mitään 
väliä jos on ri
kas ja viisas, 
mutta ruumis 
omasta syystä 
rappiolla." 

kaksi kertaa viikossa Zoom-po
rukassa jääkiekkoa ja kaikkea 
muuta. 

Kodissani on aina syöty ter
veellisesti. En tupakoi ja käytän 

alkoholia sivistyneesti. Ja tuolla 
keittiössä on nestejarru. 

Mirja virnistää ... 
Kielenhuolto on minulle aina 

ollut tärkeää. Toimin edelleen 
YLE:n tv-uutisten toimittajien 
kieliavusta jana. 

Teit uutisia lähes 40 vuotta . 
Kaikki luul evat, e ttä uuti

sankkurit vain lukevat muiden 
tekemiä uutisia, mutta he myös 
tekevät niitä. Työni oli helvetil
listä, mutta nykyään se on vielä 
pahempaa . Minä tein töitä yh
deksästä yhdeksään. Nyt tehdään 
aamu- ja yövuoroja . On aamu-

uutisia ja yöuutisia. Nykyiset m e
dianomit nukkuvat unilääkkeiden 
voimalla. 

Mirja on keskustelun kuluessa Qoka 
polveili puheammattilaisen suussa 
niin nopeasti, että kaikkea en saanut 
paperille) keittänyt kahvit ja tarjoaa 
herkullista omenapiirakkaa. Oli pak
ko ottaa toinenkin pala . 

Elämään on mahtunut traagi
siakin hetkiä. Poikamme Tuomas 
kuoli 23.11.72 nelivuotiaana, 
kun vastaantuleva auto heittelehti 
ja paiskautui automme kylkeen. 

Tuomas sai kallonpohjan mur
tuman ja verenvuodon. Kuoli 
silmänräpäyksessä. Sairaalassa 
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"Pitää sanoa, 
että julkisuus 
on kohdellut 
minua hellästi." 

hoitajatkin näyttivät olevan aika 
avuttomia surun edessä. 

Suru on vähitellen lientynyt 
heiläksi kaipaukseksi. Nyt asiasta 
voi jo puhua. Tämän tapauksen 
kautta ymmärsin sukulaisten ja 
työtovereiden tuen merkityksen. 
Kaikki auttoivat. 

Joskus ihmettelee, miten papit 
oppivat kestämään hautajaisten 
surua. 

Julkisuus, miten olet kokenut sen? 
Ihminen rokotetaan julkisuu

delle . Siihen on tottunut vähin 
erin. Pitää sanoa, että julkisuus 
on kohdellut minua hellästi. 
Olen ollut palveluammatissa. 
Olin lähes 40 vuotta uutisissa. 
Nyt en enää halua julkisuuteen. 
Kun jäin kaksi vuotta sitten eläk
keelle , minulla oli kaksi toivetta: 
tehdä Mirjan kanssa kaukomatka 
Uuteen Seelantiin ja Australiaan 
ja oppia lentämään. 

Matka tehtiin ja sain lento lupa-

Arvi Lindin isoisän August Verner Lindin äiti oli Emma Augusta 
Lind, os. Björksten eli Stenrotheja. 
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ARVI LIND LYHYESTI 
Katarinan sukuhaaraa 
Syntymäaika 21.12 .40 
Syntymäpaikka Lauritsala 
Opiskellut suomen kieltä 
ja kirjallisuutta Helsingin 
yliopistossa ja tiedotus
oppia Tampereen yliopis
tossa. 
Vaimo Mirja Lind, os. 
Pitkänen, lapset Tuomas 
(1968-72), Minna (1970) 
yo -agronomi ja Juha 
(1974) jääkiekkoilija 
Toimittajana televisiouuti
sissa 1965 -2003, vuodesta 
1967 lähtien uutislähetys
ten juontajana. 
Luennoinut uutistoimin
nasta, tiedotusopista ja 
suomenkielestä 
Harrastukset: kaikenlai 
ncn liikunta, erityisesti 
jääkiekko 



kirjan purjelentokoneisiin. Ihmi
sen motoriikka alkaa heiketä 25-
vuotiaana ja jouduin lentämään 
harjoituslentoja paljon enemmän 
kuin nuoret, mutta teoriakokeet 
läpäisin ensimmäisellä yrityksel
lä. Olen tänä kesänä lentänyt vain 
kerran ja jos en ehdi lentämään 
toista kertaan, lentolupakirjani 
vanhenee. Se ei ole tärkeää, kos
ka tärkeintä oli, että vaari pystyy 
lentämään . 

Isoisä Arvi Lind sai Lentolupakirjansa eläkkeellä. 

Tämä juttuhan tulee sukulehteen . 
Mitä haluat kertoa suvustasi? 

Vaikka isäni perheessä o li 
yhdeksän lasta, vain hän jatkoi 
Lind-nimeä. Lind-nimi on men
nyt pieneksi. Toivo-isällä olivat 

lapset Arvi, Erkki ja Marja. Mi
nulla on Juha-poika ja hänellä 
kaksi lasta Paavo ja Onni. Erkki 
asuu Ruotsissa ja hänellä on kaksi 
poikaa, Dan ja Frey, Freyllä vielä 
Samuel-poika. Optimistisesti 

Juha Lind voitti 1998 pronssia Naganossa. 

näyttää si ltä, että ehkä tulevai
suudessakin on Lindejä. Vaimoni 
Mirj an suku on laaja ja he järjes
tävät sukukokouksia. Lindit eivät 
ole järjestäneet yhtään. 
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The Rolling Kalpala Haastattelu: Hannu Sariola 

Eino Kaipala täyttää ensi 
vuonna 80 vuotta. Mies 
näyttää tuskin kuusikymp
piseltä ja vauhti on kova, 
kirjaimellisesti. Hän on 
alppihiihtäjä, autourheilija 
ja ralliautoilija, moninker
tainen Suomen mestari ja 
mestaruuksia näyttää tule
van joka vuosi lisää. 

"Minulla on 58 Suomen mes
taruutta! Ei taida kenelläkään 
Suomessa ole niin paljon. Pää
lajini on masterpujottelu. Niitä 
järjestettiin jo 70-luvulla, FISH: 
in puitteissa 80-luvulta. -94 pe
rustettiin Finnish Alpine Masters 
- yhdistys ." 

Eikö laskettelu noin korkealla iällä 

pelota? 
"Ensi vuonna täytän 80. Mistä 

sitten saan vakuutuksia? Ikäraja 
on väärin . Ei korkea ikä sano 
mitään. Ylppökin kuoli tapatur
maisesti. Ebbin Kalle kompastui 
kynnykseen ja lonkka murtui. 
Leikattiin mutta kuoli pian leik
kauksen jälkeen." 

Mikä ajaa noin hurjiin suorituk

siin? 
"Isä järjesti pituushyppyki

sat. Siitä se alkoi. Asuimme 
aikoinaan Kauniaisissa. Siellä 
rupesimme laskettelemaan . 
Aloitin vuonna -37. Sodan jäl
keen kävimme laskettelemassa 
Kiianlinnassa. Meillä oli "oma 
maja", johon mahtui kuusi hen
keä. Ebbin Kallen kanssa käytiin 
katsomassa naapurimäkeä ja 
Kalle sanoi:"Osta tosta." Vuosi 
oli -5 1 . Hanke tosin toteutui 
vasta vuonna -63. Perustin Kai
palinnan ja ylläpidin sitä vuoteen 
-92 asti. Tärkeää oli, että hankin 
sinne lumitykit. Niiden ansiosta 
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Ensi vuonna BO vuotta täyttävä Ensia Kaipala omaa 58 Suomen 
mestaruutta. Eino kuuluu Katariinan sukuhaaraan. 

laskettelukausi piteni ja suosio 
oli suuri. Nykyään on paljon 
muitakin laskettelupaikkoja ja 
toiminta Kaipalinnassa on aika 
pienimuotoista. Vuonna -57 olin 
mukana Ruka-hankkeessa ja han
kin sinne ensimmäisen tehdaste
koisen hissin." 

Veljesi Osmo on myös kova urheilija. 
Harrastit hänen kanssaan ralliau

toilua . Voitit veljesi kanssa Jyväsky
län Suurajot vuosina -54, -56 ja 

-58. 
"Osmo pitää rallipuolen kun

nossa ja minä sitten laskettelun . 
Hänen poikansa Asmo on aika 
hyvä laskettelemaan. Myös 
vuonna -55 ajoimme Jyväskylä
rallia. Kamppailu oli kova, mutta 
johdimme jo reippaasti. Sitten 
meni tulppa ja jäimme toiseksi." 

Oletko koskaan loukkaantunut 

lasketellessa? 
"Vuosi oli -87. Meillä oli uu

den vuoden perinteinen nopeus
lasku. Pipo oli päässä. Oli kylmä 
ja katsojat olivat jättäneet autoja 
lähelle maalia. Lensin 14 metriä 

autojen yli. Kahdeksan kylki
luuta murtui. Maksa ja munu
aiset repesivät. Kanta-Hämeen 
keskussairaalassa Kytömaa hoiti 
minut henkiin." 

Ketkä toivat alppiurheilun Suo

meen? 
"Kovin nimi on Erkki Penttilä. 

Hän toi lajin Suomeen. Grankul
lan mäki avattiin tammikuussa 
-34. Ebbin Kalle oli myös mer
kittävä. Hänen perustamansa 
Kiianlinna avattiin 30. 11 . 19 3 9. 
Samana päivänä kun talvisota 
syttyi. 

Millä hoidat kuntoasi? 
"Liikunta, kasvisvoittoinen 

ruoka ja aikaisin nukkumaan. 
Terveysoppi oli Töölön yhteis
koulussa mieliaineeni: Terve 
sielu terveessä ruumiissa." 

Mitä mieltä olet dopinaista? 
"Minun doping on raaka vihan

nes. En edes käyttänyt lääkärin 
määräämiä lääkkeitä." 



Golf-mestaruudet jakoon 2006 
Porrassalmen taistelutantereilla 

Ensi kesänä Intermezzon sointujen hiljaa häivyttyä 
Savon kesäiltaan ja saunan kihinään voimme me 
golfin ystävät valmistautua seuraavan aamun 
valjetessa bogitikan kuunteluun. 

On aika 3. STENROTH GOLF OPENIN, joka 
pidetään Annilan Golfkeskuksessa 11 . kesäkuuta 
2006 alkaen klo 10. 

Vanhan sotilaan perillisinä voimme olla ylpeitä 
kenttävalinnastamme. Kisailemme Porrassalmen 
taistelun ( 1789) tantereilla, savolaisuuden 
syntysijoilla. 

Voi olla, että pelatessamme metsä ryskää ja 
pellot möyhitään kuin entisaikaan . Ovathan 
paikalla - toivon mukaan - pohojalaaset mielessään 
molemmat palkintopytyt. 

Ja vastassaan etelän rintama, joka kaikin voimin 

Ravintola Poiju 
Satamatie 5, 52200 Puumala 

p. 015-4681506 

Kala- ja kotiruokaa, A-oikeudet 
Avoinna kesäisin ja tilauksesta 

DigiTom-Video 
Häät, juhlat, urheilu ym. 

videotaltioinnit 
ammattitaidolla ja -kalustolla. 

Tom Kiias 
tom.kiiasrakolumbus. fi 

puh. 050 5545159 

pyrkii pitämään kannut hallussaan. 
Kaikki suvun golfarit puolisoineen joukolla 

mukaan! 
Ja muut tervetuloa kannustamaan nykyajan 

Stenroth-gladiaattoreita! 
Ilmoittautuminen 31.5. 2006 mennessä 

allekirjoittaneelle. 

Golfkoordinaattorinne 
Harri Siukonen 
Lammaslammentie 17 C 20 
01710Vantaa 
Puh: 050 -555 124 7 
Sposti: harri. siukonen@triofloor. fi 
P.S. Lisätietoja kentästä www.annilangolfkeskus. 

net, josta löytyvät myös ajo-ohjeet. 

Kylmärengas Oy 
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Peräpäänvalvojana 
ranskalaismaisemissa 

Pistin pyöräilykypärän pää
häni ensimmäistä kertaa 
elämässäni aivan oikeassa 
tarkoituksessa 25. maalis
kuuta 2005 Avignonissa 
Ranskassa. 

Kokeilimme kadulla juuri 
käsiimme saatuja vuokra
pyöriä. Säädimme satulat 
oikeaan korkeuteen. Halu
simme heti kokeilla, miten 
toimivat jarrut, miten vaih
teet. 

Timo Siukonen 

Ilmassa ei niinkään ollut suu
ren urheilujuhlan tuntua, vaan 
pikemminkin jännitystä omasta 
selviytymisestä, joukon yhtenäi
syydestä, fyysisen ja psyykkisen 
kunnon kestämisestä seuraavan 
viikon aikana. 

Pyöräilyjoukon peräpäänvalvojat Timo Siukonen {vas.] ja Matti 
Häkkänen valmiina hoitamaan tehtäväänsä 

"Me" olimme kirjallisuuden 
professorin Tarmo Kunnaksen 
kutsuma parikymmenpäinen 
ryhmä naisia ja miehiä eri puo
lilta Suomea. Tavoitteena oli 
polkea viikon aikana nelisensataa 

Suomalainen pyöräilyjoukko 
ajoi letkassa viikon aikana 
vajaat 400 kilometriä 
Provencen teillä keväisessä 
Ranskassa. 
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kilometriä ja tutustua johonkin 
sellaiseen, mikä muuten olisi 
mahdotonta. 

Tiedänhän minä, että Tosi Mies 
polkisi 400 kilometriä yhteen 
m enoon ja vuorokaudessa. Me 
vain emme olleet tällä ker
taa miesten kierroksella, vaan 
kulttuurimatkalla sanan laajassa 
m erkityksessä . Yhtenä osana sii
hen kuului ruumiin kulttuurin 
harjoittaminen. 

Ihmisen ryhmädynamiikkaan 
kuuluu oman paikan hakeminen. 
Johtaja tiedettiin jo etukäteen, 
sillä se oli itseoikeutetusti Tarmo 
Kunnas. Siinä Avignonin kadulla 
sitten haettiin adjutantteja, r yh
mänjohtajia ja rivimiehiä. 

Ranskan entinen suurlähettiläs 
Matti Häkkänen, 68, ja minä, 
53, valikoiduimme peräpäänval 
vojiksi, ja sitä tehtävää hoidim
m e kunniakkaasti liki jokaisen 
poljetun kilometrin maaliin asti. 

Tukikohtanamme oli neljä yötä 

Hötel de l ' Atelier Avignonin 
esikaupungissa Villeneuve-les
Avignonissa ja kolme yötä Hotel 
Le Calendal Arles'ssa . 

Päivien runko-ohj elma toisti 
itseään. Aamuyhdeksältä läksim
m e matkaan. Puolilta päivin oli 
lounas ja sitten katseltiin näh
tävyyksiä. Iltapäivällä palattiin 
hotelliin ja syötiin gourmet-il
lallinen. 

Tylsääkö?Taatusti ei .. 
Tarmo Kunnas on kävelevä tie

tosanakirja, joka hallitsee tyylin 
ja tiedon. Hänen opastuksellaan 
antiikin kylät muuttuivat eläviksi 
ja historian henkilöt oikeiksi ih
misiksi, ja mikä tärkeintä, tarinat 
soljuivat vuorovaikutuksessa 
matkatovereiden kanssa. 

Orangen kaupungissa - sieltä 
muuten ovat perujaan hollan
tilaisten jalkapallojoukkueiden 
oranssiset paidat kuningassuvun 
värin mukaan - Kunnas ja toinen 
Jyväskylän yliopiston kulttuuri -



Katolisen kirkon paavit asuivat 7 300-luvulla Ranskan 
Avignonissa. Linnamaisen palatsin rakennuttamisen aloitti 
paavi Benedictus XII {paavina 7 334- 7 342]. 

persoona, dosentti Osmo Peko
nen lauloivat latinaksi antiikin 
ulkoilmateatterissa Jukka Kuop
pamäen Sininen ja valkoinen. 

Esityksen aikana vahdimme 
Antero Raevuoren ja Jarmo 
Tevajärven kanssa kadulla pyö
riämme emmekä siten kuulleet 
konserttia livenä . Annas' olla! 
Pian Pekonen tuli vapauttamaan 
m eidät luottamustehtävästä ja 
ennen kuin erkanimme, hän lau
loi soolon pikauusintana. 

