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Kivenjuuret on Stenroth
sukuseura ry:n jäsenlehti

Timo Siukonen

Julkaisija
Stenroth sukuseura ry

Osoite
Kivenjuuret
cl o Hannu Sariola
Helsinki

Oravatie 15
00800 Helsinki
kivenjuuret@.5tenroth. net
hannu.sariola@helsinkifi
Puhelin: 050- 517 94 58

09-19125140

Toimitus
Hannu Sariola, päätoimittaja
Timo Siukonen
Olavi von Bell
Antti Siukonen
Jaakko Pihlaja
Veikko Sariola

Taitto
Antti HattuJa

Pankkiyhteys
Stenroth sukuseura ry.,
Nordea 104535-239917

Painopaikka
Kopijyvä Oy
Jyväskylä

Painos
600 kpl

Kotisivu
http:l lwww.stenroth.net/
Osoitetietoja koskevat muutokset pyydetään
ilmoittamaan postitse jäsenistösihteerille:
Liisa Kivijuuri,
Ruojantie 3
85500 Nivala
tai
email: liisa.kivijuuri@kotinetfi

Muutos tulee, oletko valmis?
Päivän yhteiskunnallinen teema
kuuluu: "Jos teet aina uudestaan
kaiken niin kuin ennenkin, putoat kehityksen kelkasta."
Nykyaika vaatii jokaiselta jatkuvia muutoksia.
On opeteltava hoitamaan asioita olympia-aatteen mukaisesti
nopeammin,
korkeammalle,
voimakkaammin tai sitten vain
eri tavalla kuin ennen.
XXX

Joskus muutos on hidasta.
Ajatellaanpa eläin-, kasvi- ja kivikuntaa. Harva meistä huomaa
lajien katoamista tai syntyä. Osa
sellaisista johtuu ihmisen toimista, osa luonnon omien valintojen
kautta.
Nopeat muutokset liittyvät
teknologiaan, yhteiskunnan tai
elinkeinoelämän
rakenteisiin,
ihmissuhteisiin ... niin ja kuolemaan, joka yhdessä silmänräpäyksessä muuttaa vainajaa ympäröinyttä yhteisöä.
XXX

Sitten on kilpailu keskenämme. Sekään ei ole samanlaista
kuin ennen.
Asenteet ovat koventuneet.
Heikoin lenkki pudotetaan kisasta. Vain voittajat muistetaan.
Onko muutos pahasta? Ei tietenkään - aina.
Monet uudistukset luovat terveyttä ja hyvinvointia. Tietotekniikka mahdollistaa asioita, joita
aikaisemmin ei ole osattu edes
uneksia.

eri vaiheissa osallistua ideointiin,
suunnitteluun tai päätökseen,
jos vain hoksaamme olevamme
osa suurempaa kokonaisuutta ja
oman paikkamme siinä.
Silloin kannamme vastuuta
itsestä, perheestä, suvusta, työyhteisöstä, seurakunnasta, yrityksestä, toimialasta, jopa kansakuntamme suunnasta, kuten
monet sukumme kansanedustajat ja yhteiskunnan johtajat ovat
tehneet.
Osallistuessamme
voimme
vaikuttaa siihen, että kehitys olisi myönteistä, tuottaisi henkistä,
hengellistä ja taloudellista hyvää
eikä unohtaisi kisassa pudonneita
lähimmäisiä.
XXX

Muutoksia on tulossa myös
Stenroth sukuseuran toimintaan.
Minun aikani vastuunkantajana päättyy vuosikokouksessa
10.6.2006.
Uskon, että sukuseura menestyy tulevaisuudessakin. Uusien
voimien mukana se voi kehittyä
entistä nopeammin, korkeammalle ja voimakkaammin.

XXX

Asian ydin on mielestäni siinä,
haluammeko itse vaikuttaa muutokseen vai annammeko muutoksen vaikuttaa meihin.
Aika usein saamme prosessien

Timo Siukonen
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Aika aikansa kutakin, sano ...
Pohjalaisemäntä kysyi huolestuneena mieheltään: "Sinä et
ikkään sano, että rakastat minua." Mihin mies vastasi: "Elähän
huoli. Kyllä minä ilimotan, ku en
enää rakasta." Silloin kun suomalainen on tyytyväinen, hän ei
puhu. Tämän takia lämmittääkin
mieltä Kivenjuurista annettu kiitos. Kissa elää pään silityksellä,
toimittaja lukijan kiitoksella.
Kiitos lukijat! Ja erityinen kiitos
lehden kirjoittajille!
Olen tehnyt Kivenjuuria vuodesta 2003. On aika toivottaa
onnea ja menestystä seuraajalleni
Jaakko Pihlajalle, jonka osaaviin
käsiin lehti jää tästä eteenpäin.
Samalla haluan kiittää koko toimitusta erinomaisista vinkeistä
lehteä suunniteltaessa. Ihailen
Timon loppumatoota halua tehdä
sukututki musta, myös Kivenjuurten kirjoittajana. Antti Hattula,
jota ei ole vielä edes naitu sukuun
(vaikka taitaa liki liipatakin),
taittoi lehteä viime vuosien ajan
ammattitaitoisesti. Kiitos sinulle.
Anttia auttoi edeltäjänsä - toisen
Antin, Antti Siukosen - hienosti
tekemät taittopohjat ja tekstimääritykset. Seuraavan taittajan on
helppo jatkaa vanhoilta pohjilta
(mikäli ne uudelle toimitukselle
kelpaavat).
Olen
oppinut
sukulehteä
tehdessäni, että mielenkiintoisia aiheita riittää loputtomasti.
Edellisen markkinointinumeron
Hän, Maaria Puupponen, sanoi:
"Sukututkimus on kuin salapoliisityön tekemistä." Koko ajan löytyy uusia sukulaisia ja tunnetuista
sukulaisista löytyy uusia tarinoita.
Sukututkimus ei ole vain sukulaulujen keräämistä, vaan - kuten

taas Maaria totesi: "Lihaa luille"
eli suvun tarinan tallentamista ja
kirjoittamista.
Sukuseurassa tapahtuu tana
vuonna paljon. Päätapahtuma on
tietysti lntermezzo - Stenrothien
välisoitto - kirjan julkistaminen
Kyyhkylän sukujuhlissa. Mielenkiintoista nähdä, mitä Timon
vetämä toimittajakaarti on saanut
aikaan. Ainakin tulosta on paljon:
tiiliskiven kokoinen sukukirja,
jonka 600 ensimmäistä tilaajaa
saa omakseen. Toivottavasti olet
varmistanut kirjasi. Toinen mielenkiintoinen asia on, kenestä
tulee seuran uusi puheenjohtaja?
Pelimiehenä olisin valmis avaamaan nettisivuilla puheenjohtajaveikkauksen. Joka tapauksessa
uusi puheenjohtaja astuu isoihin
saappaisiin. Itse en taida päästä
mukaan kokoukseen, koska lähden tästä astelemaan ahon laitaan
eli sabatille Oslon yliopistoon.
Tuleekohan tutkimusaiheeni olemaan turskan sikiönkehitys.
Onnea ja menestystä uudelle
toimitukselle, sen päätoimittajalle Jaakko Pihlajalie ja lämmin
kiitos Timolle valtavasta panoksesta sukuseuran ja sukututkimuksen hyväksi.
Douglas
Adamsin
sanoin:
"Heippa ja kiitos kaloista."