Mikä on irrallisen matkakerto
muksen tarkoitus sukulehdessä? 
Joku kriitikko saattaa tuohtua, 
ettei sellainen kuulu sopivan 
aineiston joukkoon, sillä eihän 
joukossa ollut muita sukulaisia. 

Totta. 
Oskari Jalosen seurassa kaikki 

elämän alueet ovat sallittuja kes
kusteluaiheita. Stenrothit olivat 
mukana keskusteluissa. Varsin
kin peräpäänvalvojat järjestivät 
tietokilpailuja, joissa kyseltiin 
mahdollisimman pikkutarkkoja 
asioista historiasta, urheilusta, 
kulttuurista ja politiikasta. 

Otto Eliel Stenroth, Suomen 
ensimmäinen ulkoministeri, oli 
kova juttu siinä seurassa. 

Kun palasimme Suomeen, 
sukuseuran puheenjohtajalla oli 
taas runsaasti uutta energiaa ln
termezzon tekemiseen. 

Viisi kokemusta Helsinki City 
Marathonilta 

Timo Siukonen 

Salmen päivänä, perjantai
na 5. elokuuta 2005 juostiin 
Helsinki City Marathon. 
Ilmoittautuneita oli 6022, 
joista 1504 naista. 
Mukana oli varmasti useita 
Erik Stenrothin jälkeläistä. 
Kivenjuurien toimitus ta
voitti heistä haastatteluun 
VllSI. 

Varsinainen konkari on heinola
lainen Olavi "Oku" von Bell, 67, 
jolle maraton oli uralla ainakin 
13 :s. "Edellisenä kesänä myöhäs
tyin ilmoittautumisessa. Päätin 
jo silloin ehtiä varmasti seuraa
vaan juoksuun." 

"Aloitin keväällä lenkkeilyn. 
Tarkoituksena oli juosta ainakin 
500 km ennen maratonia. Hei
teet ja kiireet pudottivat hieman 

tavoitetta. Juoksulenkkien pituu
det olivat 10- 21 km." 

Itse kisa sujui Okulta yllättävän 
hyvin. "Ehkä alussa innostuin hi
venen liian kovaan vauhtiin, sillä 
puolimatkassa olin reilusti edellä 
tavoiteajasta." 

Loppuaika oli 4.59.24. 
Okun sukuhaarasta mukana 

olivat siskon tytär Johanna von 
Bell, 4 7, ja tämän tytär Laura 
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Heikkinen, 23, jotka molemmat 
ovat vuosien aikana keränneet 
pohjakuntoa kuntosalilla. 

"Uusimpana harrastuksena 
juoksu on tuntunut haastaval
ta ja mielekkäältä lajilta. Kun 
asettaa tavoitteen, niin sitoutuu 
tavallaan säännölliseen harjoitte
luun", Johanna kertoi. 

"Kun kadut kuivuivat talven 
jäljiltä, aloitin säännölliset pit
kät, noin 15 kilometrin lenkit 
kerran viikossa. Lyhyen lenkin 
korvasin välillä rappujuoksulla: 
kaksi kertaa 430 rappusta ylös 
jätemäelle . Lamista, hellepäivis
tä ynnä muista syistä juoksukilo
m etrejä ei lopulta kertynyt kuin 
350." 

"Varsinaisia vaivoja ei matkan 
aikana tullut ja maaliin pääsin 
hyväkuntoisena. Mielenkiintoi
nen kokemus", Johanna iloitsi. 

Tytär Laura totesi lähteneensä 
maratonille äidin ehdotuksesta. 
"Samalla halusin testata omia 

0 • • " raJOJam. 
Valmistautuminen m eni ren

nosti, koska pohjalla oli hyvä 
urheilutausta, kuten puolimara
ton edellisenä vuonna. Harjoit
teluun kuului viikon- kahden 
välein pitkä lenkki. 

"Juoksu m eni yllättävän hyvin 
ja kevyesti, koska otin alun niin 
rauhallisesti. Varmaankin lähden 
joskus parempaa aikaa tavoitte
lemaan .", Laura tuumasi. 

Äidin aika oli 5.12.45 ja tyttä
ren 4.47.54. 

Helsingin maratonia lähti 
juoksemaan myös kaksi Siukosen 
veljestä, Antti, 25, ja Veikko, 24. 

"Ensimmäinen maratomm 
Tukholmassa 2004 oli huippu
kokemus. Tunnelma oli upea 
16000 juoksijan joukossa. Omat 
tunnetilat vaihtelivat matkan 
aikana itkusta nauruun. Järjes
telyiltään Tukholma ylsi huippu
suoritukseen. Tulin maaliin kaksi 
minuuttia ennen iskelmälaulajaa 
Kirka Babitsinia ajassa 4. 4 2 ." 

Antti korosti, että välineet 
kannattaa hankkia huolella. 
juoksutossuista, -shortseista ja 
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Antti Siukonen osallistui Helsinki City Marathonille 
lapsuudenystävänsä Lauri Hiekkasen kanssa. 

-paidoista juomareppuun ja sy
kemittariin. Niiden lisäksi hän 
sai käyttöönsä henkisiä ja virtu
aalisia apukeinoja. 

"Tukholman maratonin net
tlSlvujen viikkokohtaiset har
joitusohjelmat loivat rungon 
harjoittelulleni. Omatekoinen 
www.lenkki.net -harjoituspäi
väkirja toi motivaatiota harjoi
tustason seuraamiselle . Vaimon 
kannustus antoi voimat pitkä
jännitteiseen harjoitteluun", hän 
luetteli. 

Helsinki City Marathonin har
joitusjaksolla tärkeä kannustin 
oli sopimus yhteisestä osallistu
misesta oman velj en Veikon ja 

lapsuudenystävän Lauri Hiekka
sen kanssa. 

"Vaikka harjoittelu ei öllut yhtä 
säännöllistä kuin ensimmäisellä 
kerralla, auttoi kokemus puris
tamaan irti maksimisuorituksen 
varsinaisena juoksu päivänä", 
Antti mainitsi. 

Ensimmäinen 10 km taittui 
aikaan 57.34, toinen 59.18, 
kolmas 59 .58 ja neljäs 61.40. 
Viimeiseen kahteen kilometriin 
ja 195 m etriin m eni 13.30. Lop
puaika oli 4.11 .36 keskisykkeel
lä 146 lyöntiä minuutissa. 

"Jos puolen tunnin ajallinen ti 
putus per vuosi jatkuu vielä neljä 
vuotta, voin lunastaa suvereenin 



kärkipaikan missä tahansa mara
tonin huippukilpailuissa. Toistai 
seksi tyydyn maratoonaamiseen 
harrastuksena, hyvän kunnon ja 
mielen ylläpitäjänä." 

misen kautta usko kehittyväni." alle viiden tunnin. Paino putosi 
kaksi kiloa . Juoksuharjoitukset alkoivat 
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2004 Veikko Siukonen kertoi 
kokemuksistaan kansainvälisessä 
Nijmegen-marssissa Hollannis
sa. 

helmikuussa kiihtyen kesäkuu
hun asti. "H einäkuussa palaut
t elin ja valmistauduin pitkillä 
lenkeillä itse koitokseen. Harjoi
tukset olivat pituudeltaan 5- 25 
kilometriä . Viikoittainen tavoite 
oli 3--4 juoksukerran välillä. 
Aina en tavoitteeseen yltänyt." 

"Hölkkäsin rauhallisesti miltei 
90 kilon kropallani alusta lop
puun. Arvatkaapa mikä oli lop
puaika: 4.59.59!" 

Vaikeinta oli taival 25 kilomet
ristä 35 kilometriin. Kun se oli 
ohitettu, Veikko tajusi pystyvän
sä juosta loppuun asti . "Tunne 
kuohu oli m elkoinen, ja se vain 
voimistui maalissa. Puolen vuo
den harjoittelu ei ollut m ennyt 
hukkaan." 

Samainen nuori mies halusi 
kokeilla voimiaan m yös juokse
malla . 

"Kropassani ei tie tääkseni ole 
minkäänlaista geneettistä po
tentiaalia juoksemiseen", hän 
naurahti . 

Kilometrejä kertyi kaikki
aan noin 400. "Suurena apuna 
harjoituksissa olivat Papskin eli 
isäni sykemittari ja mp3-soitin. 
Samalla kun juoksin , kuuntelin 
musiikkia." 

Ensimmäinen maraton pttl 
Veikalle ainoastaan myönteisiä 
muistoja ja to teamuksen: "Meillä 
pulskillakin on siis toivoa." "Perusluonteeltani olen laiska, 

joten minun on aina asetettava 
itselleni tavoitteita. Niihin pyrki-

Veikon kisa ei olisi voinut pa
remmin onnistua. Hän oli aset
tanut kaksi päämäärää: juosta 
koko matkan ja päästä maaliin 

Sukututkija internetissä 
Timo Siukonen 

Jos harkitset sukututkimuksen aloittamis
ta, onnittelen sinua. Se on mielenkiintoi
nen ja palkitseva, vuosikymmeniä kestävä 
harrastus. 

Aivan ensimmäiseksi: unohda kiire ja nopeiden 
tulosten odottaminen. Taitajaksi oppii vain vähitel
len ja ahkerasti harj oittelemalla. 

Tarvitset kärsivällisyyttä , pitkäjänteisyyttä ja pää
määrätietoisuutta. 

Sinun kannattaa oppia hyväksymään erehdyksiä 
ja kunnioittamaan vanhempia kollegoja, vaikka et 
olisikaan heidän kanssaan samaa mieltä. 

Sukututkimuksessa tietokoneet ovat mullistaneet 
tietoj en hallinnan ja internettietojen keräämisen. 

Ilman tietokoneiden tuomaa apua tuskin olisi 
perustettu Stenroth sukuseuraakaan, sillä yhteydet 
O svald Stenrothin jälkeläist en ulkopuolelle laaj e
nivat oikeastaan vasta sen jälkeen kun muista lä
himmistä sukuhaaroista oli tiedot saatu päivitetyksi 
helposti ymmärrettävään muotoon . 

Tässä artikkelissa keskityn internetin kautta ta
pahtuvaan tiedon etsimiseen ja jätän kaiken muun 
sukututkimukseen liittyvän aineiston käsittelemät
tä. 

Et koskaan pysty omaksumaan kaikkea sitä tietoa, 
mitä internetissä on. Sen vuoksi jokainen haku on 
syytä miettiä etukäteen ja kohdentaa se tarkasti. 

Muutoin etsijä eksyy helposti tiedon ehtymättö
mälle suolle. 

Suomen Sukututkimusseura (SSS) edustaa ni
m ensä mukaisesti aatteellista ja tieteellistä toimin
taa. 

Juuri sen sivuilta kannattaa aloittaa perehtymi
nen sukututkimukseen internetissä, koska siellä 
käsitellään koko sukututkimuksen kenttää perus
teellisesti . Aineiston ovat tuottaneet maan parhaat 
asiantuntijat. 

Seuran ulko-ovi aukeaa virtuaalisesti osoitteessa: 
www.genealogia.net ja reaalimaailmassa Lii
sankatu 16 A: ssa H elsingissä. 

N etissä SSS:n aloitussivu on jaettu kolmeen 
osaan: tapahtumakalenteriin , uusimpien sivujen 
otsikoihin sekä aihealueisiin . 

Jaottelu on looginen ja p erusteltu. 
Yläpalkissa on näkyvillä aina seuran seuraavak

si järjestämä tilaisuus. Muut tapahtumat tulevat 
näkyviin , kun klikkaa hiiren vasemmalla korvalla 
sinisellä alleviivattua otsikkoa. 

Uusilla sivuilla kerrotaan aikajärj estyksessä, mitä 
aineistoa Sukututkimusseuran sivuille on vuosien 
kuluessa laitettu 5.1.2003 alkaen. 

Vasempaan palkkiin taas on koottu asiat aihealu
eittain. Palkin kautta sukututkija löytää melkein 
kaiken tarpeellisen, mitä internetissä on. 

H enkilötietoj en keräämisessä sukututkimusseu-

Kivenjuuret 113 



ran HisKi-projekti on aivan loistava keksintö . 
Lyhennys tulee sanoista (kirkon seurakuntien) 

historiakirjat, joihin on koottu kastettuj en, vihitty
jen, haudattuj en ja muuttaneiden luettelot. 

Lue ensin rauhassa käyttöohjeet ennen kuin 
"hyökkäät" itse asiaan. Pääset HisKi-aineistoon 
käsiksi klikkaamaila alleviivattua sanaa Historiakir
jojen hakuohjelma. 

Ruudulle ilmestyvät Suomen seurakuntien nimet 
ja Suomen kartta . 

Tietoja on saatavilla kastetuista eli syntyneistä, 
haudatuista eli kuolleista, vihityistä eli aviopareista 
sekä sisään- ja poismuuttaneista . 

Tehdään pieni harjoitus. 
Klikkaa vaihtoehtoa Kaikista. Silloin saat haetta

vaksesi tietoa kaikista seurakunnista yhtä aikaa. 
Valitse Kastetut. Ruudulle tulee lomake : kaikki 

seurakunnat - kastetut. 
Kirjoita lomakkeelle Lapsen etunimeksi Henrik 

ja isän sukunimeksi Stenroth. 
Klikkaa Hae . 
Saat ruudulle tiedot kolmesta seurakunnasta löy

tyneistä Henrik Stenrotheista kasteen päivämäärän 
sekä vanhempien nimet . 

Tuon vaikeampaa hakuohjelman käyttö ei ole. 
Pieni vihje: Hakukenttiin voi syöttää myös lyhen

nettyjä nimiä, esim erkiksi haku stenro tai steenro 
tuottaa lisää vaihtoehtoja stenrotheille . Siten pääsee 
esimerkiksi jyvälle Erik Stenrothin lapsista Rauta
lammilla. Nimien kirjoitusasut vaihtelivat Ruotsin 
ja Venäjän vallan aikoihin hyvinkin paljon. 

HisKin tiedot eivät ole viranomaistietoja eivätkä 
virheettömiä. Ne on kopioitu SSS:n mustista kir
joista, jotka tarkoittavat seurakuntien alkuperäisis
tä kirkonkirjoista käsin puhtaaksikirjoitettuja tie
toja. Matkan varrella on voinut sattua tulkinta- ja 
kirjoitusvirheitä. Siten HisKistä saadut tiedot ovat 
viitteellisiä. 

Ne voivat olla joko oikeita tai vääriä. 
Tunnollinen sukututkija tarkistaa ja varmistaa 

Torikatu 33, 80100 Joensuu 
Puh. 013-555 920 1 Fax 013-555 921 

myynti@grafex.fi 
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oikeat tiedot aina alkuperäislähteistä. 
Jokainen internetin kautta sukututkimusta tekevä 

harrastaja kokoaa Bookmarkseihinsa ("Kirjanmerk
keihin") omaan tutkimusalaansa liittyvät suosikkisi
vunsa. Siten aikaa myöten Suosikkeihin kertyvät ne 
nettiosoitteet, joista on eniten hyötyä. 

Yhdysvaltain Utahissa sijaitseva Myöhempien 
Pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkko eli m ormoni
kirkko on koonnut sähköiseen arkistoansa ympäri 
maailmaa miljoonien ihmisten syntymä-, kuolin- ja 
vihkiaikoja. Tietokannassa on tietoja myös Suomen 
seurakunnista. 

Osoite on: www.familysearch.org. Search 
for Ancerstors -toiminnasta pääsee etsimään 
henkilöitä . On hyvä muistaa valita maavalikosta 
(Country) Suomi eli Finland, jotta esiin tuodaan 
vain suomalaiset . 

MAP Haagan sukututkimuskeskus Mäkipellon 
aukio 1, 00320 Helsinki. Puhelin (09) 587 8963 
tai 09-43680888. 

Suomenkielistä opastusta saa osoitteessa: 
www.mormonit.fi 1 index. ph p ?itemid = 21. 

Suomen sodissa 1939- 1945 m enehtynei
den tiedosto löytyy osoitteesta:www.mil.fi/ 
perustietoa/ sankarivainajat. 

Sotavankeudessa kuolleiden luettelo: 
www.yle.fi 1 dokumentti/ sotavangit_ 
molemmat/htm. 