Hannu Sariola
hannu.sariola@helsinkifi
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Suvun ja sukujen side
Sukulaisuus on kautta aikojen ollut ihmiselle tärkeä
yhteys. Aikoinaan saattoi
monta sukupolvea asua
saman katon alla suurperheenä, ja samalla seudulla
olevaan laajaan lähisukuun
yhetydenpito oli helppoa.
Yhteiskunnan muutokset ovat
hajottaneet perinteisen sukuyhteisön jäsenet eri puolille maata ja maapalloa niin, että siinä
myllerryksessä niin perhe- kuin
sukusiteetkin ovat joutuneet
koetukselle. Edes liikenne- ja
informaatiotekniikan
kehittyminen ei ole pystynyt pitämään
sukulaisuussuhteita koossa ja
yhteyksiä kunnossa .
Moni on huomannut, että
työelämän kiireet ja paineet
rajoittavat yhteydenpitoa jopa
läheisiin sukulaisiin, mutta kun
ikää on karttunut, niin omat
juuret ja sukutausta on alkanut
kiinnostaa . Se näkyy sukututkimuksen valtavana laajentumisena ja sukuseurojen perustamisena. Sukuhistorian kautta etsitään
uusia yhteyksiä kadonn eisiin
sukulaisiin.
Jo lyhytkin paneutuminen sukututkimukseen osoittaa, että
Suomi on pieni maa ja suomalaiset pieni kansa: yli kymme nen sukupolven takaa löytyy
yllättäviä sukuyhteyksiä, aina
ulkomaille ja varhaiseen keskiaikaan asti. Joskus on sanottu,
että suomalaiset ovat samaa
Sursillin sukua. Joka tapauksessa
en sukuj e n vaiheet kietoutuvat
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kiehtovalla tavalla tmsunsa, ja
yhteinen esi-isä miltei joka suvulle löytyy 1500-luvulta saakka
- sieltähän vanhimmat kirjalliset
tiedot ovat peräi si n.
Erik Stenrothin (1688-1766)
tausta on hi eman nuorempi,
mutta silti yhdeksän - kymm e nen sukupolven aikana Erikin
jälkeläisistä puolisoineen on
kasvanut liki 30 000 ihmisen
suku, jonka valmistumassa oleva
sukukirja Intermezzo osoittaa.
Sukututkimuksen laajentaminen
myös naispuolisten suvun jäsenten jälkeläisiin on tuonut suuren
määrän uusia sukunimiä, joihin
sukuyhteyttä ei aiemmin ole
osattu tiedostaa.
Omasta kokemuksesta voin vakuuttaa, että matka sukujuurille
voi olla kiehtova tarina ja todellinen seikkailumatka. Puolisoni
isoäidin Halstin suvun juurien
selvittely johti Bremenin lähelle
Saksaan, jossa yksi häne n esi-isistään Wildeshausenin kaupungin
pormestarina kuoli 30-vuotisen
sodan aikana - kukaties Kustaa II
Aadolfin suomalaisten sotilaiden
surmaamana . Juuret juonsivat
sieltä Norjaan, josta löysimme
vielä läheisiä sukulaisia ja joukon
viehättäviä ihmisiä, jotka ovat
suuresti kiinnostuneita yhteyk~istä Suomeen rantautuneen
suvun jälkeläisiin .
Kivenjuuret on yksi suvun ja
sukujen side . Sukulehden tehtävä on luoda yhteyksiä Katariinan, Henrikin, Saran ja Nilsin
sukuhaaroj en kesken mutta yhtä
hyvin laajentaa tietämystä kaikis-

ta suvuista, jotka vuosisatojen
saatossa ovat avioliittojen kautta
liittyneet Stenrothin sukuun. Sukulaisuudesta ei kaikkien osalta
voi enää puhua, mutta sukujuuret ovat kuitenkin yhteiset .
Lapset kyselevät jossakin vaiheessa venhemmiltaan, m1sta
he ovat tull eet. Yhtä hyv in voi
ajatella, että vanhempien on tärkeä tietää, mistä he ovat tulleet että he joskus voisivat lapsilleen
kertoa ja näyttää oman sukuhistoriansa, ja saada myös nuoret
kiinnostumaan sukutaustastaan.
Kivenjuuret jatkaa taloudellisten mahdollisuuksien mukaan
monipuolisena sukutiedon tallentajana ja laajentajana ilmestyen pari kertaa vuodessa. Ottaessani vetovastuun lehden toimittamisesta toivon, että kirjoittajia
riittää joka sukuhaarasta ja eri
suvuista kertomaan kulloinkin
ajankohtaisista ja kiinnostavista sukuasioista . N e ovat kaikki
tärkeää sukuhistoriaa, joka on
tarpeen tallentaa Kivenjuurien
sivuille .

Jaakko Pihlaja
jaalkko. pihlaja@ pp.inet. fi

Stenrothien sukukirja
ennakkomyynnissä
Tilaa omasi ennen kuin painos Loppuu
lntermezzo - Stenrothien
välisoitto-sukukirja ilmestyy
10. kesäkuuta 2006, jolloin se
julkistetaan Stenrothin suvun sukujuhlassa Kyyhkylän
kartanon mailla Mikkelissä.
Sukukirja painetaan Gummeruksen kirjapainossa Jyväskylässä. Ennakkomyynti on alkanut.
Kirjasta otetaan rajoitettu, 600
kappaHeen painos. Varaa omasi
ajoissa, ettet jää ilman.
Sukukirjaan tulee 1120 sivua,
5 094 perhetaulua ja tietoja noin
32 500 ihmisestä.
lankasidottu
Kovakantinen,
kirja painaa 3, 4 kiloa ja paksuutta sille kertyy 6,3 senttiä .
lntermezzon
valmisteluvaiheessa mietittiin, miten kirjan
kokoa voisi kuvailla. "Tiiliskivi",
ehdotti yksi. "Ei, sehän on kuin
häräntappoase", keksi piispa Yrjö
Sariola - naurun säestyksellä .
Kirjassa on seitsemän asiantuntijan artikkelia, joissa kuvataan
Hämeen
jalkaväkirykmentin
vänrikin Erik Stenrothin ( 168 81766), hänen vaimonsa, SaariJar ven kirkkoherran tyttären
Kristina Krookin ( 1708- 1788)
ja heidän jälkeläistensä elämää
12 sukupolven ajan.
Kirjan päätoimittajana on sukuseuran puheenjohtaja Timo
Siukonen, joka toimii siviilityössään Helsingin Sanomien
toimittajana, Jyväskylän ja Kuopion aluetoimitusten esimiehenä. Hänen vastuullaan on ollut
sukuti etojen keruu. Lisäksi hän
on kirjoittanut Intermezzoon
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artikkelin suvun historiasta.
Lapuan piispa Yrjö Sariolan
aiheena ovat suvun papit. Eversti
Kaarle Ruutu kirjoittaa suvun
sotilaista, professori Anto Leikola suvun oppineista, dosentti
Kari Salmenkivi suvun lääkäreistä, urheilukirjailija Markku
Siukonen suvun kilpaurheilu- ja
liikuntaväestä sekä sellotaiteilija,
yliopettaja Raimo Sariola suvun
muusiikkielämän vaikuttajista.

lntermezzon sivuilla vilahtavat suvun jäseninä mm. itsenaisen Suomen ensimmamen
ulkoministeri ja Suomen Pankin
pääjohtaja Otto Eliel Stenroth,
kaksi puolustusvoimain komentajaa, kenraalit Erik Heinrichs
ja Lauri Sutela, piispat Sariola ja
Eelis Gulin, Suomen Pankin pääjohtaja ja Kauppakorkeakoulun
rehtori Klaus Waris, Suom en ensimmäisen sepelvaltimoiden ohi-

Kivenjuuret
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tusl eikkauksen tehnyt professori
Pekka-T. Harjola, eloku vaohjaaja
Renny Harlin , t v-ankkuri Ar vi
Lind NHL-jääkiekkoilijapoikansa Juha Lindin kanssa sekä legen daarine n basso Kim Bo rg.
Joukkoon kuuluvat myös kan sallisteatte rin ja - ooppe ran perustanut Kaarlo Bergbo rn sekä
Espoo n Tapiolan suunnitte lut
arkkitehti Aarne Er vi.

Sukuun avio liiton kautta liittyneitä m erkkihenkilöitä ovat
olleet mm . arkkiatri Ar vo Ylppö,
Suom en urheilun isä Ivar Wilskman, Suom en sukututkimuksen
isä Axel Bergho lm ja H elsingin
yliopiston r ehtori Pentti Renvall . Puo lisoiden vanhempi en
joukosta löytyvät esimerkiksi
puo lustusvoimien
kom entaja

INTERMEZZO

Jaakko Yaltanen ja teologian tohtori Aapeli Saarisalo.
Kirjan tilaushinta on sukuseuran jäsenill e 50 e uroa ja muille
60 euroa . Hintaan lisätään postituskuluina 12 e uroa Suomee n .
löytyy
suTilauslomake
kuseuran
internetsivulta
www.stenroth .net ja myös tästä
lehd estä.

..

STENROTHlEN VALISOITTO

Timo Siukonen (toim .)
Erikoisartikkelien kirjoittajat : Anto Leikola , Kaarlo Ruutu , Kari Salmenkivi, Raim o Sariola ,
Yrj ö Sariola , Markku Siukonen , Timo Siukonen .

Sukukirjan ennakkotilauslomake
Kaksi maksutapaa- kaksi hintaa
Hinta sukuseuran jäsenill e 50 euroa, muille 60 euroa.
Postitettuna hintaan lisätään 12 euroa käsittely- ja postimaksuja .
Kirjan voi hakea ilman lisämaksua sukujuhlasta 10 .6.2006 . Mikkelissä .