Karjalaan jääneet sankarivainajat: 
www.ksv.mpoli.fi/haku.html. 
Sotaoloissa 1914-192 2 surmansa saaneiden tie

dot löytyvät osoitteesta:http:/ /vesta.narc.fi/ 
cgi-bin 1 db2www 1 sotasurmaetusivu 1 
main?lang=fi. 

Suomen ylioppilasmatrikkeli on talletettu osoit
teeseen: http:/ /matrikkeli.helsinki.fi/yli
oppilasmatrikkeli. 

Suomen kansallisbiografian julkisiin elämäker
toihin pääsee käsiksi osoitteessa: 

http: 11 www.kansallis-biografia.fi 1 

EEMARLAOY 
Varastotilaa Keravalla 

p. 044 56 25 601 
e: markku.heurlin@iki.fi 



Kaikkien artikkeleiden sivut avautuvat pientä 
maksua vastaan. 

Maatiloista saa tietoa: http:/ /sukutilat.sarka.fi/ 
Helsingin yliopiston kirjasto digitoi Suomessa 

1771- 1890 ilmestyneet sanomalehdet. Niitä voi 
lukea ja niistä voi hakukoneen avulla hakea tietoa 
osoitteesta: http:/ digi.lib.helsinki.fi/. 

Kansallisaineiston digitointi ja verkkokäyttö 
http:/ /www.lib.helsinki.fi/memory 1. 

Perustietoa arkistolaitoksesta : http:/ 1 
www.narc.fi 1. 

Sukutukija joutuu usein vaikeuksiin vanhojen 
mittayksiköiden kanssa. Apu löytyy osoitteesta : 

www.hum. utu.fi/ historia/ cgi-bin 1 mitat. 
Väestörekisterikeskuksen sivuilta saa ohjeita, 

kuinka henkilötietoja ja osoitteita voi tilata. Nimi
palvelu ja Sukunimikartta kertovat mukavia yksity
iskohtia . www. vaestorekisterikeskus.fi. 

Sukunimien muutokset esimerkiksi Sten-
rothista Kivijuureksi löytyvät osoitteesta: 
www.genealogia.fi 1 nimet/ index2s.htm. 

Suomen evankelis- luterilaisen kirkon seurakun
nat löytyvät:www.evl.fi. 

Suomen ortodoksinen kirkko : www.ort.fi. 
Siirtolaisuuden arkistot sijaitsevat osoitteessa: 

www.migrationinstitute.fi. 
Viipurissa säilytettävistä, suomalasia ko-

skevista arkistotiedoista löytyy osoitteesta: 
www.j oensu u .fi 1 historia 1 o blast 1 
index.html. 

O saa luovutetun Karjalan aineistoa säilytetään 
Petroskoissa. Taustatietoa arkiston sisällöstä löy
tyy osoitteesta: http:/ /agricola.utu.fi/inst/ 
petros. 

~NATIONAL 
rlNSTRUMENTS. 

www.ni.com 

Tietokonepohjainen mittaus ja automaatio 

Suomen sukuhistoriallinen yhdistys on aloittanut 
yksityisin voimin erilaisten historiallisen aineis
ton digitoinnin. Tuloksia voi lukea osoitteesta: 
www.digiarkisto. tk. 

Monet sukuseurat ja sukututkijat ovat julkaisseet 
tutkimuksiaan internetissä. O sa ylläpitää ja päivit
tää niitä . O sa aineistosta on jäänyt siihen kuntoon 
kuin ne aikanaan netiin on laitettu. 

Tässä joitakin osoitteita, joilla on liittymäkohtia 
Stenrotheihin: 
http:/ 1 gamma.nic.fi/ -wirmaila/ 

afaindex/ indexyhd.htm 
www.genealogia.fi 1 sukus/ gulin J?inomaa 
www.genealogia.fi 1 sukus 1 ikahe1mo 
http:/ 1 sivut.koti.soon.fi/ ollilma/ suvut/ 

kokkonen 1 index.htm 
www.ronkko.info 1 fremeset.html 
www. palokanrutaset.fi 
http:/ /rossi.se/phpGedView 
www.trang.ch/WebSite/ exaple.html 
http:/ /medlem.spray.se/lauri/w2/ 
Sukupuu.html 

N etissä toimii myös antikvaarisia kirjakauppoja, 
joita löytyy mm. näistä osoitteista : 

www.antiikkia.net 
Yksityisten kirjoja, esimerkiksi matrikkeleita, on 

myynnissä osoitteessa: 
www.huuto.net 
Hyvää matkaa sukututkimuksen antoisille m at 

koille ! 

Kirjoittaja on Stenroth sukuseuran puheenjohtaja ja 
ln termezzo-sukukirjan päätoimittaja 

Vuokratalle tarjotaanw 

KELOMÖKKI LUOSTOLLA 

0400 447060 
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Sukuseura netissä: 
stenroth.net 
Kolmen vuosisadan takai
nen Erik Stenroth olisi var
masti pyllähtänyt istualleen, 
jos hänelle olisi kerrottu, 
mitä hänen jälkeläisensä 
tulevat keksimään: hänen 
jälkeläisyyteensä perustu
van sukuseuran, sukujuhlia, 
musiikkia, retkiä, sukukir
joja sekä dynaamiset netti
sivut. 

Veikkaan, että listan en-. . .. . 
simmainen Ja vnme1nen 
kohta olisivat olleet hänel
le yöunien menettämisen 
paikka. 

Sukuseuraksi järjestäytyminen 
on meille yli viisi vuotta vanha 
juttu, kun taas nettisivuj en uu
distuminen uusinta uutta . 

Mitä on muuttunut? 
Stenroth.net sai uuden ulko

asun ja rakenteen viime keväänä, 
kun pohdimme, miten sivustaa 
voisi ajantasaistaa ja sen käyttöä 
monipuolistaa. 

Loimme sivuille tapahtumaka
lenterin ja jokaiselle mahdolli
suuden perustaa henkilökohtai
sen käyttäjätunnuksen, joka avaa 
laajat oikeudet lukea sivustoja ja 
osallistua keskusteluun. 

Myös sellaiset vanhatelem entit 
kuin sukutietojen lähettäminen, 
sukutietokannan selaaminen, 
sukuseuran jäseneksi liittymi
nen, uutisten lukeminen, sähkö
postilistalle ilmoittautuminen, 
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kuvagall eria ja uutiset ovat yhä 
mukana. 

Miten saat si vustosta täyden hyö
dy n? 

Sivustalle r ekisteröityminen 
takaa suurimmat käyttömahdol
lisuudet. 

Tulevaisuudessa osa sivustos
ta siirretään käyttäjätunnusten 
taakse vain sukuseuran jäsenten 
käyttöön. 

Si vustolle r ekisteröityminen 
tapahtuu seuraavasti: 

1 . Siirry sivustalle 
http:/ /stenroth.net 

2. Klikkaa vasemmasta palkista 
"Luo tunnus" 

3. Täytä tietosi ja lähetä käyttä
jätunnushakemus 

4. Järj estelmän ylläpitäjä eli 
sukuseuran valtuuttama sivuston 
hoitaja hyväksyy jokaisen käyt
täjän erikseen . Voimme siten 
pikkubyrokratian avulla estää 
häiriköiden pääsyn sivustalle . 
Sen jälkeen kun olet lähettänyt 
hakemuksesi, seuraa sähköpos
tiasi. Saat siihen kaksi varmis
tusviestiä. 

Ensin sinne tule sähköposti
osoitteesi tarkistava aktivointi
viesti ja sen jälkeen tunnuksesi 
hyväksymisestä ilmoittava vies
ti. Hyväksymisprosessi kestää 
yleensä muutamasta minuutista 
pariin päivään - älä siis ihmette
le jos tunnukset eivät ilmaannu 
heti käytössä . 

5. Kun tunnuksesi on akti-

Antti Siukonen 

voitu, voit kirjautua pääsivulta 
sisään järjestelmään käyttäjätun
nuksen ja salasanan avulla. 

6. Kirjauduttuasi sisään saat 
uuden valikon, josta voit katsella 
mm. muiden käyttäjien profii
leja tai ehdottaa uutta linkkiä 
linkkilistaan. 

N avigointi sivustolla tapahtuu 
joko sivun ylälaidan tai vasem
man laidan valikkoa käyttäen. 
Joissakin valikon napeissa on 
useampia tasoja. Jos klikkaat 
esimerkiksi Sukuseura-valikkoa, 
sieltä avautuu uusia valintoja. 
Sukuhaarat-valikosta pääsee 
lukemaan erikseen Katarinan, 
Henrikin, Saran ja Nilsin suku
haaroihin liittyviä asioita. 

Sukuseuran nettisivut mah
dollistavat ajantasaisen uutisten 
ja tapahtumatietoj en saannin, 
tapahtumien kuvien katselun ja 
postittamisen, keskustelun sekä 
monipuolista perustietoutta 
sukuseurasta. Voit siis m elko 
vaivattomasti siirtää valokuviasi 
sivuille muiden katsottavaksi. 

Tutustuminen vaatii pientä 
opettelua . Parhaimman tuntu
man sivustoon saat kokeilemalla, 
klikkailemalla ja osallistumalla 
keskusteluun. 

Tervetuloa osaksi sukuseuran 
virtuaaliyhteyttä! 

Kirjoittaja on stenroth .net 
- si vuston kehittäjä ja y lläpitäjä 



Palolat Nivalassa 
Aurinko sädehti kirkkaalta 
taivaalta, kun kirkonkellot 
kutsuivat Palolan sukua Ju
malanpalvelukseen Nivalan 
kirkkoon 7. elokuuta 2005. 

Kirkon penkit täyttyivät. Su
vun papit, kenttärovasti Valde 
Palola ja rovasti Reijo Junttila, 
toimittivat Jumalanpalveluksen. 
Musiikkiesityksistä huolehtivat 
kanttori Elina Jussila, viulisti 
Maarit Rajamäki ja oopperalau
laja Ari Hosio. 

Kirkonmenojen jälkeen las
kettiin kukat sankari- ja vapaus
sodansatureiden haudoille. 

Sukujuhlat jatkuivat Nivalan 
Rauhanyhdistyksellä. Aluksi 
tietysti syötiin nivalalaisittain 
tehtyä "lihapottua ja juottiin 
kahavia". 
Ruokailun jälkeen täyttynyttä 
salia tarkkaillut Veikko Palola 
totesi ilmoittautuneita olleen 
runsaat viisisataa. 

Pääjuhlan ohjelmasta vas
tasivat edelleen suvun omat 
taiteilijat. Janne Nietula soitti 
aluksi trumpetilla säestäjänään 
musiikinmaisteri Elina Jussila 
"Vanhan virren Taalainmaan kar
jamajoilta". 

Veikko Junttila piti tervehdys
puheen. Viulutaiteilija Maarit 
Rajamäki ja oopperalaulaja Ari 
Hosio herkistivät juhlaväen mie
let taiteellisilla tulkinnoillaan. 
Juhlaesitelmän sukututkimukses
ta piti tohtori Ari-Pekka Palola. 
Saimme kuulla mielenkiintoisen 
ja tiiviin kokonaisuuden sukutut
kimuksesta yleisellä tasolla. 

Veikko Palolan päätössanojen 
jälkeen laulettiin Kansalaislaulu. 
Veikko Palola ja Veikko Junt
tila onnistuivat aikaansaamaan 
erinomaisen ja lämminhenkisen 
suku juhlan. 

Palolan sukua on tutkittu jo 
1940- 50-lukujen vaihteessa . 
Loppuvuodesta ilmestyy ensim-

Sa rli n it Mikkelissä 
Sukuseura Sarlin järjestää 
sukutapaamisen noin kol
men vuoden välein. Tänä 
vuonna kokoonnuimme 
21. toukokuuta Mikkelin 
Kenkäveroon, jossa avat
tiin rovasti, Mikkelin kau
punki- ja maaseurakunnan 
kirkkoherrana 1891-1906 
toimineen B.K. Sarlinin 
näyttely pyhäkoulun edis-

täjänä. Sarlin asui nämä 
vuodet Kenkäverossa. Näyt
telyn avasi tuomiorovasti 
Simo S. Salo. 

Sukutapaamisen ohjelmassa oli 
Timo Siukosen esitelmä: Kuinka 
Sarlinit liittyvät Stenrothin ja 
Roschierin sukuun? 

Erja Saraste esitteli Sarlinin 
suvun sukututkimuksen tämän-

Ville Palola 

mäinen noin 600 sivua käsittävä 
sukuhistoriakirja . Aineiston su
kukirjaan ovat keränneet Veikko 
Palola ja Veikko Junttila. 

Mitenkä sitten Palolat liitty
vät Stenrotheihin? Yhtymäkohta 
löytyy Karl Niklas Stenrothista 
(1814-1871), joka toimi Niva
lan varanimismiehenä ja lainavil
javaraston hoitajana 1850- 1860-
luvuilla. 

Hänen tyttärensä Sofia Kristii 
nan kahdesta lapsesta vanhempi 
Anna Maria (1871 - 1942) avi
oitui 

Palolan sukuun sekä Johannan 
(1874-1955) tytär Hilda . 

Palolan sukuhaaraa löytyy 
Stenrothien sukurekisteristä 
noin 150 taulua. 

Kirjoittaja on Stenroth sukuseuran 
hallituksen jäsen ja Srfia Kristina 

Stenrothin tyttären pojan poika. 

Marjaana Anttila 

hetkisen tilanteen . Olli Pinomaa 
kertoi värikkäästi B. K. Sarlinin 
yhden pojan Alfred Sarlinin 
elämästä niin kuin piispa Elis 
Gulin oli häntä kuvaillut eräässä 
kirjassaan . 

Viimeisenä ohjelmanumerona 
Leena Saraste esitteli tieto
koneelle tallentamaansa valo
kuvagalleriaa suvun vanhoista 
valokuvista ja kertoi elävästi , 
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m itä vanhat valokuvat kertovat 
tutkijalle m enneiden sukupolvi
en elämästä . 

Sukuseura Sarlin lahjoitti Ken
käveroon valokuvakopion B. K. 
Sarlinin perheen sukupuusta 
vuodelta 1898 . 

Suvusta löytyi B. K. Sarlinin 
elämään liittyviä esineitä , jotka 
suvun jäsenet antoivat näyttelyn 
asettajan käyttöön . Esimerkiksi 
hopeisen kotiehtoollispikarin 
B.K.Sarlin sai lahjaksi Mikkelin 
kaupunki- ja maaseurakunnalta 
toimittuaan 50 vuotta pappina. 

B.K. Sarlinilta pikari siirtyi 
rovasti , kirkkoherra Arthur Lo
renz Gulinille , häneltä piispa Elis 
Gulinille ja edelleen nykyiselle 
omistajalle , rovasti Paavo Pino
maalle . 

Näyttelyyn lainatun kultaisen 
taskukellon B.K. Sarlin sai lah
jaksi Tuusniem en seurakunnalta 
1875, kun hän siirtyi Valkealan 
kirkkoherraksi. Vanhan ja Uuden 
Testamentin Sarlin oli saanut 
lahjaksi 19 .4. 189 1 Walkealan 
lasten opettajistolta. 

Stenroth sukuseuran varapuheenjohtaja Pekka Pinomaa 
[vas.} kuunteli tuomiorovasti Simo S. Salon avajaispuhetta 
B.K.Sarlinin näyttelyssä Mikkelin Kenkäverossa. 

Sukutapaamiseen osallistui 63 
suvun jäsentä . Yhdessä vietimme 
miellyttävän , kauniin kesäpäivän 

ja nautimme lounaan pappilan 
pitopöydästä. 

Kirjoittaja on Sukuseura Sarlinin 

puheenjohtaja ja Stenroth 
sukuseuran hallituksen jäsen 

KIINTOKALUSTEET Easeful Kennel 
JULKISIIN RAKENNUKSIIN 

~ OMAKOTITALOIHIIN 
.;. 

.,... ? 

> " 
• • 92620 PIIPPOLA 
• Puh. (08) 8120252 

'.tp p O\. Puh. 040 5602669 
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Pienimuotoista koiranpentuj en kotikasvatusta: 
- Cavalier Kingcharlesin spanieli 
- Basset fauve de Bretagne .------1'111"'1:""!1 

Helena Siukonen 
Vanhansillantie 6 
4 1660Toivakka 



Gulinit Porvoossa 

Gulin-Pinomaa sukuseura 
järjesti kesäretken Porvoo
seen juhlistaakseen Arthur 
Lorentz Gulinin 150-vuo
tissyntymäpäivää. Hän 
syntyi Virolahden kappa
laispappilassa Hiukassa 
perheen yhdeksänneksi 
lapseksi 24-.7.1855. 