1. Jäsenet
Maksan e nnakkoon ja naudan sukukirjan sukujuhlasta . Hinta 50 €.
Maksan kirjan ennakkoon ja se lähet etään minulle postissa.
Hinta 50 € + postituskulut 12 € = 72 € (ulkomaille eri postimaksu ).
Tilaan kirjan ennakkoon ja maksan sen sukujuhlassa Hinta 50 €.
Tilaan kirjan ennakkoon, mutta maksan vasta saatuani tuotteen postissa .
Hinta 50 € ? postituskulut 12 € = 62 € (ulkomaille eri postimaksu)

2. Muut
Maksan ennakkoon ja naudan kirjan sukujuhlasta. hinta 60 € .
Maksan kirjan ennakko on ja se lähetetään minulle postissa.
Hinta 60 € +postituskulut 12 € = 72 € (ulkomaille eri postimaksu)
Tilaan kirjan ennakkoon , mutta maksan vasta saatuani tuotteen postissa.
Hinta 60 +postituskulut 12 € = 7 2 € (ulkomaille eri postimaksu)
Tilaajan nimi: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Katuasoite: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Postinumero ja - t oimi paikka: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Tilausvahvistus lähetetään osoitteeseen:

Timo Siukonen
Vanhansillantie 6
41660 Toivakka
Puh. 0400-201480

Ste nro th sukuseura r y :n tili N ordea 104535-239917 (tilinsiirron viestiosaan kirjan maksajan
nimi ja osoite sekä m erkintä : lnterm ezzo.
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Miksi Mikkeliin?
Sukua on kotoisin Anttolan kartanosta
ja Kyyhkylänniemeltä
Padasjoelta kotoisin ollut Erik Johan Wirilander
(1732-1812) lähti sotilasuralle 15-vuotiaana 1747,
kunnes
erosi
armeiJan
palveluksesta 17 vuotta
myöhemmin 1764. Hän oli
ostanut 1760 Mikkelin pitäjään kuuluneen Anttolan
säteriratsutilan, jota myöhemmin alettiin kutsua
Anttolan kartanoksi.
Tuosta kar tanosta o n kotoisin
Erik Johanin tytär, kaksi kertaa
St enrothin sukuun naitu Vendla
Sofia Wirilander ( 1772- 18 15) .
Vendla oli ensin naimisissa sotakamreeri Georg Roschierin
( 1757- 1801 ) ja sitten majuri
Reinhold Stenrothin ( 17691838) kanssa. Georg kuului Katarinan sukuhaaraan ja Reinhold
H enrikin .
Georg Roschier astui arm eijan
pal velukseen 19-vuotiaana 1776
Hämeen r ykmentin Sysm än
ko mppanian toiseksi korpraaliksi , ja 1779 hänet nimitettiin
setänsä Wilhelm Roschierin ti lalle katselmuskirjurin virkaan .
Sotaoikeuden vapautettua hänet
tehtävistään 178 2 hän muutti
Mikkeliin, Peitsarin pappilassa
kappalaisena toimineen ve lj ensä
Erikin luo jättäen jälkeensä Jämsään kaksi aviotonta lasta Fredrikin ( 1780- 18 2 1) ja Josefin (s .
178 2) .
Mikkelissä Georg Roschier
toimi
varanimismiehenä
ja
kruununvoutina, kunnes palasi
1792 armeijaan r ykm entinkirjuriksi Savon kevyessä jalkaväkirykmentissä, jossa jo palveli
vänrikkinä hänen velj ensä Karl
( 17 5 5- 1841 ) .
Naimisiin Georg m eni Vendlan

kanssa 179 3. Perheeseen syntyi
ko lme lasta . Ennen avio liittoa
Georg o li hankkinut omistukseensa Rantasalmen Rantasalossa sijaitsevat Parkun ja Kurkelan
kartanot. Siellä he myös asui vat.
Georg kuoli yllättäen 44vuotiaana 1801 määrittelemättömään kohtaukseen Mikkelin
Tarkiassa. Vendla löysi uuden
mi ehen lähisuvusta, vainajan serkun ja silloisen luutnantin Reinhold Stenrothin . Häitä viet ettiin
3. huhtikuuta 180 3 Anttolan
kartanossa.
On m eillä Stenrotheilla yhteyksiä myös Kyyhkylään . Reinhold Stenrothin siskon Anna
Kristinan poika Otto Wilhelm
Hammarin (s. 1793) toimi katselmuskirjurina ja asui Kyyhkylänniem ellä, jossa hänen kaikki
kuusi lastaan syntyivät.
Mikkelin hengellisen elämän
kannalta mielenkiintoinen päivä
oli 1. toukuuta 1891, kun pyhäkoulun kehittäjänä tunnettu
kirkkoherra Bernhard Sarlin ja
pastori Arthur Gulin muuttivat
yhtä aikaa Valkealasta Mikkeliin.
Molemmat ovat stenrothilaisia
Katarinan sukuhaarassa.
Sarlinista tuli Mikkelin jakamaUoman seurakunnan viimeinen kirkkoherra. Gulin toimi
aluksi ylimääräisenä pappina,
kunnes hänet valittiin 1896 maaseurakunnan II kappalaiseksi.
Vuonna 1899 hänet määrättiin
kaupungin vt . kirkkoherraksi.

Stenrothilaisia
paama1assa
Itsenäisen Suom en vaaran aikoina, talvi- ja jatkosodassa armeijan
päämaja sijaitsi Mikkelissä. Sotamarsalkka C.G.E.Mannerheimin

Mannerheim ja Heinrichs
päämajassa. -Kuva: Puolustusvoimat.
lähin mies oli Stenrothin sukuun
kuulu va jääkärikenraali Erik
Heinrichs ( 1890-1965) .
Ennen talvisotaa kenraalimajmiksi ylennetty Erik Heinrichs
ehti toimia lyhyen ajan jalkaväen
tarkastajana puolustusministeriössä, kunnes hänet nimitettiin
Itä-Kannaksen
puolustuksesta
vastaavan III Armeijakunnan kom entajaksi 13 . 10 . 1939 ja vain
vähän myöhemmin 19 . 2. 1940
ylipäällikkö siirsi hänet yllättäen
koko Kannaksen Armeijan kom entajaksi.
Välirauhan aikaan maaliskuusta kesäkuuhun 1940 H einrichs
toimi Maavoimien kom entajana ,
minkä jälkeen Mannerheim ni mitti hänet Päämajaan Yleisesikunnan päälliköksi 2 8. 6 . 1941
asti. Tuolloin hänestä tuli
Karjalan Armeijan komentaja
29.6.1941.
Jatkosodan alkaessa Heinrichs
kom ennettiin taas rintamalle
varmistamaan sen että johtosuh-
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teet toimivat oikein. Heinrichs
saikin henkilöristiriitoj en keskellä diplomaattisuutensa ansiosta asioita kuntoon.
Jatkosodan aselevon tultua voimaan presidentti Mannerheim
maarasi kenraali Heinrichsin

Moskovaan heti seuraavana paivänä 6. 9. 1944 Suomen rauhanneuvottelujen
vai tu uskunnan
Jasenena.
Kuukautta myöhemmin Mannerheim nimitti Heinrichsin
pääesikunnan
päälliköksi
ja

12.1.1945
puolustusvoimain
kom entajaksi.

Timo Siukonen

timo.siukonen @ sci. fi

Sukumme jäsen Brysselissä
Mikkelin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
vaikuttaa EU:n alueiden komiteassa
Erik Stenrothin jälkeläiset
kokoontuvat
kesäkuussa
Etelä-Savon maakuntakeskuksessa Mikkelissä. Kaupunkia johtaa Katarinan
sukuhaaraan äitinsä puolelta kuuluva Jyrki Myllyvirta.
Viisitoista vuotta Mikkelin
kaupunginjohtajana ollut Myllyvirta toimii virkamiesuransa
lisäksi maakuntaansa edustavana
poliitikkona Euroopan Unionissa, sen alueiden komiteassa,
jonka uuden kauden aluksi hänet valittiin myös m erkittävään
tehtävään - komitean kulttuuri-,
koulutus- ja tutkimusvaliokunnan puheenjohtajaksi. Hänen
mielestään työ komiteassa on
antanut perspektiiviä ja erinomaisen mahdollisuuden nähdä, mitä Euroopassa tapahtuu
paikallishallinnossa ja erityisesti
koulutuksen ja tutkimuksen
aloilla.
Alueiden komitealla on EU :n
monipolvisessa päätöksenteossa
tehtävä antaa lausuntoja komission esityksistä sekä paikallis- että
aluetason ja näin lähinnä kansalaisia olevissa asioissa.
"On vaikea täsmälleen sanoa,
mitä
olemme
saavuttaneet,
mutta on antoisaa osallistua
konkreettisesti yhteisön komission työryhmissä ja vaikuttaa
komission ratkaisuihin. Komite-
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an jäsenenä olen saanut tehdä
kiinnostavia lausuntoja, mikä on
avannut ovia. Nyt valiokunnan
puheenjohtajuus antaa ed ellytyksiä vaikuttaa siihen, mihin
komitea suuntautuu jatkossa",
Myllyvirta kuvaa vaikutusmahdollisuuksiaan.

Jyrki Myllyvirta, 53, on
syntynyt Helsingissä ja on
koulutukseltaan diplomiinsinööri. Hän on toiminut
tutkijana Teknillisessä korkeakoulussa, asiantuntijana
kauppa- ja teollisuusministeriössä ja Teollisuuden
Keskusliitossa sekä pääministerin talouspoliittisena
erityisavustajana
ennen
valintaa Mikkelin kaupunginjohtajaksi 1991.
Stenroth-suvussa hänen
esivanhempansa ovat Katarinan jälkeen Erik Johan
Roschier, Karl Wilhelm
Roschier, Erik Gustaf Julius
Roschier, Elin Sofia Dickström ja Katri Margit Elisabet Hyyppärä, jonka tytär
Virva Helkky Elina Hyyppärä on hänen äitinsä.