Gulin- Pinomaat kuuluvat 
Stenroth-sukuun A. L. Gulinin 
puolison Bertha Kristina Sar
linin kautta. Berthan äiti oli 
omaa sukuaan Roschier, hänen 
isoisänsä äiti oli Margaretha Ka
tarina Stenroth (1724-1804). 

Arthur aloitti koulunkäynnin 
kotona vanhemman sisaren
sa 'Adelen koulussa' ja jatkoi 
koulunkäyntiä 1 0-vuotiaana 
Haminan ala-alkeiskoulussa eli 
nulikkakoulussa. Täytettyään 13 
vuotta hän siirtyi Porvooseen 
yläalkeiskouluun ja myöhemmin 

lyseoon. Näille jalanjäljille teim
m e retkemme. 

Koska Gulini en koti oli kauka
na Virolahdella, piti Porvoossa 
asua koulukortteereissa. Arthur 
kertoo muistelmissaan haus
kasti ja elävästi koulumatkasta 
Porvooseen, jossa ensimmäiset 
päivät m enivät kortteeria jär
jestellessä. (Ristiinan rovastin 
seitsemän vuosikymmentä 
1855-1925, toimittanut Lennart 
Pinomaa,WSOY 1984). 

Me nykypäivän matkalaiset 
kävelimme Porvoon vanhoja 
kapeita katuja oppaamme Kirsti 
Sundin matkassa vuosisataisia 
historioita kuunnellen Tuomio
kirkolta r etki jatkui Tuomiokapi
tulin taloll e , jossa Arthurin 
koulunkäynti alkoi 1868. Lähei
syydessä on tuomiorovasti Da
niel Lindhin talo, yhä entisellä 
paikallaan. Kuljimme ylöspäin 
kohti Pappilanmäkeä, jossa oli -

Sukulaisjoukko pappilan pihapiirissä/Kuva: Kirsti Pekari 

Kirsti Pekari 

vat rehtorin talo ja useat Gulinin 
velj esten kouluvuosien aikaisista 
kortteereista. Viimeiset koulu
vuodet Arthur asui torin varrella 
hyväntekijänsä Wasastj ernan 
perheen luona toimien samalla 
kotiopettajana. 

Isän kuolema ja siitä johtuneet 
suuren perheen taloudelliset 
vaikeudet keskeyttivät Arthurin 
koulunkäynnin kevääksi 1870, 
mutta jo saman vuoden syksy
nä hän pääsi jatkamaan koulua 
hyvien ihmisten avun turvin. 
Asiat järjesti alkuun täti Gustava 
Alopaeus, ja Porvoossa tukeaan 
antoi myös tuomiorovasti Daniel 
Lindh, jonka asunnosta tulikin 
Arthurille kuin toinen koti ensin 
sunnuntaipäivällisineen ja myö
hemmin jokapäiväisine aterioi
neen ja muine huolenpitoineen. 
Arthur kirjoitti ylioppilaaksi 
keväällä 1877. 

Hienon päivän lopuksi siir-
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ryimme uudestaan Tuomiokirk
koon. Kirkkoherra Tapani Mäki
Panula piti m eille hartaushetken . 
Päivän kruunasivat pianisti Olli 
Hautalan (Paavo Pinomaan vävy) 

esittämät Franz Lisztin Jumalan 
siunaus yksinäisyydessä ja Lud
wig van Beethovenin sonaatti n: 
o 14, cis- molli op. 27 n:o 2 (ns . 
Kuutamo-sonaatti). 

Masalinit Saarijärvellä 
Lauri Koskisen toimitta
massa kirjassa "Mahlun 
mäkilöillä" (Saarijärven 
Offset Oy 1994) käy hie
nolla tavalla ilmi yhden 
saarijärveläisen taajaman 
historia ja se, miten kylän 
väki on ollut yhteisöllisesti 
voimakasta taloudellisesti 
ankeinakin aikoina. Henki 
on osoittautunut mammo
naa vahvemmaksi. 

Mahlulla on vaikuttanut myös 
yksi Stenrothin sukuoksa, joka 

sai alkunsa, kun Erik ja Kristina 
Stenrothin tyttären Saran poika 
Anders Johan Masaiin muutti 
1788 vaimonsa Britan ja lasten
sa kanssa Viitasaarelta Mahlun 
Huuhanmäkeen, ensin Harjun 
virkataloon ja myöhemmin parin 
kilometrin päähän Huuhanmäen 
kantatilalle . 

Stenroth sukuseuran aloittees
ta järjestettiin Mahlulla joulu
kuussa 2004 Ter vetuloa sukuun 
- tilaisuus, joka sai jatkoa heinä
kuussa 2005 . Molempien juhlien 
käytännön järjestelyjä pyörit-

Kirjoittaja on Arthur Lorentz 
Gulinin pojan tyttären tytär 

Timo Siukonen 

t1vat paikalliset vapaaehtoiset 
maanvilj elij ä Veikko Leppämäen 
johdolla. 

Kesällä Leppämäen kotitilalla 
kokoontui kirkonmenojen ja 
haudoilla käyntien jälkeen noin 
150 Saran jälkeläistä. Syötiin 
lohikeittoa ja tutustuttiin paitsi 
toisiimme myös pienimuotoi
seen sukujulkaisuun Ander sin ja 
Britan jälkeläisistä. 

Iloista rupattelua säesti pä
rekoneen jyskytys ja täydensi 
maamoottorimuseon esineistön 
ihastelu . 

7 50 Saran jälkeläistä kokoontui Veikko Leppämäen kotitilalle kesällä 2005. 
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Ikäheimot Pielavedellä Timo Siukonen 

Sukututkija Jouni Kuronen 
selvitti 2004 Stenroth suku
seuran tilauksesta komissio
maanmittari Axel Mårten 
Costianin jälkeläisiä. Tämä 
oli mennyt naimisiin 1787 
Viitasaarella Erik Sten
rothin tyttären Saran tyttä
ren Maria Katarina Masali
nin kanssa. 

Tutkimuksen yhteydessä esiin 
tuli useita pielavetisiä sukuja, 
jotka sittemmin liittyivät Sten
rotheihin avioliittoj en kautta . 

Sukutiedostoomme ilmaantui 
entisten tuttuj en sukunimien 
Wegelius, Castren, Holst ja 
Sundmanin lisäksi esimerkiksi 
Ikäheimo, Tikkanen, Penttinen, 
Kekkonen ja Kokkonen. 

Kysyin noin vuosi sitten ys
tävältäni Risto Ikäheimolta, 
sanooko hänelle nimi Petter Ikä
heimo mitään. "Sanoo jotain . En 
muista tarkasti . Otetaan selvää", 
Risto tuumasi. 

Viime kevättalvena hän toi 
minulle luettavaksi muovipus
sissa vanhoja asiakirjoja, joissa 
selviteltiin perinnönjakaja ja 
talokauppoja . 

Mukana oli myös sukuselvi
tys Pekka (Petter) Ikäheimon 
(1833- 1926) jälkeläisistä. Hän 
oli ollut kaksi kertaa naimisissa, 
ensin Johanna Kumpulaisen ja 
sitten Henriika Loviisa Kostia
nin kanssa. Henriika oli Axel 
Costianin pojan tytär. Näin 
vahvistui, että Risto oli paitsi 
minun kuudes serkkuni myös 
Erik Stenrothin jälkeläinen. 

Risto lkäheimo ja serkkunsa Timo lkäheimo Pielaveden 
hautausmaalla Pekka ja Henriikka Ikäheimon haudalla. 

Tieto johti minut yhteyksiin 
Ikäheimon sukuseuran kanssa ja 
31. heinäkuuta Ikäheimojen su
kujuhlaan Pielavedelle . Luteri
laisen seurakunnan hautausmaal
ta löytyi myös Pekka ja Henriika 
Ikäheimon hautakivi. 

Sukujuhlassa sain kertoa Sten
rothien ja Ikäheimojen yhteyk-

sistä sekä Intem ezzo-kirjapro
jektista . 

Ikäheimon sukuseurasta lisää 
tietoja internetissä osoitteessa 
www. genealogia.fi/s u ku s/ 
ikaheimo/ 
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Kahvikupit kilisivät Koivumäen kartanossa 
Saloniukset kokoontuivat Kuopiossa 

Waldemar Saloniuksen su
kulaiset kokoontuivat elo
kuun 7. päivä savolaisessa 
maisemassa. Järjestimme 
juhlan kauniissa suvum
me historiaan liittyvässä 
Koivumäen kartanossa. 

Koivumäen kartano sijaitsee 
12 kilometriä Kuopiosta etelään . 
Koska suurin osa osallistujista oli 
pitkämatkalaisia, yöpyminen oli 
järjestetty Hotelli Rauhalahteen. 

Juhlapaikalle saapui lähes 
kahdeksankymmentä osal
listujaa. Sukujuhla oli suun
niteltu siten, että juhla tar
josi mukavaa yhdessäoloa ja 
toimintaa eri ikäisille. 

Kokoontuminen aloitettiin 
klo 10, jolloin oli mahdollisuus 
tutustua sukuun liittyvään valo
kuvanäyttelyyn. 

Kuvia ja tekstejä oli kerätty 
pitkin kevättä ja materiaaleista 
oli koottu kuvataulut sukuhaa
roittain. 

Varsinainen ohjelma aloitettiin 
Saila Sariolan repäisevällä kan
sanlaululla, jonka jälkeen taikuri 
keräsi suvun lapset keskelle salia 
seuraamaan näytöstä. Koko juhla
kansa nauroi taikurin taidokkail
le esityksille ja tunnelma oli heti 
juhlan alusta pitäen katossa. 

Ilmapallosta taitetut koirat 
ja makkarat sekä narutemput 
herättivät hilpeyttä niin lapsissa 
kuin aikuissakin. 

Ennen päivällistä Elina Sariola 
( os. Salonius) kertoi Waldemar 
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Saloniuksen sisarusparven toisek
si nuorimman tytön, lahjakkaan 
Annin traagisen tarinan. 

Anni kuoli jo murrosikäisenä, 
mutta hänen tekemänsä tekstit 
ja kuvakirja toivat pilkahduk
sen 1900-luvun alkupuolen elä
mästä nykypäivän juhlayleisölle. 
Annin tarinasta löytyi hyvin su
kujuhlaan sopiva runo: 

Vierailut eräänä" 
kesäpäivänä 

Kahvikupit kilisee 

Lapset huoneissa vilisee 
iiti juoksee komenellen 

Ympäri huonetta kyökin puolen. 
Isä vieraita vastaan ottaa 

Seisoen rappusill, 'hieroo otsaa 
Vieraat kiireesti sisään viedään 

Ålti kun rappusill' seisomist 'ei sie

dä. 
Kamppulan Katri ja Simppulan 
Sirkka 
Eivät lapsille mitään virkka 

Ujostellen he äidin luo menevät 
vaan 
Kun muut meni hevosia katsomaan. 

Saliss 'vast ' on kovaa hurinaa 

Kuin hyttysen pesäsi surinaa 
Mammat ne sohvissa istuilevat 
kun tytöt ne kahvia tarjoilevat. 

Papan huoneess 'on paljo savua 

Ja lattiall 'on havuja 

Sill 'papat ne polttaa tupakkaa 
ja havut niin hyvin tuoksuaa. 

Anni Salonius 

Sukujuhlan ruokalista sisälsi kan
tarellikeittoa, savolaista kalakuk
kaa ja erinomaista lihaa. 

Vatsat täynnä oli mukava jäädä 
kuuntelemaan Aarne Sariolan 
katsausta siitä, miten Saloni
us-suku kiinnittyy Koivumäen 
kartanoon. Sarialat kuuluvat 
H enrikin sukuhaaraan ja Aarne 
on linkki Stenrohtien ja Saloni
usten välillä. Hänen äitinsä Elsa 
oli Laukaan kirkkoherran Osvald 
Stenrothin vanhin lapsi. 

Aarnen jälkeen kuultiin Rai
mon (Aarnen vanhin poika) 
tilannekatsausta sukututkimuk
seen . Raimo oli päässyt Saloni
us -suvun haaroissa jo Seilin 
saarelle asti. Samalla toivottiin, 
että sukumateriaaliaja tietoja 
kerättäisiin edelleenkin. Britta 
Munsterhjelm ja Raimo lupasivat 
hoitaa asiaa. 

Sukujuhla päättyi perintei
seen potrettikuvaan kartanon 
edustalla. Osasukulaisista pääsi 
käymään vielä lopuksi Kuopiossa 
sukuhaudalla. Erinomaisen mu
kava päivä huolimatta pilvisestä 
säästä! Kiitos kaikille sukujuh
lan järjestelyihin osallistuneille, 
erityisesti Leena Fagernesille, 
Britta Munsterhjelmille ja Aarne 
ja Elina Sariolalle . 

Seuraava kerran kokoonnum
m e Seilissä. 



Tilaa lntermezzo ennakkoon! 
Säästät 10 euroa 
Yhdyshenkilöverkosto tuot
ti uusia tietoja kaikista nel
jästä pääsukuhaarasta 

Suvun historiasta ja ihmisistä 
kertova "Interrmezzo - Sten
rothien välisoitto" julkaistaan 
10.6.2006 Mikkelissä Kyyhky
län kartanossa järj es t ettävässä 
sukujuhlassa . 

Teoksen ilmestyminen on lois
tava todistus suvun mittavasta yh
teisponnistuksesta, jonka avainasia 
oli tammikuussa 2005 perustettu 
yhdyshenkilöverkosto. Sen kautta 
nykyiset sukupolvet tavoitettiin 
ennätyksellisen laajasti. 

Päätoimittaja Timo Siukonen 
kiittää jokaista tietoj enkeruutal
koisiin osallistunutta. 

Satoja perheitä jäi kunniainhi -

moisista tavoitteista huolimatta 
verkoston ulkopuolelle. Heidän 
tietojaan on pyritty jäljittämään 
sukututkimuksen avulla Väestöre
kisterin ja seurakuntien kautta. 

lntermezzo sisältää r eilusti yli 
4500 perhetaulua ja tietoja yli 
20000 ihmisestä. Sivuja kooltaan 
260x21 0 milliä olevaan teokseen 
tulee noin tuhat. 

Jokainen sukuun kuuluva voi 
lähettää lisätietoja, tarkistaa omat 
tietonsa tai ilmaista, jos on jotain 
muuta lausuUavaa itseään koske
vissa asioissa 31. 12.2005 klo 16 
m ennessa. 

Kirjalliset ilmoitukset on toi
mitettava puheenjohtaja Timo 
Siukoselle lehdessä näkyviin 
osoitteeseen postitse tai sähkö
postitse . 

Stenrothin suvun tarina 
Tanskalais en tulevaisuuden
tutkijan Rolf Jensenin mukaan 
olemme siirtymässä ti e toyh
teiskunnasta tarinayhteiskunnan 
aikakauteen (Dream Society, 
1999 ja The Dream Society 2, 
2002). Yritykset m enestyvät sitä 
paremmin, mitä vahvempi tarina 
on rakennettu niiden tuotteista . 

Stenrothin suvun historia alkoi 
muotoutua tarina kerrallaan sen 
jälkeen, kun Ruotsin kuninkaal
lisen armeijan tuoiloinen vääpeli 
Erik Stenroth ( 1688- 1766) sol
mi yli kolmikymppisenä miehenä 
avioliiton Saarijärven kirkkoher 
ran Nils Krookin 15-vuotiaan tyt
tären Kristina Krookin kanssa. 

Yli 300 vuoden ja 1 2 sukupolven 

aikana Erik ja Kristina Stenrothin 
jälkeläiset ovat kokeneet onnen 
huippuja, tragedioiden syvyyksiä 
ja kaikkea niiden väliltä. 

He ovat kohdannee t nälkää, 
epäonnistumisia ja yhteiskun
nallisen aseman romahtamisia, 
syyllistyneet rikoksiin, kulkeneet 
elämän laita puolta. 

Vastapainoakio löytyy runsaas
ti erinomaist en onnistumisten 
ja määrätie toisen e t en emisen 
kautta. 