Myllyvirta on valmistellut
lausunnot muun muassa yliopistojen roolista paikallis- ja

aluekehityksessä
sekä
EU:n
tutkimuspolitiikasta. Yksi hänen
aiheensa on ollut eEurope eli
hanke tietoyhteiskunnan ulottamiseksi kaikill e Euroopassa.
Komiteatyö tietää kymm enkunta kokousta vuosittain, jonka
lisäksi hänelle ke rtyy muitakin
e uroopanmatkoja . 317-jäsenisessä alueiden komiteassa on
kaikkiaan yhdeksän suomalaista
vaikuttajaa.
Vaikka Myllyvirta edustaa
Brysselin suunnassa maakuntaa,
savolaiseksi hän ei tunnustaudu
eikä näe myöskään sukuyhteyksiensä johtavan Savoon, vaikka
äidin puolelta juuret juontavat
Roschierin sukuun. Lähisuku
on Uudellamaalla, Helsingissä
ja Kym enlaaksossa. Lapsuutensa
hän vietti Turun lähistöllä, jossa
isä toimi Nousiaisen kunnaneläinlääkärinä.
"Kun minut valittiin Mikkeliin,
pohdiskelin, olisiko länsisuomalainen analyyttinen ote hyväksi
täällä. No, ehkä se on tarttunut
muihin, en tiedä", hän selittää
viihtymistään savolaisten johtajana. Yhteistyö kunnallispoliitikkojen kanssa muutama vuosi
sitten yhdistyneessä suur-Mikkelissä on sujunut hyvin.
Lamavuosien
talousvaikeuksistakin maakuntakeskus on
selvinnyt kohtuullisen hyvin ,
sitä kuntaliitoskin tuki. Kaupungin palvelurakenne on pystytty

säilyttämään, vaikka väkeä on
jouduttu vähentämään.
N yt
käydään jo keskusteluja Haukivuoren liittymisestä Mikkeliin
aiempien Anttolan ja Mikkelin
maalaiskunnan lisäksi.
Stenrothilaisille Myllyvirta ha luaa esitellä vahvistuneen maakuntakeskuksen, jo nka kehitystä
tukevat amattikorkeakoulu ja
yliopistojen sivutoimipist e sekä
keskustan
liikelai toshankkeet.
Savon prikaatin varu skunta on
häviämässä, mutta sen kor vaa
Mikkeliin siirtyvä puolustusvoimien pääaselajin , maavoimie n

esikunta, jonka m erkitys hänestä
on suuri.
"Keskellä kauneinta Järvi-Suom ea , selkeä pe rinteinen kaupun kikeskusta, nopeasti kehittyvä
urbaani miljöö, mutta myös lähellä maaseutua, maakunnan
m erkittävin
maatalo uspitäjä .
Lähimmät luo nnonsuoje lualueet
ovat parin kil om etrin päässä to rilta. Pie nin tal ousalue , jossa on
täydet kulttuuri palvelut, ja hyvin
menestyneet kärkitapahtumat,
musiikkijuhlat ja baletti , jo illa on
m erkittävät yhteydet Pietariin ja
Venäjälle . "

Sukuihinsa Jyrki Myllyvirta ei
o le eht inyt paneutua kuin satunnaisesti , mitä on lukenut joitakin
sukukirj oja: "Sen sitten näkee
kun ikää karttuu , käykö niinkuin
m o nill e, että sukujuuret alkavat
kiinn ostaa. "
Kesän Stenrothi en sukujuhlan
hän on joka tapauksessa kirj annut
kalenteriinsa, joten tapaamm e
hänet Kyyhkylässä toivottamassa
m eidät t er vetull eeksi ja ainakin
sillo in savolaisittain kehumassa
kaupunkiaan.
Jaakko Pihlaja
jaakko. pihlaja@ pp. inet . fi

Miten tulla 10.6.2006 Sukujuhlille
Aikatauluesimerkkejä Mikkeliin ...
MIKKELISTÄ KYYHKYLÄÄN:

JUNALLA:
Perjantaina 9.6.2006

Helsinki- Mikkeli:
Kl o 13.34 - 16.50
Kl o 16.34 - 19.50
Jyväskylä- Mikkeli:
Klo 16. 40 - 18.53

STAR CAB - MIKKELIN PALVELUTAKSI
lnter City
lnter City

hinta: aikuinen 35 ,60 euroa

pikaj una 9 17
lnter City 82

(j unanvaihto Pieksämäellä)
hinta: aikuinen 19,80 euroa

lnter City
Pikajuna 73

hinta: aikuinen 35 ,60 euroa
hinta: aikuinen 33 , 20 euroa

Lauantaina 10 .6.2006

Helsinki - Mikkeli:
Klo 07 .24 - 10.50
Kl o 10 . 34 - 13.50
Jyväskylä- Mikkeli:
Klo 06 .25 - 09 .53
Kl o 10. 40 - 12.53

Kuopio- Mikkeli:
Klo 05. 45 - 07. 17
Kl o 08. 13 - 09 .53
Oulu- Mikkeli:
Klo00 .20 - 10 .50

junabussi Pieksämäelle , josta lnter City 76
VR:n nettipalvelussa ei tähän hintat ietoa
(j unanvaihto Pieksämäellä)
pikajuna 905
Pikajuna 76
hinta: aikuinen 19.80 euroa
Pendolino 72
lnter City

hinta: aikuinen 26,80 euroa
hinta : aikuinen 19 ,80 euroa

pikaj una 68
lnter City 7 1

(j unanvaihto Riihimäellä)
hinta: aikuinen 56, 10 euroa

VR:n palvelunumero, kauko liikenne : puh . 0600 4 1 900

LINJURILLA:
Päivittäin Helsingistä Mikkeliin , esim. kl o 06 .30 - 10. 05 ; 08 .30 - 12. 10 jne.
Matka noi n 220 km, hinta alkaen 3 1.30 euroa. Valtakunnallinen
aikataulupalvelu , ma - Ia 7 - 2 1, su 8 - 2 1; puh. 0200 - 4000 .

LÄMPIMÄSTI TERVETULOA
SUKUJUHLIIN KYYHKYLÄÄN 10.6.2006!

palvelee sukujuhliin tulijoita! Autot ovat 8-paikkaisia tilatakseja. Auto tilataan varaajan nim ellä
joko hotellille tai rautatie-/ linja-auto-asemalle.
Muista ilmoittaa
majoitusvarauksesi yhteydessä hotellille kuljetusvarauksesi, näin varmistat
vaivattoman kyydin Kyyhkylään. Hotelleissa on
StarCab-kyyti en varauslistat.
Kyydin hinta Mikkelin keskusta - Kyyhkylä,
1 - 2 henkilöä noin 12 euroa, yli 6 henkilöä noin
15 , 10 euroa (a 2,50) . Taksan mukaan . Maksetaan
kuljettajalle . Star Cab päivystää puhelinnumeros sa 0 15- 100400 tai kännykästä soitettaessa puh .
0 100-5858 . Tiedustelut Star Cab ' iin myös: 0 1516 1 030 / Anneli Rahkola.

MIKKELIN ULA-TAKSI ("tavallinen taksi").
Puh . 0 15 - 163 333 . Tilattavissa ennakkoon , ei
ennakko -varausmaksuj a.
MIKKELIN TAKSITOLPPA sijaitsee 150 met rin päässä rautati easemalta, kauppatorin laidalla,
hotelli Nuij amiehen kohdalla, Porrassalmenkadulla.
TAI OMALLA AUTOLLASI. Ajo-ohj een ja
kartan saat Ki venjuurista. Löydät sen myös inter netsivulta: www. eni ro.fi / reittiopas. Laita sinne
lähtöpai kaksi hotellisi osoite, esim . Porrassa lmenkatu 9 (Sokos Hotelli Vaakuna) tai Mikonkatu 9
(hotelli Cumulus) ja määrän-pääksi Kyyhkyläntie
9 (juhlapaikka). Saat tulostuskelpoisen reittikartan
ja ajo-ohj een mutkineen ja tiennimineen.

Ki venjuuret 1 9

INTERMEZZO- SUKUKIRJAN JULKISTAMISJUHLA

10.6.2006

KYYHKYLÄN KARTANO JA KU NTOUTUSSAIRAALA
KYYHKYLÄNTIE 9, MIKKELI

MAJOITUSTIEDOT

JUHLAOHJELMA
kJo 10- 12

HOTELLI CUMULUS

ILMOITTAUTUMISET

Mikonkatu 9, Mikkeli
Stenroth -kiintiö 9. - 11 .6.2006
200 majoittujalle.
1hh
75 euroa/yö
2hh
80 euroa/ yö
combi -huome
95 euroa/yö
saunallinen huoneisto 125 euroa / yö
hintaan sisält yy buffet -aamiainen,
sa una ja alv. Huonevaraukset suoraan hotelliin
15 .5.2006 mennessä puheli mitse puh . 015 -20 5 11 tai
email : mikke li.cumulus@ r estel.fi

Kyyhkylänkuntoilukeskus/aula

klo 12-14

JUHLALOUNAS
ruokasa lin na uta pöytä
menu:
salaattipöytä , leivät
lämmin r uoka:
kasv iskiu saus, kinkkukiusaus
jälkiruoka/ kahvi
ruokajuomat
maito , piimä, ves i, kotikalja, m ehu

HOTELLI VAAKUNA
Porrassalmenkatu 2 1, Mikkeli
1-2hh
88euroa/yö
S-etukortilla
79 euroa/ yö
Stenrothi en varaustunnus BSUK60609 A
Varaukset suoraan hotelliin 19.4.2006
mennessä, puhelimitse 015- 20201 tai
email: vaakuna .mikke li@ sokosh o te ls.fi.

kJo 14.00-1 5.00

VUOSIKOKOUS liikuntasalissa
ldo 15 .00- 16.00

JUHLAKAHVIT

KYYHKYLÄ

kakkukahvit kartanon piha- alue

Kyyhkyläntie 9 , 50100 Mikkeli

kJo 16 .00 - 17.30

SUKUKIRJAN JULKISTAMISJUHLA

KESÄHOTELLI PIHAPIRTTI (6 henkeä)

kartanon piha- alue (sateen sattuessa liikuntasalissa)

1hh
2hh

SUKUJUHLAN JUHLAOHJELMAN
PERUSPAKETTI
2s e

2hh

Lapset

4 - 12
< 4 v.

V.

Il tapala

KYYHKYLÄ-ILTA
KARTANOLLA
Mu kavaa yh dessäoloa
Ilta pala, A-o ike u det
sauna lä m p iää k lo 18-22
- o ma t saunaeväät ja pyyh e

12 e

Oe
10 1 Se

2 kp l
45 euroa
2 kp l + lv
62 euroa

KESÄHOTELLI PUISTO LA (6 henkeä)
2 kpl

50 euroa

KESÄHOTELLI PIKKU- KYYHKYLÄ (9 henk.)
1hh
2hh

1 kpl
4 kpl

30 euroa
45 euroa

Alueella on noin 10 paikkaa asuntoautoille ja matkavaunui lle. Tiedustelut, erityistoivomukset ja huonevaraukset suoraan Kyyhkylän myy ntipalve lusta, puhelin 044-0 20 3320
tai Sähköpostitse :

info@ kyyhkyla .fi
MAJOITUSHINTAAN KYYHKYLÄSSÄ KUULUU :
- aamupala, tarj oillaan Kartan olla
- aamusauna

ILMOITTAUTUMINEN SUKUJUHLAAN 28.4.2006 MENNESSÄ MAKSAMALLA OSANOTTOMAKSU STENROTH SUKUSEURAN TILILLE
104535-239917. TIEDUSTELUT EIJA STENROTH PUH. 050-3808794.
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Kvartetti soikoon!
Kyyhkylän sukujuhlan illanvietossa varataan kaikill e sukuhaaroill e mahdollisuu s esittää kvar tettilaulua.
Ohjelmassa olisi yksi omavalintainen serenadi ja yksi Stenrothin
suvun säveltäjän laulu. Vilho Palalta myös ohjeita, mistä löytää
Stenrothien sävellyksiä.
Laulajien ilmoittautumisia ot-

tavat vastaan sukuhaaroj en
yhdyshenkilöt:

Katarinan sukuhaara:
Tryggve Gestrin 040-839 3152
tgestrin@saunalahti. fi
Nilsin sukuhaara:
Vilho Palola 0400-1824 73
vilho. palo la@ pp. inet. fi

Henrikin sukuhaara:
Harri Siukonen 050-555 124 7
harri. siukonen@triofloor. fi
Ainakin ykköstenori puuttuu!
Saran sukuhaara:
Matti Törrönen 050-525 0100
matti. torhonen@filmiteollisuus.fi

Kutsu sukuseuran vuosikokoukseen
Sukuseuran hallitus päätti 17 .
huhtikuuta 2005, että Stenroth
sukuseura r y: n seuraava vuosikokous järjestetään 10 . kesäkuuta
2006 Mikkelissä.
Sukuseuran sääntöj en 15-17 §:
n mukaan sukuseuran vuosikokous pidetään hallituksen kutsusta
joka toinen vuosi huhti-syyskuun
aikana hallituksen määräämänä
aikana ja määräämässä paikassa .
Edellinen vuosikokous pidettiin
20.6.2004 Nivalassa.
Sukuseuran sääntöjen 16 . pykälän mukaan vuosikokouksesta
on ilmoitettava seuran jäsenille
vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu
valtakunnallisesti
ilmestyvässä
sanomalehdessä,
sukul ehdessä
tai annettu tiedoksi kirj eellä.
Hallitus päätti 11 . maaliskuuta 2006 H elsingissä, että
kokouskutsu lähetetään jäsenille
Kivenjuuret - lehdessä. Lehden
ilmestymisen tavoiteaikatauluksi
päätettiin 15 . huhtikuuta 2006
eli enemmän kuin kaksi viikkoa
ennen määrättyä päi vämäärää .
Esillä ovat sääntöjen määrämät asiat. Mikäli seuran jäsen
haluaa saada jonkin asian seuran
vuosikokouksen
käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti

ilmoitettava hallitukselle niin
hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun .
Sääntöjen 18 § :n mukaan
vuosikokoukseen voivat osallistua kaikki sukuseuran ainais- ja
kunniajäsenet sekä varsinaiset
jäsenet, jotka ovat suorittaneet
edellisten toimikausien jäsenmaksunsa . Kokouksessa kaikilla on yhtäläinen äänioikeus.
Läsnäolo-oikeus
tarkistetaan
kokouspaikalla .

Stenroth sukuseura ry.
Vuosikokous
Aika : 10.6.2006 kello 14
Paikka: Kyyhkylän kuntoutussairaala, voimistelusali, Kyyhkyläntie 9, Mikkeli

4. Vahvistetaan tilinpäätökset
2004-2005 ja myönn etään vastuuvapaus tilivelvollisille
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousar vio ja jäsen maksu vuosille 2007-2008.
Edellinen vuosikous vahvisti
sääntömuutoksen
yhteydessä
vastaavat asiakirjat myös vuodelle 2006.
6. Valitaan hallituksen jäsenet
sekä kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
seuraavaksi toimikaudeksi. Hal lituksessa ovat erovuoroisia Sirpa
Hanhela (S), Pekka Pinomaa (K),
Timo Siukonen (H) ja Eija Stenroth (N). Lisäksi Ville Palola (N)
on ilmoittanut luopuvansa hallituksen jäsenyydestä.
Timo Siukonen

Esityslista
1 . Valitaan vuosikokoukselle
puheenjohtaja ja sihteeri sekä
kaksi pöytäkirjan tarkastajaa .
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään seuran tilinpäätökset 2004-2005 toimintakertomuksineen ja tilintarkastajien
lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta.

Puheenj ohtaja
Lisätiedot puheenjohtajalta:
timo.siukonen @sci.fi tai puhelin 0400-201480 .
Tarkemmat asiakirjat voi tilata
sihteeriltä: Liisa Sjöblom , Teh taantie 7, 37800 Toijala, puhelin
03- 542 6260 tai sähköpostissa
Iiisa. sjöblom@ pp. inet. fi
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Golfmestaruudet jaossa
Ennakkoilmoittautumisten aika on NYT
Ensi kesänä, sen jälkeen kun Interm ezzon julkaisemisen jälkisävelten soinnut ovat hiljentyneet
Savon kesäiltaan ja saunan kihi nään, vo imme m e golfin ystävät
valmistautua seuraavan aamun
valj etessa bog itikan kuunteluun .
Silloin on aika 3. STENROTH
GOLF OPE N IN, joka pidetään
AnniJan Go lfkeskuksessa sunnuntaina 11 . kesäkuuta 2006
alkaen klo 10.
Vanhan sotilaan perillisinä
voimme o lla ylpeitä kentän
valinnastamme .
Kisailemme
Porrassalm en taistelun ( 1789)
tante reilla, savolaisuude n syntysijoilla.
Lähellä oli, ettei Erik Stenrothin pojanpoika Reinhold
Stenroth ( 1769-1838) olisi osallistunut tuohon kuuluisaan taisteluun. Reinhold oli liittynyt ke-

säkuussa 1788 Ruotsi- Suomen
arm eijaan Savon vapaapatalj oo nan ker santtina ja siirtynyt hel mikuussa 178 9 Karjalan rakuu noihin. Porrassalm en taistelun
aikaan hänet oli käsketty Savonlinnan piiritykseen 1788- 1790.
to imi
1789- 1809
Stenroth
mi ekkailun ja ratsastuksen opet tajana sekä tallimestarina Haapanie m en sotakoulussa, nykyisessä
sotakorkeakoulussa. Hän erosi
palveluksesta majurin ar voisena.
Voi olla, että Stenrothi en golfmestaruuskisojen aikana m etsä
ryskää ja pellot möyhitään niin
kuin entisaikaan. O vathan pai kalla - toivoo mukaan - pohojalaaset mi elessään molemmat
palkintopytyt ja vastassaan et elän
rintama, joka kaikin voimin pyrkii pitämään kannut hallussaan.
Kiertopalkinto jaetaan sekä

naiste n että mi este n sarjassa.
Voittoa puolustu vat Annika Sal m enki vi Kauni aisista ja Henri
Siuko nen Helsingistä.
Lähtekää suvun kaikki golfarit
puo lisoineen jo ukolla mukaan
osallistujiksi. Muut sukulaiset
toi votamme ter vetulleiksi kannustamaan nykyajan Stenroth gladiaattor eita!
Ilmoittautuminen
31.5 .2006
m ennessä allekirj oittaneelle.
Lisäti etoja kentästä www. anni langolfkeskus.net, josta löytyvät
myös ajo -ohjeet .