He ovat opiskelleet, sivisty
neet ja edenneet huippuvirkoi
hin. Heillä on ollut taiteellista 
ja ammatilli sta lahjakkuutta. 
Yhteiskunta on heitä tarvinnut ja 
palkinnut .. 

lntermezzon ennakkotilaus
kausi alkaa tämän Kivenjuuret 
lehden ilmestymisen myötä. Kun 
tilaat ja maksat kirjan ennakkoon 
sukuseuran pankkitilille 104535-
239917 (maksajan nimi pankki
siirron viesti osaan) 31 .12. 2005 
m ennessä, saat sen edullisesti 
50 euron hintaan (+mahdolliset 
postituskulut). Vuodenvaihteen 
jälkeen kirjan hinta nousee 60 
euroon. 

Jos tilaat ja maksat t eoksen 
e nnakkoon sekä noudat sen 
itse sukujuhlasta, säästät koti
maan postituskulut 12 euroa. 
Ulkomaiden kustannukset ovat 
maanosa- tai valtiokohtaisia, ja 
ne laskutetaan erikseen. 

Timo Siukonen 

He tarkoittaa tässä yhteydessä 
samaa kuin m e . 

Me olemme olleet herroja ja 
narreja, maanviljelijöitä, sotilai
ta, pappeja, lääkäreitä, opettajia, 
urheilijoita, taiteilijoita, yrittäjiä, 
autonkuljettajia, elokuvaohjaajia, 
kotiäitejä, r enkejä, piikoja, tilalli
sia ja tilattomia. 

Stenrotheista ei synny yhtä pu
naisen langan ohjaamaa tarinaa. 

lntermezzon alkuluvussa to 
detaan, että m eitä on moneen 
lähtöön, monella mantereella. 

Kirjoittaja on sukuseuran 
esimies, ammatiltaan 

sanomalehden toimittaja 
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Stenrothin suvun pappeja 

On ollut hyvin antoisaa ja mie
lenkiintoista tutustua sukumme 
pappeihin. 

Satakunta olen löytänyt, kun 
olen laskenut mukaan kaikki teo
logit. Ensimmäinen oli Erikin ja 
Kristinan poika Henrik, joka vi
hittiin papiksi 1700-luvun puoli
välissä. Kolmannessa polvessa on 
kaksi pappia. Sen jälkeen luku 
nousee kahteenkymmeneen ja 
viidennessä polvessa lähes kol
meenkymmeneen. Katkeamaton 
stenrothilaisten pappien ketju 

Suvun sotilaat 

Intermezzon luku "Suvun soti
laat" kertoo suvun ammattisoti
laista kantaisä Erik Stenrothista 
(1688-1766) alkaen. 

Painopiste on luonnollisista 
syistä johtuen Suomen itsenäi
syyden ajassa. 

Millaisia sotilaita suvussa on ol
lut, mikä on heidän koulutuksen
sa, miten he ovat sotilasurallaan 
edenneet ja missä tehtävissä he 
ovat palvelleet niin rauhan kuin 
sodan vuosina? 

Tietysti myös heidän aselajinsa, 
puolustushaaransa ja mahdollinen 

ulottuu nykyhetkeen eli IX su
kupolveen saakka. 

Yleensä papit ovat olleet aivan 
tavallisia seurakuntapappeja. 
Joukkoon mahtuu kuitenkin yksi 
hurjapää, joka palveli 1800-lu
vun lopulla Itä-Siperiassa sinne 
karkotettuja suomalaisia rikol
lisia ja muitakin luterilaisia. Se
kaan mahtuu pyhäkoulutyön ja 
lähetystyön uranuurtajia, myös 
jokunen kirkon johtotehtävissä 
palvellut. 

Sukumme papit ovat viihtyneet 

erikoiskoulutuksensa kiinnosta
vat. 

Näyttää siltä, että kovin maa
voimavaltainen tämä joukko so
tilaita on ja suuri osa jalkaväessä 
pal ,·elleita. 

Suvusta löytyy mm. huomat
tava jääkärisukuhaara ja myös 
muita sotilassukuhaaroja, joissa 
on ollut useitakin ammattisoti
laita. Jopa samassa perheessä on 
monta kaaderiupseeria. 

Sukumme vahva sotilasurape
rinne näyttää yhä jatkuvan! 

Lyhyissä henkil öhistoriois-

Yrjö Sariola 

itäisessä Suomessa eli vanhan 
Porvoon hiippakunnan alueella. 
Maantieteellisiä keskittymiäkin 
löytyy (esim. Saarijärvi ja Lau
kaa). 

Vaikka sukuamme ei voikaan 
pitää varsinaisena pappissukuna, 
se on kuitenkin (myös) pappien 
suku. 

Kirjoittaja on Stenroth sukuseu
ran ensimmäinen esimies, 

emeritus Lapuan piispa 

Kaarle Ruutu 

sa tarkastellaan vänrikki Erik 
Stenrothia, jalkaväenkenraali 
Erik Heinrichsia, kenraali Lauri 
Sutelaa ja kenraalimajuri Juhani 
Ruutua. 

Kyseessä on muun ohella mel
koinen sotilassuku. Kuuluuhan 
suvun piiriin mm. 14 kenraalia 
ja 16 everstiä monista muista 
ansioituneista sotilaista puhu
mattakaan. 

Kirjoittaja on 
eläkkeellä oleva eversti 

Opin teillä oppineita, suvussa on suuria Anto Leikola 

Jaakko Juteinin säkeen muunnos 
on oikeutettu, sillä vaikka vänrik
ki Erik Stehnrothin ( 1688- 1766) 
jälkeläiset eivät leimallisesti muo
dosta "oppinutta sukua" eivätkä 
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edes yleisesti ottaen ns. kulttuu
risukua, heidän joukossaan on 
kuitenkin kymmeniä henkilöitä, 
jotka ovat Suomen akateemisessa 
hierarkiassa nousseet dosenteiksi 

ja professoreiksi asti ja siten teh
neet elämäntyönsä tai ainakin 
osan siitä yliopistonopettajina . 

Heitä on jokaisessa sukuhaa
rassa ja jokaisessa sukupolvessa, 



kaikkein vanhimpia ja nuorimpia 
ti et enkään lukuun o ttamatta . 
Heidän alansa ovat m oninaiset , 
t eologiasta, filosofiasta ja juri
diikast a lääke ti e t e isiin, l uon
nontieteisiin ja tekniikkaan, ja 
monet heistä ovat tieteenalansa 
historiassa yhä tunnettuja nimiä , 
loistavimpana heistä pari vuotta 

sitten edesm ennyt, maailman
kuulu filosofi Georg Henrik von 
Wright (1916- 2003). 

On niitä, joiden kohdalla aka
teemisesti mitattava korkea oppi
neisuus on näkynyt vain yhdessä 
sukupolvessa, mutta myös niitä, 
joissa se on ollut havaittavissa ko
konaisissa perheissä, ei tietenkään 

vain perityn lahjakkuuden tähden 
vaan siksi, että toiminta tieteen 
maailmassa ja yliopistollinen työ 
on jo varhain näyttäytynyt luon
tevaksi elämänsuunnaksi. 

Kirjoittaja on 
emeritusprcifessori 

Suvun lääkäreistä ja vähän muistakin Kari Salmenki vi 

Sukukirjaan tulevan artikkelini 
aihe on: Suvun lääkärit ja muu 
ter veydenhoitohenkilöstö . 

Ryhmään kuuluvia henkilöitä, 
sukuun avioliiton kautta liittyneet 
mukaan lukien , olen toistaiseksi 
löytänyt noin 650, joista lääkärei
tä runsaat 200, hammaslääkäreitä 
ja apteekkilaisia kumpiakin noin 
70, hoitajia lähes 300 ja eläinlää-

käreitä kymmenkunta . 
Lähest ymistapanani on ollut 

katsoa, miten sukumme jäsenet 
ovat olleet mukana Suomen lää
kintähuoltoa kehitettäessä. 

Väkeä on paljon ja kaikki ovat 
tärkeitä. Olen päätynyt rajaamaan 
esitykseni etupäässä lääkäreihin . 
H eidän toimensa e simerkiksi 
tartuntatautien ehkäisyssä ja ime-

Suvun urheiluväki 
Stenrothin suku tunnetaan ennen 
kaikkea pappis- ja sotilassukuna, 
mutta myös liikunnan alalla 
suvussamme on vaikuttavat pe
rinteet. 

Intermezzo- sukukirjaan tu 
levassa artikke li ssa on kuusi 
päälukua, joissa valotetaan suo
malai se n liikuntakasvatuksen 
ja urheilun historiaa yli sadan 
vuoden ajalta. 

1) Suom en voimistelun isä: 
Viktor Heikel 

2) Suom en urheilun isä: Ivar 
Wilskman 

3) Suomalaisen naisvoimistelun 
uranuurtaja: Fanny Stenroth 

4) Stenrothin suvun olympia
urheilijoita 

5) Stenrothin suvun muita huip
pu-urheilijoita 

6) Stenrotheja olympiakisojen 
oheistehtävissä 

Tämän artikkelin kirjoittaja on 
löytänyt suvustamme yhdeksän 
olympiaedustajaa (Bruno Zil
liacus 1908, Unia Sarlin 1924, 
Martti Uosikkinen 1928- 36, 
W erner Wallden 1936, Eino 
Kaipala 19 52, Karl Gustav von 
Alfthan 1968, Veli-Pekka Har
jola 1984, Katri Kalpala 1996, 
Juha Lind 1998 ja 2002), seit
semän MM -tasolla kilpaillutta 
urheilijaa (Veikko Harju, Jyri 
Pelkonen, Harri Roschier, Rab
b e Kihlman, Antero Kairamo, 
Eero Kairamo, Jaakko Kairamo), 

väiskuolleisuuden pienentämises
sä ovat olleet valtakunnallisestikin 
ratkaisevia . 

Etulinjassa ovat olleet suvun 
piiri- ja kunnallislääkärit, edel
lisistä hyvänä ja varhaisimpana 
es im e rkkinä Johan Wilh e lm 
Roschier, jälkimmäisistä maam
m e ensimmäinen kunnanlääkäri 
Gustaf Ferdinand Harlin. 

A1arkku Siukonen 

seitsemän EM-kisaurheilijaa ja 
kymmenkunta muuta maajouk
kuetason urheilijaa . 

Kaikkiaan esittelyssä on kuu
tisenkymmentä st enrothilaista. 
Pyydän Kivenjuurten lukijoita, 
joilla on lähipiirissään vähintään 
yleisen sarjan SM-mitalitason 
urheilijoita tai valtakunnallisten 
urheilujärj estöjen johtopaikoilla 
vaikuttaneita Stenroth-suvun jä
seniä, varmistamaan ensi tilassa, 
ettei kirjoittajalta ole jääneet täl
laiset henkilöt havaitsematta . 

Kirj oittaja on 
urheilutoimittaja 
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Raimo Sariola 

Sukumme muusikoista 

Salmenkivi-Stenroth -suvun pii
rissä musiikki on soinut ja laulu 
on raikunut vuosisatojen varrella 
moninaisissa elämän tilanteissa . 
Musiikkia on harrastettu per
hepiirissä, häissä ja hautajaisissa 
ja monissa muissa sukujuhlissa . 
Suurin osa musiikin harrastajista 
on tehnyt sitä omaksi ja toisten 
iloksi, ei niinkään elantoaan an
saitakseen . 

Sukumme musiikin ammatti
laiset ovat toimineet kanttoreina, 

kuoronjohtajina, musiikinopetta
jina kouluissa, soitonopettajina 
musiikkioppilaitoksissa , säveltä
jinä, muusikkoina orkestereissa 
tai freelance-muusiikkoina viih
demusiikin parissa . 

Artikke lissa tuodaan es ill e 
muutamia kansalli sta ja kan
sainväli stä maine tta saan eita 
sukumme taiteilijoita, jotka ovat 
jättäneet lähtemättömät jäljet 
luovan ja esittävän säveltaiteem
m e historiaan . 

Heitä ovat oopperalaulajat Ida 

Basilier- Mage lsen (1846- /9 28), 
Elli Forsell (1871 - 1943) ja Kim 
Borg (1919- 2000) sekä säveltäjä 
Heikki Suolahti (1920- 1936). 

Muita m erkittäviä sukumme 
vaikutuspiirissä eläneitä tai edel
leenkin eläviä muusikoita ovat 
oopperalaulajat Ture Ara ja Oiva 
Soini, kuoronjohtaja-säveltäjä 
Heikki Klem etti ja pianistisävel
täjä Lasse Mårtenson. 

Kirjoittaja toimii Lahden ammat
tikorkeakoulun musiikin laitoksella 

sellonsoiton yliopettajana 

1m ~essuo~sastot 

näyttelyt 
tapa ,htumat 
si ,sustukset 
ka!Justeet 

suu nnitteliusta toteutukseen 

ruorant,o 
040~7262 396 
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.. 
INTERMEZZO STENROTHlEN VALISOITTO 

Timo Siukonen (toim .) 
Erikoisartikkelien kirjoittajat: Anto Leikola, Kaarlo Ruutu , Kari Salmenkivi, Raimo Sariola, Yrjö 
Sariola, Markku Siukonen, Timo Siukonen . 

Sukukirjan ennakkotilauslomake 

Kaksi maksutapaa- kaksi hintaa 

L 

Tilaan ja maksan sukukirjan ennakkoon ennen 31.12. 2005 

Stenroth sukuseura r y:n tili Nordea 104535-239917 

Na udan sukukirjan sukujuhlasta Mikkelistä 10.6.2006. Hinta 50 €. 

Kirja lähetetään minulle postissa . Hinta 50 € + postituskulut 12€ 
(ulkomaille eri postimaksu) 
Ennakkotilaus astuu voimaan maksun kirjauduttua sukuseuran tilille . 
Ehdoton edellytys: Kirjanmaksajan nimi ja osoite tilisiirron viestiosaan . 

Tilaan sukukirj an ennakkoon , mutta maksan laskua vastaan vasta saatuani tuotteen. 

Naudan sukukirjan sukujuhlasta Mikkelistä 1 0 .6.2006. Hinta 60 €. 

Kirja lähetetään minulle postissa. Hinta 60 € + postituskulut 12€ 
(ulkomaille eri postimaksu) 

Tilaajan nimi : _______________________ _ 

Katuosoite : ---------------------------

Postinumero ja - toimipaikka: _________________ _ 

Tilausvahvistus lähetetään osoitteeseen: 

Timo Siukonen 
Vanhansillantie 6 
41660 Toi vakka 
Puh. 0400-201480 
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Muistilista 

Sukutiedot 
Täydennä, korjaa, tarkista: Heti. 

Taloustalkoot 
Osallistu sukuseuran talouden 
tukitoimiin: 
Mahdollisimman pian. 

Sukukirja 
Ennakkotilaus ja maksu: 

31. 12.2005 mennessä. 

Yhteiskuljetus 
Vastaus halukkuuskyselyyn: 

31 . 12 .2005 mennessä. 

Sukujuhla 
Sitovat ilmoittautumiset ja maksu: 

28 .4.2006 mennessä. 

Majoitusvaraus 
Hotelli Vaakuna: 19.4. 2 006 

mennessä . 

Kyyhkylän kesähotellit: 28.4.2006 

mennessa. 

Hotelli Cumulus: 15.5.2006 

mennessä. 

Golfkisa 
Ennakkoilmoittautuminen: 

31 . 5. 2006 mennessä. 

Ohjeet 
Lue ohjeet huolella toisaalta tässä 

lehdessä: 

Säilytä lehti! 

Tiedustelut 
Timo Siukonen 

Vanhansillantie 6 

41660 Toivakka 

Puh . 0400-201480 
timo.siukonen@sci.fi 

Stenroth sukuseuran hallitus kesällä 2005. Vasemmalta 
oikealle Olavivon Bell, rahastonhoitaja Ari Siukonen, Eija 
Stenroth, Olli hatakka, Marjaana Anttila, puheenjohtaja Timo 
Siukonen, varapuheenjohtaja Pekka Pinomaa, sihteeri Liisa 
Sjöblom, Ville Palola. 