Ilmoittautumiset:
Harri Siukonen
Lammaslammenti e 17 C 20
01710Vantaa
Puh: 050-555 124 7
harr i. siukonen@ triofloor. fi

Kivenjuurien uutisia
Jaakko Pihlaja Kivenjuurien päätoimittajaksi
Hannu Sariolan siirtyessä työtehtäviensä vuo ksi
vuode ksi Norjaan proj ektityöhön vetovastuun Ki venjuurien ilmestymisestä ottaa toimittaja Jaakko
Pihlaja, 63, Taipalsaarelta.
Viime kesäkuun alussa eläkkeelle siirtynyt Jaakko
Pihlaja on syntynyt Pudasjärvellä. Hän on työskennellyt aluetoimittajana ja toimituksen esimiehenä
37 vuod en ajan Helsing in Sanomien Oulun , Kuopion ja Kaakkois-Suom en (Lappeenrannan) aluetoimituksissa.
Suhde Stenroth-sukuun syntyi, kun hän avioi tui 1994 Mirja Hatakan ( o. s. Koponen ) kanssa .
Mirja Pihlaja on Saran sukuhaaraa, josta löytyvät
esivanhemmat Maria Katariina Masalin, Maria JuHana Costian, GustafWegelius ja Salomon Primus
Wegelius. Isoisä oli Nurmeksen piirilääkäri Rafael
Wegelius ja äiti Airi Koponen.
Jaakko Pihlajan harrastuksia on Taipalsaaren omakotitalon ja Kolin lähellä sijaitsevan suvun kesämökin töiden ohella kunno n hoito pyöräillen, hiihtäen ja Iasket ellen sekä huolenpito puuveneestä ja
puuveneperinteestä. Pian 30 vu otta täyttävä m /v
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Kivenjuurten uusi päätoimittaja Jaakko
Pihlaja toimi 37 vuotta Helsingin Sanomien
toimittajana.
Uppo-Nalle II purjehtii kesät Saimaalla, ja on osallistunut kaikille Kotkan puuvenem essuill e. Hän
on kymm enen vuoden ajan vetänyt myös Vuoksen
vesistöalueen puuveneilijöiden vapaamuotoisen
yhteisön Puuveneen Vuo ksi -tapahtumia.

Henkilövaihdokset esillä
vuosikokouksessa
Sukuseuran vuosikokouksessa päätetään perinteisten rahaan ja toimintaan liittyvien asioiden lisäksi
hallituksen kokoonpanosta.
Puheenjohtaja Timo Siukonen ilmoitti jo 2004
Nivalasa luopuvansa luottamustehtävistä sukuseuran johdossa. Muut erovuoroiset hallituksen
jäsenet ovat Sirpa Hanhela , Pekka Pinomaa ja Eija
Stenroth. Lisäksi Ville Palola jää pois hallituksesta.
Erovuoroista Hanhela ja Pinomaa ovat ilmoittaneet
olevansa käytettävissä myös jatkossa .
Edessä on siis henkilövalintoja, jotka vaikuttavat
sukuseuran tulevaisuuteen. Sukuseuran hallitukset-

Ia ja jäsenillä on vastuunsa löytää vuosikokoukseen
hyviä e hdokkaita.
Sääntöjen mukaan sukuseuran vuosikokous valitsee hallituksen, joka keskuudestaan nim eää suku seuralle puheenj ohtajan ja varapuheenjohtajan.
Sukuseuran säännöt korostavat tasapuolisuutta
neljän sukuhaaran kesken. Siten jokaisesta sukuhaarasta pyritään kutsumaan kaksi edustajaa hallitukseen .
Harkintansa mukaan hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuol elta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Rahastonhoitajan tehtävä vapautuu
Nykyinen rahastonho itaja Ari Siukonen luopuu
tehtävästään.
Kiinnostaisiko sinua r yhtyä rahastonhoitajaksi?

Ota yhteys Ari Siukoseen ja kysy lisätietoja
(ari.siukonen@nordea.fi) ja puh . iltaisin 0040-

5901785 ) .

Uutispalsta
Nyt julkaistavat tiedot on saatu Kive njuuret 16 1
2005 valmistumisen jälkeen. Samoja uutisia ei
palstalla toisteta.
XXX

Tasavallan presidentti on myöntänyt 22.10.2005
Henrikin sukuhaaraan kuuluvalle Eija Salmenkivelle Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ansioristin. Salmenkivi toimi Suomen valkonauhaliiton
puheenjohtajana 199 3- 1996. Liiton pe rustajiin
1905 kuuluivat sen ensimmäinen matkasihteeri
Maria Stenroth, kirjailijanimeltään Marja Salmela
(1875-1924), ja Sigridvon Be ll (1864-1935), molemmat Henrikin sukuhaarasta . Liitto perustettiin
edistämään täysraittiutta, naisten yhteiskunnallisia
oikeuksia, nuorisonkasvatusta, rauhanaatetta sekä
si veellisyystyötä .
XXX

Kustannus O y Kotimaan hallitus on nim ennyt NUORISOMEDIA Fleimin päätoimittajaksi
teol. yo Antti Siukosen, 25, H enrikin sukuhaarasta.
Fleim koostuu neljästi vuodessa ilmestyvästä aikakausle hdestä sekä verkkopalvelusta. Nettisivut avataan 5. toukokuuta 2006 osoitteessa www.fleim.fi,
ja ensimmäinen painettu numero ilmestyy 1 5 .

toukokuuta. Kustannusyhtiö julkaisee viittä lehteä.
Tuotteita ovat Kotimaa, Askel , Fleim, Lastenmaa ja
Koulun Aamu.
Antti Siukonen on osallistunut Stenroth sukuseuran toimintaan suunnittelemalla yhdistyksen
kotisivut internetiin, luomalla taittopohjat Kivenjuuret-lehteen sekä kuulumaila viestintätoimikuntaan ja seuran strategian luoneeseen
työryhmään. Hän on Suom en nuorin kirkolliskokousedustaja ja kirjoittaa työstään nettiblogeissaan
www.nuorikirkko.net sekä www.fleim.fi.
XXX

Accenturen
Suomen
varatoimitusjohtaja,
dipl.ins. Ari Seppälä, 45 on nimitetty Accentu ren pankki - ja vakuutustoimialan pohjoismaiseksi
toimialajohtajaksi. Katarinan sukuhaaraan kuuluva
Seppälä on palvellut yhtiössä 19 vuotta, toimien
konsulttina Accenturen yksiköissä Yhdysvalloissa,
Pohjoismaissa sekä Suomessa. Hänen vastuualueeseensa kuuluvat Accenturen konsultointi-,
tietojärjestelmä- ja ulkoistuspal velut pankki - ja
vakuutusasiakkaille. Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ul koistamisen palveluyritys , jonka liikevaihto on
noin 15 miljardia dollaria ja jonka palveluksessa
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työskentelee yli 126 000 ammattilaista 48 maassa,
heistä 800 Suomessa.

Vihittyjä
04.06.2005 Tina Marina Pinomaa (K) ja Timo Juhani Koukkula.
24.09 .2005 Hanna Maarit Backända (S) ja Tomi Juha
Ahonen.
02.02 .2006 Simo Tapio Pulli (N) ja Anna Katariina Tuuhea.

Syntyneitä
15.01.2005 Miika Matias Tolonen (K). Vanhemmat: Pekka
ja Anne Tolonen.
05.02.2005 Joel Jonathan Pietarinen (K). Vanhemmat:
Kimmo ja Satu Pietarinen.
23 .02.2005 Julia Josefina Janhunen (S). Vanhemmat: Kaarina o.s. Suomi ja Esa Janhunen.
24.02.2005 Nanna Mimosa Ylä-Outinen (H). Vanhemmat: Vesa Ylä-Outinen ja Sini-Susanna Rantanen.
25.02.2005 Hjalmar Benjamin Idänpään-Heikkilä (N).
Vanhemmat: Henrik Idänpään-Heikkilä ja Charlotte Remming.
12.03 .2005 Simon Jakob Korhonen (N). Vanhemmat:
Mikael ja Tarja Korhonen.
14.03.2005 Moa Margaretha Björkqvist
(K). Vanhemmat: Heidi o.s. Frey ja Tommy Björkqvist.
15.03.2005 EetuVäinö Juhani Riihimäki (S) . Vanhemmat:
Jari ja Tamara Riihimäki .
18.03.2005 Ulrika FridaAurora Ranta (N). Vanhemmat:
Sanna o.s. palola ja Jukka Ranta.
23.03 .2005 Ada Anna Ellen Kalliokoski
(S). Vanhemmat: Timo ja Sanna Kallio koski.
01.04.2005 Jemina Jatta Katariina Kalliokoski (S). Vanhemmat: Ari ja Anne Kalliokoski.
02.04.2005 EmmaJulia Liukkonen (S). Vanhemmat: Minna o.s. Töyrylä ja Joni Liukkonen.
11.04.2005 Emilia Elli Helena Väisänen
(K). Vanhemmat: Maaria Kilpi ja Kristian Väisänen.
16.04.2005 Emmi Ellen Sarita Rannisto
(S). Vanhemmat: Dennis ja Hanna-Maria Rannisto.
21.04.2005 Emma Valentina De Franchis (H). Vanhemmat: Kati Kilpua ( o.s. Franssila) ja Vincenzo De Franchis.
29.04.2005 Oona Sofi Aleksandra Stenroth (N). Vanhemmat: Henri Stenroth ja Hanna Harju.
30.04.2005 Lempi Enni Linnea Ruuth (S). Vanhemmat:
Sanna o.s. Kärjjäinen ja Pentti Ruuth.
06.05.2005 Roni Sebastian Kumpusaari
(K). Vanhemmat: Briitta-Kaisa Kurupusaari ja Hartti Lindström.
10.05.2005ToukoTimoteus Päivänsalo
(H). Vanhemmat: Ville ja Tiina-Maria Päivänsalo.
13.06.2005 Juliaana Justiina Tollola (S). Vanhemmat: Jukka ja Tuija Tollola.
25.06.2005 Pinja Olivia Pantha Lees (S) . Vanhemmat:
Riitta Katariina, o.s. Kilpeläinen, ja Graham Vaughan Lees.
06.07.2005 Kosti Matti Kekoni (N). Vanhemmat: Arni ja
Taru Kekoni .
07.07.2005 Samuel Veeti Ilmari Heikinheimo (N). Vanhemmat: Jouni ja Sirpa Heikinheimo.
08 .07.2005 Akseli Erik Oskari Kärkkäinen (K). Vanhemmat: Riitta o.s. Veijola ja Mikko Kärkkäinen.
31.07.2005 Nilla-Susanna Lindroos (H). Vanhemmat: Jani
ja Mari Lindroos.

14

1Kivenjuuret

03.08.2005 Onni Jooseppi Koskinen (S). Vanhemmat:
Ilpo ja Ainomaija Koskinen,
17.08.2005 Veikko Kalevi Kauhanen (K). Vanhemmat:
Meri o.s. Perola ja Risto Kauhanen .
19.08.2005 Aleksi Mikael Koivunen (S). Vanhemmat
Mika Antero Koivunen ja Katri Viitala.
20.08.2005 Elsa Emerentia Heikinheimo (N). Vanhemmat: Sauli ja Jaana Heikinheimo.
21 .08 .2005 Olivia lsabel Brunström (S) . Vanhemmat:
Jussi Kokkonen ja Heli Brunström.
05.09.2005 Jesse Olavi Johannes Yli-Hukkala (N). Vanhemmat: Hannu ja Sai ja Yli-Hukkala .
09.09.2005 Neela Adalia Spets (K). Vanhemmat: Sanna
o.s. Kyöstilä ja Harri Spets.
15.09.2005 Ami Primo Rissanen (N). Vanhemmat: Keijo
Rissanen ja Sanna Viljasalo.
15.09.2005 Herkko Eemeli Hakola (K). Vanhemmat:
Merja o.s. Lind ja Pekka Hakola.
22.09 .2005 Aleksi Aarre Artturi Pinomaa (K). Vanhemmat: Jani ja Pirjetta Pinomaa.
23.09.2005 Cornelia Neil Elmina Varpula (S). Vanhemmat: Markus ja Maria Varpula.
27 .09.2005 Niina Maritta Mehtälä (N). Vanhemmat: Pasi
ja Erikka Mehtälä.
10.10.2005 Ada l&llaAliina Piiparineo (K). Vanhemmat:
Timo ja Riikka Piiparinen.
15.10.2005 Elmeri Kasper JoonatanTurkka (N). Vanhemmat: Petri ja Kirsti Turkka.
17.10.2005 Niko Aukusti ja Nooa Aukusti Mäkinen (S).
Vanhemmat: Juha-Pekka Mäkinen ja Sari Niiranen.
20.10.2005 Oscar Nico Matias Mehtälä (N). Vanhemmat:
Janne Mehtälä ja Meiju Lahti.
20.10.2005 Emilia Charlotte Åström (N). Vanhemmat:
Jan Åström ja Piia Laaksonen.
27.10.2005 Miika Santeri Hyytiäinen (S). Vanhemmat:
Rami Hyytiäinen ja Anne Lindstedt.
12.11.2005 Poikavauva Kokkonen (S). Vanhemmat: Marko ja Minna Kokkonen.
13.11.2005 Ben Ari Antero Mervelä (H). Vanhemmat:
Jonna o.s. Hakapää ja Ari Mervelä.
21.11.2005 Virpi Katariina Salonen (K). Vanhemmat:
Markku ja Birgit Salonen.
26.11.2005 Minttu Karoliina Taipale (K). Vanhemmat:
Juuso ja Tiina Taipale.
28.11.2005 Sami Kök (N). Vanhemmat: Ulla o.s. Korkiakoski ja Cengiz Kök.
29.11.2005 Anna Emilia Burtsov (H). Vanhemmat: Saara
o.s. Paatero ja Harri Burtsov.
00.12.2005 Vauva Kokkonen (S). Vanhemmat: Titta Kokkonen ja Simo Leppänen .
04.12 .2005 Saaga Joanina Mehtälä (N). Vanhemmat: Janne ja Katja Mehtälä.
08.12.2005 Fiona Anna Hellman (S). Vanhemmat: Matias
ja Ljiljana Hellman.
10.12.2005 Daniel Fredric Williams (K) . Vanhemmat:
Minette Gestrin ja Michael Williams.
26.12 .2005 Aarne Benjam Viitala (S). Vanhemmat: Tuomo
Viitala ja Mirka Saarinen .
28.12.2005 Henrik Sverre Valdemar Slotte (N). Vanhemmat: Henrik ja Liselott Slotte.
27.01.2006 Viivi Milla Maria Laakso (N). Vanhemmat:
Päivi o.s. Stenroth ja Jarmo Laakso.
24.02.2006 Poikavauva Nieminen (N). Vanhemmat: Minna o.s. Stenroth ja Anssi Nieminen.
02.03.2006 Poikavauva Tahkokallio (K) . Vanhemmat: Liisa o. s. Ruutu ja Tatu Tahkokallio.

Kuolleita
22 .01 .2005 Dennis Michae l Aito, 62 (S).
06. 0 2.2 005 Hannu Sakari Kärkkäinen, 6 1 (S) .
28 .02.2005 Lauri Her ved Böök, 90 (H).
18.03 .2005 Ari O lavi Vanhala, 5 1 (S).
15 .04. 2005 Erica Margareta Cabell-Henttonen, o.s. Cabell , 52 (K).
27 .04.2005 Karin Mattsson , o.s. W ikman, 93 (N).
12. 06 .2005 Toivo Johan Mäkinen, 79 (K) .
10.07 .2005 Scott Eric Lint ula, 18 (S) .
10.07 . 2005 Eeva- Kaarina Wuorenheimo-Olsan ,
o.s. Wuorenheimo, 63 (K).
15. 07 . 2005 Marja Margit Calamnius, o.s. Vuornos,
87 (N) .
28 .07 . 2005 Tarja Hannele Vähätiitto, o.s. Laakkonen,
35 (N).
30 .07.2 005 Leo Aarne Johannes Sormunen, 84 (K).
12.08.2005 Kaino Inkeri Nietula, 71 (N).
06.09.2 005 ReinoAntero Hassi, 8 1 (S) .
14.09.2 005 Mirja-Liisa Selin, o.s. Lehtomäki, 55 (S) .
25.09 .2005 Saimi Lovisa Honko, o.s. Stenroth , 76 (N).
27 .09.2005 Uuno Martti Rutanen, 89 (S).
0 1.1 0 .2005 Antero Johannes Jokinen , 73 (S).
14 . 10. 2005 Rolf Ö ckerdal, 76 (H).
15 .10. 2005 Jaakko Grels Borg, 77 (S).
30 . 10. 2005 Eino Ilmari Jokinen , 79 (S).