TILISIIRTO GIRERING 

Saajan 
t ilinumero 

104535-239917 
Viesti KAIKKI MAKSUTTÄLLETILILLE 

Sa aja STENROTH SUKUSEURA 
ESIM. SUKUJUHLAT 

Maksaja MATTI MEIKÄLÄINEN 
AJANKOHTA 

Alleki rjoitus 

vu""'" 1 El VIITETTÄ 
Tililtä n:o E•äpä;"' IKTS. OHJEET 

Eu ro - YHTEISSUMMA 

PANKKI 
SANKEN 



INTERMEZZO - SUKUKIRJAN JULKISTAMISJUHLA 

10.6.2006 KYYHKYLÄN KARTANO JA KUNTOUTUSSAIRAALA 
KYYHKYLÄNTIE 9, MIKKELI 

JUHLAOHJELMA 

klo 10-12 
ILMOITTAUTUMISET 
Kyyhkylän ruokasalin aulassa 

klo 12-14 
JUHLALOUNAS 
ruokasalin na uta pöytä 
menu : 
salaattipöytä, leivät 
kasviskiusaus 
kinkkukiusaus 
jälkir uoka/ kahvi 
ruokajuomat 
maito , piimä, ves i, kotikalja, mehu 

klo 14.00-15.00 
VUOSIKOKOUS liikuntasalissa 

klo 15.00-16 .00 
JUHLAKAHVIT 
kakkukahvit kartanon piha-alue 

klo 16 .00- 17.30 
SUKUKIRJAN JULKISTAMISJUHLA 
kartanon piha-a lue (sateen sattuessa liikuntasalissa) 

SUKUJUHLAN JUHLAOHJELMAN 
PERUSPAKETTI 2s e 
Lapset 4 - 1 2 v. 1 2 e 

< 4 V. 

Iltapala 

KYYHKYLÄ -ILTA 
KARTANOLLA 
Luetaan sukukirj aa yhdessä 
Mukavaa yhteisoloa 
Iltapala sen maksaneille 
A-oikeudet; KARTANOBAARI 

SAUNA LÄMPIÄÄ 
klo 18 - 20.30 
Takkahuone, ulkogrilli 
Omat saunaeväät ja pyyhe 
Kyyhkylän pyyhe 1 ,80 kpl 

Oe 
10 1 Se 

MAJOITUSTIEDOT 

HOTELLI CUMULUS 
Mikonkatu 9, Mikkeli 
Stenroth-kiin tiö 9. -11 .6 .2006 
200 majoittujalle . 
1hh 75 euroa/yö 
2hh 80 euroa/yö 
combi -huome 95 euroa/yö 
saunall inen huoneisto 125 euroa/ yö 
hintaan sisältyy buffet-aamiainen 
sauna ja lämmin ruoka. 
Huonevaraukset suoraan hotelliin 1 5 . 5. 2006 mennessä 
puhelimitse 
puh. 015 -20511 tai email: 
mikkeli.cu mulus@ r estel. fi 

HOTELLI VAAKUNA 
Porrassalmenkatu 2 1, Mikkeli 
1-2hh 88euroa/yö 
S-etukortilla 79 euroa/yö 
Stenrothien varaustunnus BSUK60609A 
Varaukset suoraan hotelliin 19.4.2006 
mennessä, puhelimitse 01 5- 20201 tai 
email: vaak una.mikkeli@ sokosh otels.fi. 

KYYHKYLÄ 
Kyyhkyläntie 9 , 501 00 Mikkeli 

KESÄHOTELLI PIHAPIRTTI (6 henkeä) 
1 hh 2 kpl 45 euroa 
2hh 2 kpl + lv 62 euroa 

KESÄHOTELLI PUISTO LA (6 henkeä) 

2hh .. 2 kpl 50 euroa .. 

KESAHOTELLI PIKKU-KYYHKYLA (9 henk. ) 
1 hh 1 kpl 30 euroa 
2hh 4 kpl 45 euroa 

HUONEISIIN VOI KYSYÄ LISÄVUOTEITA! 
Alueella on noin 10 paikkaa asuntoautoille ja matkavaunuille. Tie
dustelut, erityistoivomukset ja huonevaraukset suoraan Kyyhkylän 
myyntipalvelusta, puhelin 044-0203320 tai Sähköpostitse: 
in fo @ kyyh kyla.fi 

MAJOITUSHINTAAN KUULUU: 
- aamupala, tarj oillaan Kartanolla 
- aamusauna 
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Yhteiskuljetus Mikkelin sukujuhlaan vireillä 
Kiinnostuneet ennakkoilmoittautukaa! 

Kirsi Salmenki vi 

Yhteiskuljetus tilausmatka
na linja-autolla on yllättä
vän edullinen ja helppo tapa 
matkustaa, eikä kyydissä ole 
muita kuin "omaa väkeä". 

Sukuseuran hallitus harkitsee 
yhteiskulj etusten järjestämistä. 
Päätöksen tekemiseksi Kiven
juuret- lehti järjestää kyse lyn: 
Kiinnostaisiko Mikkelin suku
juhlille lähtijöitä bussikyyti ? 
Yhteen linja-autoon tarvittaisiin 
matkan pituudes ta riippuen 
20- 30 osanottajaa. Edestakainen 
matka maksaisi 2 5- 3 5 euroa ai
kuiselta. Mitä enemmän lähtijöitä 
on, sitä halvemmaksi kustannuk
set tulevat matkustajaa kohti. 

Bussin kustannukset jae taan 
aikuisten kesken. Lapsiperheitä 
otetaan mukaan ilmoittautumis
järj estyksessä , niin kauan kuin 
autossa on tilaa. 

Kaikki bussit ovat 50-paikkai
sia, nykyajan mukavuuksilla (wc, 

stereot, videot) varustettuja. 
Hallitus on nimennyt järjestelyis
tä vastaavaksi Kirsi Salmenkiven 
Henrikin sukuhaarasta. 

Hän on tutkinut suvun 
asuinseutuja ja päätynyt esit
tämään kolmea rei ttiä, joiden 
lähtöpaikkakunnat olisivat 
Nivala, Saarijärvi ja H elsinki. 
Lähdötolisivat Nivalasta perjantai
na 9. 6. 2006 (majoitus Mikkelissä) 
ja muualta lauantaiaamuna 1 0. 6. 
Nivalasta ajettaisiin re ittiä 
N i vala- Haapajärvi- Ääne
koski- J yväskylä- Mikkeli. 
Saarijärveltä ajettaisiin r eittiä 
Saarijärvi- Jyväskylä- Mikkeli. 
Helsingistä ajettaisiin reittiä Hel
sinki- Lahti- Mikkeli. 

Kyytiin voi nousta matkan 
varrelta, kunhan sovitaan aika ja 
paikka. 

Paluukyydit lähtevät lau 
antaina sukujuhlan pää
t yttyä kello 18: n jälkeen. 
Hallitus kokoontuu tammikuussa 

ja päättää, mitkä reitit aj etaan. 
Yhteiskulj etukset esimerkiksi 

Tampereelta ja Kuopiosta ovat 
myös mahdollisia, jos sellaiseen 
ilmaantuu kiinnostusta. 

Hallitus päättää linja-autojen 
varaamisesta vasta ennakkoil
moittautumisten perusteella. 

Jos yhteiskulj etus tuntuu si
nulle sopivalta vaihtoehdolta, 
ota yhteys Kirsi Salmenkiveen 
ja e nnakkoilmoittaudu hä
n ell e 31. 12.2005 m ennessä. 
Sen jälkeen kun hallitus on rat
kaissut asian, Kirsi Salmenkivi 
viestittää jokaiselle ilmoittau
tujall e joko vahvistuksen ja 
maksutiedot tai tiedon, e ttä 
kulj etusta pystytä järjestämään. 

Kirsi Salmenkivi (H) 
puh.045- 526452 

salmenkivi@ hotmail. com 
Takajantie 4 A 33 

02130 Espoo 

ASlA~A..JOTOJMlSTO - ADVOKATBYR..\ - A1TORN"EYS-AT-L~W 

Gahmberg, Hästö & Co 
--~~~~~~~...---.. 
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~aaria Puupponen: 
Alä heitä tietoa roskiin! 
Maaria Puupponen on hoi
tovapaalla, lapsia on kaksi: 
Veeti 3 v. ja Eetu 2 v. "Välillä 
tuntuu, että lapsia on 20! 
Pojat ovat todella eläväisiä 
ja uteliaita eikä omaa rauhaa 
juurikaan ole." Lastenhoi
don ohessa Maaria harrastaa 
mm. posliinimaalausta ja su
ku tutkimusta. "Molemmat 
ovat aika pikkutarkkaa ja 
aikaa vievää puuhaa- ja mo
lemmat myös virheellisesti 
mielletään usein pelkästään 
eläkeläisten harrastuksik
si". 

"Aloitin sukututkimuksen te
kemisen varsinaisesti 90-luvun 
puolivälissä. Innostuksesta saan 
kiittää isotätiäni Toini Puupposta, 
joka pahoitteli sitä, että hänen ja 
serkkujensa keräämät sukutiedot 
häviäisivät, koska nuoremmat su
kupolvet eivät vaikuttaneet kovin 
kiinnostuneilta suvun asioista." 

"Sukututkimus 
on ihanaa sala
poliisin työtä." 

"Ensimmäiseksi aloin kerätä ja 
täydentää Lilli Puupposen (o.s. 
Eriksson) sukupuuta, koska sii
hen löytyi jo valmiiksi tutkittuja 
sukuhaaroja aika paljon. Minua 
on usein harmittanut se, etten 
innostunut sukututkimuksesta 

hempani olivat vielä elossa. Heiltä 
olisi saanut paljon mielenkiintois
ta ja arvokasta tietoa." 

"On mie lenkiintoista ti e tää 
minkälaisilta ihmisiltä geenit ovat 
periytyneet." 

"Minut on yllättänyt suvun laaja 
pohja ja rönsyt ulkomaille. Esi
vanhempiani on ollut aikoinaan 
lähes jokaisessa säädyssä. Joukossa 
on pappeja, sotilaita, virkamiehiä, 
talollisia, torppareita, aatelisia, 
käsityö läisiä jne. Äidinäitini 
suku on Hämeestä, äidinisän 
suku Karjalasta ja Virolahdelta, 
isänäidin suku Pohjois-Karjalasta 
ja Saksasta ja erityisesti isänisän 
esivanhempia on ympäri Suomea 
sekä mm. Ruotsista, Tanskasta, 
Baltiasta, Venäjältä, Saksasta, 

Haastattelu 
Hannu Sariola 

Hollannista ja Skotlannista." 
"Sukututkimus on ihanaa sala

poliisintyötä . Yhtä pientä yksi
tyiskohtaa varten saattaa joutua 
tuntikausia selailemaan matrikke
leita, vanhoja asiakirjoja ja mikro
kortteja, mutta kun se viimeinen 
pieni tiedonmurunen löytyy ja 
palaset loksahtavat kohdalleen, 
tuntee saaneensa aikaiseksi jotain 
erityistä ." 

"Selailin joskus vuosia sitten 
sukututkimusseuran n ettisivu
ja ja löysin uutuuksien listalta 
Stenrothlen keskeneräisen. Ostin 
kirjan koska siinä oli esivanhem
piani, mm. Roschierit (kuulun 
Katarinan sukuhaaraan) ja huo
masin että Hilma Roschierin ja 
Anders Puupposen jälkeläiset 

aikaisemmin, silloin kun isovan- Numeron Hän on Maaria Puupponen. 
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puuttuivat . Koska minulla oli 
suuri osa vanhimmista tiedoista 
jo valmiina, lähetin saman tienTi
molle sähköpostia ja siitä lähtien 
olen ollut sukuseuran toiminnassa 
mukana." 

"Nyt olen mukana Stenrothien 
uuden sukukirjan t eossa. Olen 
osallistunut dokumentointitoi 
mikunnan kokouksiin , kerään 
tietoja ja oikoluen. Olen jo saa
nut kerättyä satoja sukutauluj a 
mm. Erik Johan Roschierin jäl
keläisistä . Erityiskiitokset muu
ten Jorma Laaksoselle ja hänen 
"apulaisilleen" Sormusten suku
haaran tiedoista. Olisi mukavaa 
osallistua sukuseuran toimintaan 
enemmänkin, mutta toistaiseksi 
perhe-elämä asettaa omat rajoi
tuksensa. Lapset ovat vielä pieniä 
ja aika tuntuu loppuvan kesken 
joka asiassa." 

"Olen osallistunut myös Pit
käpaasi -seuran toimintaan . 
Pitkäpaasi on nykyisin Venäjälle 
kuuluva saari Virolahdella , josta 
äitini isän suku on peräisin. Löy
sin heille "aarteen" eli nipun van
hoja valokuvia , jotka puuttuivat 
seuran arkistosta. 

Illat kulu vat usein tietokoneen ää
ressä. Miten avomies Petri Haapalehto 
suhtautuu tähän? 

"Pete suhtautuu sukututkimuk
seeni hyvin positiivisesti. Olen 
saanut matrikkeleita ja muuta 
harrastukseen liittyvää synty
mäpäivälahjaksi. Joskus tietysti 
puuhastelu tietokoneella venähtää 
vähän turhankin pitkäksi, koska 
aika kuluu niin huomaamatta." 
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"Tietoa kannattaa hakea netistä, 
mutta se pitäisi aina tarkistaa al
kuperäisistä asiakirjoista. Hyödyl
listä tietoa sukulaisista voi saada 
myös keskustelupalstailta ,joissa 
monet kokeneemmat sukututkijat 
antavat neuvoja aloittelijoille . Su
kututkijan kannattaa myös käydä 
vanhoj en käsialojen kurssi. Tuo
reimmat mikrokorteille kuvatut 
asiakirjat ovat kohtalaisen luet
tavia, usein jopa erittäin siistejä, 
mutta 1700-luvun käsiala onkin 
sitten jo ihan toista. Koukeroi
set goottilaiset kirjaimet, vanha 
ruotsinkieli ja epämääräiset ja 
puutteelliset m erkinnät saattavat 
olla aloittelijalle lannistava koke
mus. Selaillessani en simmäistä 
kertaa vanhaa mikrofilmirullaa 
ajattelin että tästä hommasta ei 
kyllä ikipäivänä tule yhtään mi
tään enkä koskaan tule saamaan 
selvää yhdenkään papin töherr yk
sestä . O sa näistä "töhertäjistä" oli 

. . ... . '' esi-ISiam .. . 

"Minulla on isoisoisoäitini Hil
ma Roschierin päiväkirja, jonka 
kirjoittamisen hän on aloittanut 
noin 14-vuotiaana . Aluksi oli 
vaikea ymmärtää vanhanaikaista 
ruotsia, mutta antikvariaatista 
löyt yn eestä vanhasta ruotsin 
sanakirjasta oli palj on hyöt yä. 
Päiväkirja sisältää lähinnä tietoja 
siitä, minkälainen sää kulloinkin 
on ollut, ketä vieraita on käynyt 
tai kenen luona on vierailtu. En
tisaikaan oltiin paljon enemmän 
t ekemisissä kaukaisempienkin 
sukulaisten kanssa. Puolin ja toi
sin vierailtiin ahkerasti. Kyläily 

oli silloin vaihtelua muuten aika 
tasaiseen elämään. Nykyisinhän 
monet eivät edes tunne pikku
serkkujaan, kaukaisemmista su
kulaisista puhumattakaan ." 

Sukututkijalle ei riitä taulujen 
kerääminen . 

"Aluksi keräsin vain sukutaulu
ja, mutta nykyään kaikkea henki
löihin liittyvää tietoa saadakseni 
n s . "lihaa luiden ympärill e". 
Tuntuu kauhealta, että monet 
ihmiset heittävät roskiin vanhoja 
dokumentteja esimerkiksi kirj ei
tä, kortteja, todistuksia, valoku
via, päiväkirj oja, kertomuksia ja 
runoja. Kaatopaikalle tai paperin
keräykseen päätyy paljon henki
lö- ja kulttuurihistoriallisestikin 
kor vaamatonta tietoa. Jos itse ei 
ole kiinnostunut sukututkimuk
sesta, kannattaa ottaa selville, 
olisiko joku sukulainen tai suku
seura halukas ottamaan paperit 
säilytettäviksi. Jos papereita on 
paljon, on mahdollista perustaa 
oma yksityisarkisto esimerkiksi 
Kansallisarkistoon tai maakun
ta -arkistoihin. Stenrothin su
kuseuran arkisto on Jyväskylän 
maakunta-arkistossa ja m eillä on 
Puupposen suvun vanhoja kirjei
tä Helsingin yliopiston kirjaston 
arkistossa." 
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Eva Söderström, 100: Timo Heino 

Hyvät geenit pitävät vauhdissa 

Porvoolainen Eva Söder
ström täytti 100 vuotta vii
me talvena. Tuonikäisiltä 
on yleensä tapana kysyä iän 
salaisuutta. Häneltä ei vasta
usta tarvitse kauaa odottaa: 
"Hyvät geenit!". 

Ehkä kaikkein hämmästynein ikä
vuosista on hän itse: "Miten voin 
olla sata vuotta vanha?'' 

Eva Söderströmillä e i ole 
Stenrothien geenejä, sillä hän 
syntyi 10. helmikuuta 1905 
Konkolan perheeseen Jämsässä . 
Silloin Suomessa elettiin Venäjän 
vallan aikaan. Venäläisiä sano
ja ja mielleyhtymiä tupsahtaa 
vieläkin eläinlääkärin tyttärelle 
mieleen muistona kotiapulaisis
ta ja myöhemmistä yhteyksistä 
sotavankeihin. 

"Miten voin 
olla sata vuotta 
vanha?" 

Eva Konkola valmistui kotitalous
opettajaksi ja meni itsenäisyyden al
kuvuosina 1928 naimisiin agronomi 
Per -Erik Söderströmin kanssa. 
Puoliso kuuluu Stenrotheissa 
Henrikin sukuhaaraan. 

Liitto jatkui pitkälle vuosisadan 
loppupuolelle . Eva jäi leskeksi 
1994. 

Sotien m elskeissä aviomies oli 
viisi vuotta rintamalla. Vaimolla 
oli täysi työ pitää käynnissä koti, 
joka lopulta kasvoi kuusilapsi
seksi. 

Sotien jälkeen p e rhe aset
tui Porvooseen, ja Eva toimi 
kotitalousopettajan t ehtävissä 

eläkkeelle siirtymiseensä saakka 
yrittäjäpuolisonsa rinnalla. 

Hyvistä geeneistä Eva Söder
strömillä on näyttöä, sillä hän 
asui yksin 98-vuotiaaksi saakka 

\ 

omakotitalossa mone t vuodet 
puoli sonsa poism enon jälkeen, 
ja kun sinne lopultakin tuli jul
kista kotihoitoapua, ei kaupungin 
toimistossa oltu uskoa, että näin 

7 00-vuotiaan porvootaisen Eva Söderströmin pitkän iän 
salaisuus ovat hyvät geenit. 
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iäkäs ihminen on tullut omin 
avuin toimeen. 

11 Geenit anta
vat loputtoman 
uteliaisuuden 
ja kiinnostuk
sen elämään 11 

Omakotiasuminen loppui vasta 
keuhkokuumeeseen, josta lääkä
rien ihmettelemällä vauhdilla 
toivuttuaan hän siirtyi Porvoon 
vanhainkotiin käytännöllisimpiin 
oloihin. 

Söderström on ylpeä sukujuu
ristaan ja pitää niitä tärkeimpänä 
ominaisuutenaan. "Geenit antavat 
loputtoman uteliaisuuden ja kiin
nostuksen elämään", hän sanoo. 
Eikä tässä kaikki. Paikallisen U u
simaa-lehden kolumnisti "Erika-

na" hän jyrisi rasvaUoman ruuan 
puolesta kauan ennen tiedemies
ten suosituksia. Kolumnit voisi 
koska tahansa julkaista uudel
leen, eikä niiden ajankohtaisuus 
olisi vähentynyt lainkaan. 

11 Samat jutut 
puhuttavat, 
naurattavat 
ja laulattavat 
kuin jo edel
lisenkin vuosi
sadan alkupuo
lella" 

Eva Söderströmin luokse vie
railulle tuleva saa yhä varautua 
arvioimaan aamu-tv:ssä esiteltyä 
Lähi-Idän tai Irakin tuoreinta 
käännettä tai pohtimaan yksi
tyiskohtaisesti globalisaation 
merkitystä. Lähisuvun juhan-

nusjuhlissa hänen tapanaan on 
ollut mennä viimeisten joukossa 
yöpuulle ja herätä hyvissä ajoin 
ennen muita. 

Suuri ilon aihe Söderströmille 
on tarkkailla, miten geenit ilme
nevät hänen laajassa lastenlastensa 
ja lastenlastenlastensa joukossa . 
Usein hänen kuulee jälkikasvun 
keskellä sanovan: "Ette usko, 
mitä minä ajattelen ja miltä tämä 
tuntuu". Samat jutut puhuttavat, 
naurattavat ja laulattavat kuin jo 
edellisenkin vuosisadan alkupuo
lella. 

Söderström ei itse sano, mut
ta hänen läheisensä eivät epäile 
sitä, että pitkän iän takana on 
järkkymättömän vahva mentali
teetti, joka haki naisille itsensä 
toteuttamismahdollisuuksia jo 
kauan ennen kuin feminismistä 
tiedettiin yhtään mitään . 

Kirjoittaja on Eva Söderströmin 
tyttären poika ja toimii ulkoasiain

ministeriässä lähetystöneuvoksena 

Hansa Law Offices 
HELS I NKI 

VUORIKATU 16 A 12 

FIN-00100 HELSINKI 

FINLAND 

TEL +358 9 681 1 380 

FAX +358 9 662 251 

www.hansalaw .fi 

Fintikan Kanadasta maahantuoma 

AEROBINEN HAPPI SE ELÄMÄN PUHTIA ANTAA, 
PONNISTELUISSA AUTTAA NIIN NUORTA KUIN 
VANHAA. 

FINTIKKA 
HANNI HARTIKKA 
SYREENIKATU 4 
15300 LAHTI 

040 5083460 
037330161 
fintikka@ surfeu. fi 

WWW.OXYGEN.HAS.IT 
myynti; luontaistuotekaupat ja terapeuti 
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Kun tuotannossanne on tilapäisiä 
kuormitushuippuja tai työvoiman 

puutetta, silloin auttaa 

ELECTROS 
Luotettavaa työvoiman vuokrausta 

vuodesta 1997 

Haemme jatkuvasti henkilöitä 
elektroniikka-, metalli- ja 

muoviteollisuuden määräaikaisiin 
töihin asiakasyrityksiimme 

Palkkaus teknologiateollisuuden 
TES:n mukaan 

Tehdaskatu 13, 24100 SALO 
02-778 2120 

e-mail: salo@electros-osk.com 

Silmupolku 1, 00380 HELSINKI 
(09) 342 2611 

e-mail: electros@co.inet.fi 

WWW.ELECTROS-OSK.COM 



Vuoden 2005 uutisia 
Katarinan sukuhaaraan kuuluva MBA, dipl.ins. Juha 
Pinomaa, 44, aloitti 1. syyskuuta Suunta Oy:n 
toimitusjohtajana luotuaan sitä ennen 17 vuotta 
kestäneen uran monissa Nokian Mobile Phones 
- toimialaryhmän johtotehtävissä. 
Suunta on pörssiyhtiö Amer Sports Corporationin 
tytäryhtiö . Pinomaa nimettiin myös Amer Sportsin 
Executive Boardin jäseneksi. 
Juha Pinomaan isä on rovasti Eino Pinomaa ja isoisä 
professori Lennart Pinomaa. 

*** 
Saran sukuhaaraan kuuluva varatuomari Risto 
Ikäheimo, 56, on valittu Suomen ortodoksisen 

Syntyneitä 2005 

2. 1. Josefiina Liisa Maria Himanka (S) . Van
hemmat: Maritta os. Saukko ja Ari Himan
ka. 

4.1 . Onni Ilari Lind (K). Vanhemmat: Juha ja 
Kati Lind. 

6.1. Tom Totte Väänänen (K). Vanhemmat: 
Anna os. Hakkarainen ja Riku Väänänen. 

7.1. Leo Viljami Harju (S). Vanhemmat: O lli 
Harju ja Katri Suortamo. 

9.1 . Linnea Lind (K) . Vanhemmat: Frey Lind ja 
Ann-Catherina Caspar. 

10.1. TuroTapani Leppämäki (S).Vanhemmat: 
Tuomas Leppämäki ja Tuuli Halttunen . 

12 . 1 . Siru Ilona Paavolainen (K) . Vanhemmat: 
Elina Hämäläinen ja Santeri Paavolainen . 

12 .1. Luukas Leo Joonatan Kyrönlahti (N) . Van 
hemmat: Henna os. Ala-Siuru ja Tuomo 
Kyrönlahti . 

19 .1 . Emilia Hilja Heimiina ja Samuel Juho 
Eem eli Kautto (K). Vanhemmat: Satu Kor
pela ja Juho Kautto. 

21 . 1 . Anna Elina Aleksandra Ranki (H) . Van
hemmat: Maije os. Tötterman ja Jaakko 
Ranki . 

22 .1. Oliivia Iida Katariina Hakasalo (N) . Van
hemmat: Sanna os. Mehtälä ja Timo Haka 
sala. 

25.1 . SagaAurora Nevanperä (N) . Vanhemmat: 
Vesa ja Elisa Nevanperä. 

25 .1 . Väinö Eevert Juopperi (K). Vanhemmat: 
Anne Roschier (K) ja Pasi Juopperi. 

27 .1. Vanamo Sigrid Hiltunen (N). Vanhemmat: 
Ulla os . Marjakangas ja Harri Hiltunen . 

kirkon lainopillisen kirkkoneuvoksen virkaan 1 . 
tammikuuta 2006 alkaen . Virkaan oli seitsemän 
hakijaa. 
Kirkkoneuvos toimii kirkollishallituksen kanslian 
päällikkönä . Tehtävään kuuluu kirkkokunnan yleistä 
hallintoa, lainvalmistelua ja henkilöstöasioita sekä 
kirkollishallituksen lakiasioiden hoitaminen. 
Uuteen virkaansa Ikäheimo astuu Veikkaus O y:n 
yhteiskuntasuhteista vastaavan johtajan tehtävästä. 
Risto Ikäheimon sukujuuret ovat Pohjois-Savossa 
Kuopiossa, Iisalmessa, Maaningalla ja Pielavedellä. 
Isä oli maanviljelijä ja kauppias Hannes Ikäheimo 
sekä isoisä maanvilj elijä Pekka Ikäheimo. 

1.2. Vilma Unna Erika Roschier (K) . Vanhem
mat: Juha ja Minna Roschier. 

2. 2. Isabella Lilja Alina Hatula (N) . Vanhem
mat: Marika os. Marjakangas ja Petri Ha 
tula. 

4 .2. Onni Kristian Heydemann (H) . Vanhem 
mat: Lotta Ehrnrooth os. Vartiainen ja 
Markus Heyde~ann. 

4 .2. Riku Lahti (S) . Aiti: Laura Lahti os. Sand
vik. 

6 .2. Lotta Rauha Johanna Salmenkivi (H) . Van
hemmat: Teemu ja Hannele Salmekivi . 

7 . 2. Lauri Aukusti Palola (N) . Vanhemmat: 
Marcus ja Johanna Palola. 

9 .2. Otto-Erik Olavi Stenroth (N). Vanhem 
mat: Kari ja Tanja Stenroth . 

9 . 2. Konsta Ensia Kuusela (S). Vanhemmat: 
Terhi Jakoaho ja Markku Kuusela . 

1 0 .2. Lenni Oskari Toivonoja (S). Vanhemmat: 
Tero ja Minna Toivonoja . 

13.2. Gerda Matilda Mickwitz (K) . Vanhemmat: 
Peter ja Åsa Mickwitz. 

14.2. Veeti OssiTapani Neuvonen (S). Vanhem
mat: Ari Neuvonen ja Marjo Pekonen . 

15 .2. Leevi Niklas Parikka (N) . Vanhemmat: 
Hanna os. Vuori ja Petri Parikka. 

16. 2. Linnea Adele Mehtälä (N). Vanhemmat: 
Lasse ja Eeva Maria Mehtälä. 

19.2. Aleksi Valtteri Tukiainen (S). Vanhemmat: 
Mia Holttonen ja Tomi Tukiainen. 

20 .2. Janita Mikaela Dahlström (K) . Vanhem 
mat: Nika ja Pia Dahlström. 

23.2. Lilja Kristiina Kolehmainen (K) . Vanhem -
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mat: Jyrki Kolehmainen ja Loviisa Kangas. 
2.3. Konsta Arvi Aukusti Rissanen (N). Van-

hemmat: Kaisu os. Tuononen ja Juha Ris 
sanen . 

4.3. Helmi Merinen (K). Vanhemmat: Elina os. 
Vatanen ja Ville Merinen. 

6.3 . Aleksi Niilo Ilmari Härkönen (H). Van-
hemmat: Kati os. Perttilä ja Miihkali Här 
könen. 

8.3. Pinja Sinikka Sofia Piiroinen (K). Vanhem-
mat: Päivi os . Parkkinen ja Reijo Piiroi-
nen. 

11 .3. Ossi Lenni Hermanni Rantala (K). Van-
hemmat: Kalle Rantala ja Minna Pirttinen. 

11. 3. Nikke Jussi Joonatan Rappu (S). Vanhem-
mat: Krista Ruuska ja Jari Rappu . 

12.3. Taavi Vilmeri Alhanen (N). Vanhemmat: 
Miia Similä ja Joni Alhanen . 

13.3. Vilj ami Elias Leppämäki (S). Vanhemmat: 
Markus Leppämäki ja Isa Pekkanen. 

15.3. Aleksi Juho Erik Kumpusaari (K). Van-
hemmat: Tanja Kumpusaari ja Toni Veteläi-
nen. 

15. 3. Poikavauva Riihimäki (S). Isä: Jari Riihi-
mäki. 

18.3 . Julia Säde Josefina Eränummi (N) . Van-
hemmat: Jenita os. Laurila ja Jussi-Pekka 
Eränummi. 

18.3 . Anja Katariina Mehtälä (N). Vanhemmat: 
Juha Mehtälä ja Sari Pitkänen. 

20.3. Markus Tapani Kähärä (S). Vanhemmat: 
Tarja os . Rinne ja Marko Kähärä. 

24.3 . VeetiValtteriAntero von Bell (H).Van-
hemmat: Jaanavon Bell ja Marko Neno-
nen. 

31. 3. Elsa Italia Bruun (H) . Vanhemmat: Alva 
Bruun ja Romualdo Cichiello. 

31. 3. Niko Matias Säily (S) . Vanhemmat: Satu 
os. Pääkkö ja Topi Säily. 

5.4. Maria Anna Järvinen (K). Vanhemmat: 
Antti ja Tiina Järvinen . 

16.4. VanjaAdanna Nissinen (N) . Vanhemmat: 

Kuolleita 2005 

5. 1. 

7.1. 
(H). 
1 0.1. 
11.1. 
12 .1. 
3.2. 

Esa Väinö O lavi Nikkilä, 57-vuotiaana 
(N). 
Hjördis Linnea Ahlgren, os . Ramstedt , 94 

Yrjö Kustaa Viljamaa, 84 (N) . 
Jenny Maria Ståhle, os . Haapanen, 85 (K). 
Erkki Antero Kairamo, 46 (K). 
Carl Andreasvon Bell, 79 (H) . 
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19.4. 

20 .4. 

20.4. 

30.4 

4.5. 

4 .5. 

13.5. 

13.5. 

22 .5 . 

23.5 . 

31.5. 

31.5 . 

13.6. 

15.6. 

6.7. 

25.7 . 

15 .8. 

16.8. 

17.8. 

15 .2 . 
18.2. 
19.2. 
26 .2. 

5.3. 
6 .3. 

Anne os. Marjakangas ja Sauli Nissinen. 
Sofia Maria Rinne (S) . Vanhemmat: Marjut 
Rinne ja Tarmo Kananen . 
Elias Mikael Vierimaa (K). Vanhemmat: 
Mika ja Mia Vierimaa. 
Jesse Juhani Kaarlenkaski (K). Vanhem-
mat: Pirita os. Turunen ja Ari Kaarlenkas-
ki. 
O liver Viktor Holmlund (K) . Vanhemmat: 
Emma os. Lindell ja Dennis Holmlund . 
Joel Esko Benjamin Saraste (S). Vanhem-
mat: Taru os . Vepsäläinen ja Lauri Saraste. 
Benjamin John Rafael Andersson (K). Van-
hemmat: Niklas ja Katja Andersson. 
Onni Hiski Severi Mykkänen (S). Vanhem-
mat: Johanna os. Koskinen ja Marko Myk-
känen. 
Janne Johannes Paananen (S). Vanhemmat: 
Jarmo ja Riikka Paananen. 
Robert Emil Backlund (K). Vanhemmat: 
Johanna os. Kupiainen ja Tom Backlund. 
Janne Julius Lappi (H) . Vanhemmat: Timo 
Lappi ja Tanja-Tuulia Peltonen. 
Venla Katariina Ahola (S). Vanhemmat: 
Sari Lond ja Marko Ahola. 
Sara Emilia Arimo (K). Vanhemmat: Tapio 
ja Satu Arimo. 
Atte Markus Muittari (S). Vanhemmat: 
Sami ja Kati Muittari. 
Arto ArmasTapio Savolainen (S). Vanhem-
mat: Jussipekka Savolainen ja Saara Laine. 
Konsta Benjamin Riihinen (S). Vanhem-
mat: Arto ja Inkeri Riihinen. 
Saaga N ea Lahdensuu (S) . Vanhemmat: Ari 
ja Nana Lahdensuu. 
Ville Veikka Pinomaa (K). Vanhemmat: 
Heikki ja Päivi Pinomaa. 
Milja Joanna Pulkkinen (N) . Vanhemmat: 
Sirpa os. Stenroth ja Arjo Pulkkinen. 
Poikavauva Kauhanen (K). Vanhemmat: 
Meri ja Risto Kauhanen. 

Elma Elina Saajamo, os . Kunttu, 91 (N). 
Erkki Edvard Nykänen, 88 (S) . 
Sölvi Grytör, Norja, 65 (H). 
Martta Mirjam Palola, os. Laitinen, 95 
(N). 
Elsa Siiri Saari maa, os . Ekdahl, 8 8 (N). 
Brita Lilli Margareta Holländer, os. Keko
ni, 82 (N). 



6.3. Ilpo Juhani Varvikko, 61 (S). 26.5. Tuulikki Tellervo Saarinen, os. Mäkelä, 72 
1 0.3. Antti Juhani Dahlström, 50 (K). (K). 
16.3. Selma Sisko Anneli Sipponen, os . Härkö- 6.6 . Fredrik Wilhelm Breitenstein, 72 (K). 

nen, 70 (N). 17.6. Uuno Jeremias Grönvall, 94 (K). 
26.3. Jenni Susannavon Bell, 26 (H). 19.6 . Sisko Heljä Salmenkivi, os. Vainio, 77 (H). 
27.3. Outi Kristiina Kemppinen, 40 (K). 28.6 . Frank Olof Laxen, 65 (K). 
27.3. Reino Fredrik Arola, 87 (N). 24.7 . Aaro Alvari Stenroth, 74 (N) . 
31.3 . Aulis Gunnar Ruuska, 78 (S) . 4.8. Leena Marjatta Lindeberg, os. Hyytiäinen, 
31.3 . Erkki Artturi Pinomaa, 65 (K) . 63 (K). 
1.4. Rabbe Gustaf Kihlman, 67 (H). 7.8. Bengt (Benni) Kihlman, 83 (H). 
3.4. Arvo Ilmari Ovaskainen, 70 (N) . 9.8. Raija Helena Lindeberg, os. Kuparinen, 
4.4. Else-Maj Christina Nymander, 63 (K). 84 (K) . 
9.4. Arvo Eugen Roschier, 82 (K). 9.8. Reino Mikko Palola, 68 (N). 
9.4. Kaisa (Kaija) Retriika Grönvall, os. Väisä- 27.8. MirjaAnnikki Lehtiö, os.Lemetyinen, 91 

nen, 96 (K). (H). 
15.4. Kyllikki Väinöntytär Hiltunen, os. Silvan, 7.9. Rai li Amalia Ekdahl, os . Vähäsarja 71 

71 (K) . (N). 
24.4. Sanni Kyllikki Järnbäck, os. Verlin, 76 (S). 9.9. Rakel Iisakintytär Sormunen, os. 
4.5. Tarja Susanna Vesalo, os. Savolainen, 31 Kivikoski, 83 (K). 

(S). 
11.9. Oiva Matias Stenroth, 82, (N). 

9.5. Ulla Tuulikki Minkkinen, 35 (S). 
10.5. Kaarlo Artturi Pinomaa, 87 (K). 13 .9. Erkki Felix Stenroth, 77 (N). 

13 .5. Hertta Inkeri Blumenthal, os . Gulin, 86 
(K). 

Sukutaulujen kehitys 2000-2005 

25 .7.2005 

14.7.2005 

17 .6.2005 

19 .5.2005 

23.4.2005 

8.4.2005 

7.3.2005 

27 .2.2005 

4 .1.2005 

19.11.2004 

20 .9.2004 

19 .7.2004 

15.4.2004 

5 .1.2004 

10 .6.2000 

0 500 1000 1500 2000 

1 

1 

1 
2500 3000 3500 4)00 4500 5000 

Sukutauluja on kertynyt tasaista tahtia viimeisen puolentoista vuoden aikana. Kokona
ismäärä oli heinäkuussa 2005 jo hyvin lähellä 4500:aa. 
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ln memoriam 

Arkkitehti K.A. Pinomaa 
Katarinan sukuhaaraan 
kuulunut Kaarlo Artturi 
(K.A.) Pinomaa kuoli 10. 
toukokuuta 2005 Helsin
gissä 87-vuotiaana. Hän 
syntyi 12. elokuuta 1917 
Ristiinassa liikenne
tarkastaja Eero Artturi 
Pinomaan ja Maikki o.s. 
Appelbergin esikoiseksi. 

Isoisä, Ristiinan rovasti 
Arthur Lorentz Gulin, ku
vaa kirjeissään tapahtumaa: 
"Maikki, joka odotti esikois
taan, oli ollut Ristiinassa 
eräitä viikkoja, ja Eero tuli 
häntä noutamaan Helsinkiin, 
jossa lapsen oli määrä nähdä 
päivänvalo. Eero tuli Juuri 
salmen kautta ja Maikki lähti 
häntä hevosella vastaan. Tulo
matkalla Eero piti huolen siitä, 
että hevonen sai juosta hyvää 
kyytiä, ja kun tie ei suinkaan 
ollut aivan kivetöntä, töyssyi
livät ajoneuvot jonkin verran. 
Niinpä sitten tapahtui, e ttä 
kun Maikki illalla asettui le
volle , alkoivat synnytyskivut . 
Muistelen, että poika syntyi n . 
klo 12- 13 välillä ja Maikki oli 
tällöin sijoitettu vanhempien 
makuuhuoneeseen, joka oli 
nurkkahuone." 

Tästä nurkkahuoneesta "Pien 
Pino" sitten vanhempineen 
siirtyi kotikaupunkiinsa Viipu
riin, kävi koulunsa ja kirjoitti 
ylioppilaaksi 1937 Viipurin 
klass illisesta lyseosta sekä 
pääsi Teknillisen korkeakoulun 
arkkitehtiosastolle. Halu ark
kitehdiksi syntyi viimeistään 
lyseon alaluokilla. 1930-luvun 
funktionalismi oli esikuvana ja 
tuleva arkkitehti jo kouluaika-
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na piirteli monta paksua vihkoa 
täyteen. 

K.A. suoritti ensin asevelvolli
suutensa KTR 2:ssa, minkä jäl
keen YH keskeytti syksyllä 1939 
opinnot ja jatkosota uudelleen 
kesällä 1941 . Reservin kapteeni 
valmistui diplomiarkkitehdiksi 
1946. Diplomityönä oli Kouvo
lan uusi asemarakennus. Myö
hemmin K .A. oli t yyt yväinen, 
että hanketta ei toteutettu hänen 
suunnitelmansa pohjalta . 

K.A. muutti 1947 perheineen 
Ruotsiin ja työskenteli Tukhol
massa Hyresgästernas Sparkassa 
och Byggnadsföre ningenissä 
asuinrakennusten suunnittelijana. 
Kun perhe 1952 palasi Suomeen, 
K.A. m eni ensin Kulutusosuus
kuntien Keskusliiton palveluk
seen ja sovelsi osaamistaan koti
maan teollisen asuntotuotannon 
tarpeisiin . Parin muun työpaikan 
jälkeen hän perusti H elsingissä 
oman toimiston, jossa välillä oli 
kollegoja osakkaina. 

1960-luvullakin tonttipulasta 
tuli asuntotuotannon este. K.A. 
Pinomaa johti työr yhmää, joka 
esitti toimenpiteitä, joilla valtio
valta voisi edistää ja tukea raken
tamiskelpoisten rakennusmaiden 
ja tonttien saantia asuntotuotan
non tarpeisiin . Hän luovutti toi
mikunnan asuntotonttimietinnön 
presidentti Urho Kekkoselle syys
kuussa 1964. 

Suurimmillaan hänen toimiston
sa oli 1980-luvulla Kulosaaressa. 
Työntekijöitä oli 14. Arkkiteh
titoimisto K.A. Pinomaa toimi 
aktiivisesti 1952- 1989. Se suun
nitteli mm. Postisäästöpankille ja 
Kansallis-Osake-Pankille asunto
säästökohteiden ohella liike- ja 
toimistorakennuksia pääkaupun-

Pekka Pinomaa 

Kaarlo Artturi Pinomaa 
7977-2005. 

kiseudulle ja muuallekin. 
K.A. Pinomaan päätyö oli 

hänen KOP:lle suunnittele
mansa Danskarbyn koulu 
tuskeskus Kirkkonummella. 
Ko skemattomaan luontoon 
rake nn e ttiin suurehkon 
hote ll in kokoin en koulu 
tuskeskusrakennus, rivitalo 
opettajille, kaksi kerrostaloa 
muulle henkilökunnalle ja 
vielä lämpökeskus. Projektin 
suunnittelu kesti puolitoista 
vuotta. K.A, piirsi sitä sekä 
toimistossa että kotona. 

K.A. Pinomaa oli iloinen, 
huumorintajuinen, aina ystä
vällinen ja juttujen ehtymätön 
kertoja. Hän oli tyytyväinen 
uraansa, koska oli aina saanut 
tehdä sellaista työtä, mitä oli 
halunnut tehdä. Aito Viipurin 
poika oli aina valmis lähtöön 
- lähelle tai kauemmaksi. 

Kirjoittaja on vainajan 
velj enpoika 



Mummoni ja Mannerheim 

Katariinan sukuhaarassa 
merikapteeni Gustav Alfred 
Roschierin perheeseen syntyi 
Impilahdella 4.2.1886 tytär, 
joka sai nimekseen Sylvi 
Adelaide. Hän valmistui voi
mistelunopettajaksi ja opetti 
tyttöjen voimistelua Helsingin 
Maanviljelyslyseossa 1910-lu
vulla. Samassa koulussa opet
ti kemiaa ja fysiikkaa Wäinö 
Wuolijoki, varakkaan rusthol
lin poika Hauholta. Sylvistäja 
Wäinöstä tuli aviopari ja mi
nun isäni vanhemmat. Sylvi 
Wuolijoki oli siis isoäitini. 

Wäinö osallistui aktiivisesti 
talouselämään ja politiikkaan 
SDP:n riveissä, oli kansanedus
taja, ministeri ja eduskunnan 
puhemies. Hänestä tuli Suomen 
lähettiläs Berliiniin ja Wieniin 
vuonna 1927. Niin tuli Sylvi 
Wuolijoesta diplomaatinrou
va. Tähän rooliin hän soveltui 
erinomaisesti sekä s iron ja 
edustavan olemuksensa että 
tyylikkään käytöksensä ja kieli
taitonsa johdosta. Tuttavapiiriin 
kuuluneilla herrahenkilöillä 
kerrotaan joskus olleen taipu
muksena mieltyä viehättävään 
diplomaatinrouvaan. 

Lahjapaperit 
-arkit 
-säästörullat 

Sylvi Wuolijoen lähiystävien 
joukkoon tukeutuivat muiden 
ohella Saksan presidentti Hin
denburg ja marsalkka Manner
heim. Mannerheimin ollessa 
Wuolijokien vieraina lähetys
tön Berliinin residenssissä, tuli 
Hindenburg yhteisillä päiväl
lisillä tutuksi myös Manner
heimin kanssa. Hindenburgilla 
oli harvinainen harrastus, joka 
teki tuttavuuden Mannerheimin 
kanssa hänelle erityisen mielui
saksi: Presidentti keräsi kuului
sien sotapäälliköiden hattuja! 
Päivällisen kulku ei kuitenkaan 
tarjonnut hänelle mahdollisuutta 
lähestyä Mannerheimia hattuasi
assa, mutta hän taisi huomata, 
että talon emännällä saattaisi 
olla mahdollisuus palata asiaan 
myöhemmin. 

Hindenburg kutsuikin isoäitini 
kohta lounaalle ja "pyysi häneltä 
suosionosoitusta", niin kuin pe
rimätieto tietää kertoa. Pyyntö 
oli, että Sylvi koettaisi hankkia 
hänelle Mannerheimin hatun, 
sillä se oli ainoa eurooppalaisen 
suuren sotapäällikön hattu, joka 
kokoelmasta enää puuttui. Sylvi 
lupasi tehdä parhaansa. 

Kun lähettiläspari oli seu
raavan kerran Helsingissä 

Nauhat 
Rusetit 
Kotelot 
Pussit 

HILKKA MARTINSEN 

0ML01Tov 
Rullakatu 2, 15900 Lahti 

Puh. +358(0)3 783 0845 
Fax. +358(0)3 752 4006 
Auto +358 (0)400 74 1 261 

Jukka Wuolijoki 

käymässä, isoäitini hankki 
itselleen kutsun lounaalle Man
nerheimin kotiin Kaivopuiston 
Kalliolinnantielle; sinne missä 
nyt on Mannerheim-museo. 
Mannerheimin kuljettaja nouti 
isäntänsä vieraan Vironkadulta 
Rolls Royce Silver Ghoastilla 
ja marsalkka oli talonsa portail
la vastassa. 

Lounas syötiin ja isoäiti teki 
lähtöä. Marsalkan auttaessa 
eteisessä jakkuturkkia isoäidin 
harteille, tämä oli äkkiä huo
maavinaan marsalkan juhla
pukuun kuuluvan koppalakin 
hattuhyllyllä ja pyysi saada 
katsoa sitä. Hetken ihasteltu
aan kultaisin tammenlehvä
punoksin kirjailtua komeaa 
päähinettä hän pyysi saada sen 
muistoksi. Emme tarkalleen 
voi tietää, mitä aristokraattisen 
maailmanmiehen ja Venäjän kei
sarin entisen chevalier-upseerin 
aivoissa mahtoikaan raksahtaa, 
kun hän kumartaen ojensi tämän 
sotilasarvonsa tunnusmerkin ja 
sanoi: "Jään vain jännityksellä 
odottamaan, mahtaako rouva 
Wuolijoki ensi kerralla pyytää 
minun housuni! " 

Tapahtuman on isoäitini kerto
nut minulle moneenkin kertaan 
ja joka kerran hän on muistanut 
lopuksi sanoa, että "Manner
heim oli niin huumorintajuinen 
herrasmies". - Niinpä, huumo
ria tietenkin! 

Kivenjuuret 1 41 



Kaskii-&omen allueM kcmttorit 
(014> 386 1211 
I'ICR!ea. fi 

Tu Ie keskustelemaan 
sijoit:usva ihtoehdoist:a! 

Sijoi.tusneuvojar.ruue auttaa sinua 

löytä111räån juuri sinun tilaoteeseesi 

sopivilnmat sääs~ ja sifoitusvaih

toehdot. !Käydään yhdessä läpi 

taloudeUiset sutmnitehnasi ja 

sijoitustaJjpeesi. sekä taljoUa olevat 

sijoituskohteet. Soita ja varaa aika. 

konttoristrunme. 

Teemme sen mahdoJiiseksi 

NordeaW 

SPORTRAKENTAJAT 
Ikkunoiden- ja ovivaihtotöiden ekspertit Uudeltamaalta, 

Marcus Palola 040-5121496 
marcus.palolarakolumbus.fi 
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KERMANSAVI® 
KAAIC.I!LIU UN IT 

www......,_,swi,fi 

Aito kotimainen 
kaskeliuuni 
- helppohoitoinen 
-tehOKas ja kaunis 

Vaihtoehtoina 
valittavissa 
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- leivinuunit 
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Lähettäjä - Sender: 
Stenroth sukuseura ry. 

Vanhansillantie 6 
41660 Toivakka 

FINLAND 

" POLARPUTKI 
- saum• t on mahllo- l,l suus · 
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Port Paye 
Finlande 
228829 
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