02. 11 .2005 Heikki Antero Sahanen , 69 (S).
10 . II . 2005 Janne Johannes Hourula, 22 (N) .
14. 11 .2005 Taimi Eliina Kekoni , o.s. Pekkarinen , 86 (N) .
29. 11 .2005 Aune Edith Helena Nikkilä, o.s. Stenroth,
82 (N).
07.1 2.2005Tom Rober tWahlman, 53 (H) .
20 . 12.2 005 Mea Merjamaaria Salmenki vi, 41 (H).
20 . 12.2005 Atri O nni O lavi Ari mo, 92 (K).
19. 01 . 2006 Kristina Hedvig Eleonora Stenroth
(ent . Laakkonen), 37 (N) .
01.03.2006 Gunvor Ann -Mari Heikki lä, o.s.
Vuorjoki (ent . Wegelius), 90 (S).
28 .03.2006 Anita Sofia Sarlin , 8 1 (K).

Tiedot uutispalstalle kirjallisena:
Timo Siukonen

Vanhansillantie 6
41660 Toivakka
tim o. siukonen@sci. fi
www.st enroth.net

Gulin-Pinomaat,

vahva vaikuttajasuku
Gulin-Pinomaat on suomalainen suku, joka polveutuu
Smålannista Ruotsista, Kronobergin läänin Linnerydin
pitäjästä, josta torpparinpoika Paul Adolf Gulin (17661825) muutti 1793 Viipuriin
ja edelleen Loviisaan harjoittamaan puusepän ammattia.
Osaamisensa kautta hän mm.
sai 1798 mestarin oikeudet ja
tuli valituksi "Loviisan Puuseppien
Ammattikunnan"
vanhimmaksi. Myöhemmin
hän alkoi kutsua itseään tehtailijaksi.
Paul Adolf Gulin ensimmäinen avioliitto Ruotsissa jäi

lyhyeksi. Toisen kerran hän
meni naimisiin 1802 Loviisassa
karvarinlesken Maria Charlotta
Sarienin kanssa ja kolmannen
kerran 1822 Anna Kristina
Wikmanin kanssa. Lapsia syntyi yhteensä kahdeksan, seitsemän Marian ja yksi Annan
kanssa.
Lapsista kolmanneksi vanhin,
Alexander ( 1808-1869), sat
nimen isän ruotsalaistaustasta
huolimatta Venäjän valloittajakeisarin mukaan sodan
kestäessä. Alexander vihittiin
papiksi 1835. Hän toimi aluksi Savitaipaleen kirkkoherran
apulaisena avtottuen kirkkoherran tyttären Catharine

Elisabet Strålmannin kanssa.
Virolahden kappalaiseksi hän
siirtyi 1850. Perheeseen syntyi
12 lasta, joista ikäjärjestyksessä yhdeksäs oli Arthur Lorentz
Gulin (1855-1925).
Isänsä tavoin Arthur Lorentz
opiskeli papiksi ja toimi kirkkoherran apulaisena Valkealassa avioituen kirkkoherran tyttären Bertha Kristina Sarlinin
( 1864-1939) kanssa.
Tässä kohdin Gu1init liittyvät
Stenrothin sukuun, sillä Berthan äiti oli Amanda Kristina
Roschier ( 1829-1868), äidinisä
Saarijärven kirkkoherra David
Roschier ( 1794-1851) ja tämän
isä myös Saarijärven kirk-
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Arthur ja Bertha Gulin juhlivat 1. 7. 1924 Ristiinan pappilan pihalla 40-vuotista avioliittoaan
lastensa kanssa: takarivissä Veli, Walter, Lenni, Eero, Eelis ja Lauri, edessä juhlaparin
vasemmalla puolella Annastiina ja oikealla Aino.

koherra Erik Johan Roschier
(1745-1825). Erik Johan oli
Margaretha Katarina Stenrothin
(1724-1804) poika ja vänrikki
Erik Stenrothin (1688-1766)
tyttären poika.
Arthur Lorentz ja Bertha
Kristina saivat kuusi poikaa ja
kaksi tytärtä. Ilmeisen poikkeuksellista tuolle ajalle oli, että
kaikki pojat suorittivat korkeakoulututkinnon: Eero Artturi
Pinomaa (1885-1962) oli hallinto-opin kandidaatti, Walter
Alexander Gulin (1888-1955)
metsänhoitaja, Lauri Johannes
Gulin (1890-1970) jääkärieversti, Veli Nathanael Pinomaa
(1890- 1962) ekonomi sekä Eelis Gideon Gulin (1893-1975)
ja Lennart Bernhard Pinomaa
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(190 1-1996) teologian tohtoreita.
Tämä sukupolvi sai kaikkiaan 20 lasta, joista mainittakoon arkkitehti K.A. Pinomaa
(1917-2005), liikennelentäjä
Juhani Gulin (s. 1929) ja professori Mirja Saari (s. 1943).
Seuraavassa
sukupolvessa
syntyi 1937- 1977 kaikkiaan
50 lasta, joista tunnetuimpia
lienevät Suunto Oy:n toimitusjohtaja,
diplomi-insinööri
Juha Pinomaa (s. 1961), Sohlberg-yhtiöissä pitkän päivätyön tehnyt diplomiekonomi
Klaus Pinomaa (s. 1946) sekä
Elinkeinoelämän keskusliiton
vastaavana ekonomisti, valtiotieteen maisteri Simo Pinomaa
(s. 1957).

Seuraavan polven eli vänrikki
Erikistä laskettuna kymmenennen polven vahvuus Gulin- Pinomaa-sukuhaarassa on tällä
hetkellä 80. Määrään odotetaan vielä runsaasti lisäystä,
ja yhdestoistakin sukupolvi on
aluillaan!
Pyrimme osaltamme pitämään huolen siitä, että Erikvänrikin suku ei sammu.

Pekka Pinomaa
Stenroth sukuseura ry:n
varapuheenjohtaja

ln memoriam

Martta Palola
Ste nrothin sukuun avioliiton
kautta kuulunut Martta Pal ola kuo li 25 .helmikuuta 2005
YIi vieskassa .
"Vuosien saatossa on Jumala
johdattanut valtakunnassaan .
Olen saanut omistaa elävän
uskon ja evankeliumin sau vaan turvaten päivän lapsena
tehdä matkaa tähän päi vään
asti."
Näin kertoi Martta Palola
runsas vuosi sitten viettäessaan 95- vuotispäiviään Yli vieskan Kotikartanossa.
Hän syntyi Karjalan laulumailla Nurmeksessa. Isänsä
työskennellessä rautateitten
rakennustyömailla asuinpaikat vaihtuivat, ensin Savonlinnaan , sittemmin Käkisalm een
Laatokan rannoille. Lapsuudenkodista jäi
turvalliset
muistot. Isä kuoli Martan ollessa 9-vuotias, minkä jälkeen
perhe muutti Turkuun. Siellä
äiti hankki perheelleen toim eentulon kahvilanpitäjänä ja
Martta suoritti Käkisalmessa
aloittamansa koulun päätökseen .
Nuoruusvuosiin
kuului
opiskelua mm. kahden vuo d en ompelukoulu Viipurissa.
Vuonna 1922 po lku johti

Nivalaan . Aviopuolisoksi Ju mala johdatti Edvard Palolan
N ivalan Paloperältä , Erik
Stenrothin jälkeläinen Nilsin
sukuhaarassa ja seitsemän nessa sukupolvessa . Nuoren
parin häitiä vietettiin 1927:
alkoi työntäyt einen, mutta
Jumalan siunaama perheelämä oman kodin suojissa.
Elettiin vaikeat ja koettelevat
pulavuodet. Leipää ja kodin lämpöä kuitenkin riitti .
Perheeseen syntyi 14 lasta,
joista kaksi pääsi jo pienenä
taivaan kotiin. Vähän vaille 40
vuotta kesti yhteinen taival,
kun Edvard -puoliso sai siirtyä
vanhurskasten perintöosaan
1966 .
Martta-äitimme
muisteli :
"Elämäni on ollut rikas. Siinä
ilon ja onnen päivät, siinä
murheen ja tuskan ajat, niin
kuin tai vaallinen Isä on nähnyt
tarpeelliseksi antaa . Hänen
auttava kätensä on nostanut,
kantanut ja pelastanut."
Kultaisen iän vuosina Martta Palola herkistyi luovaan
työhön . Hän maalasi tauluja ja
piti yli 20 omaa yksityisnäyttelyä . Häneltä on ilmestynyt
kolme run oteosta: Mui stojen
lehdet 198 3, Kuulen ehtookello-

j en so ivan 1985 ja Kukki a polun
varrelta 1988. Vuonna 1994

julkistettiin om aelämänkerta
Mirjamin Ruusut. Kirj a kertoo
1920-lu vun lopun ja 1930luvun tapaht umista. Vuonna
1999 tuli jatkona ed elliselle
Mirjami ja Lauri , joka ku vaa
aikaa 1940-luvun alusta 1950lu vun alkuun.
"Nämä harrastukset ovat olleet vanhuudenpäi vieni suuri
elämänsisältö ja jokainen elämänvaihe on o llut rikas. Kiitän Jumalaa eläm än lahjasta",
hän totesi . Lapsen o ikeudella
hän uskoi kasteen viattomuuteen . Viime hetkellä , pienenä ,
heikkona ja ystävänsä vahvistamana jän sai nauttia Vapahtajansa palvelusta. "Usko on
muuttunut näkemiseen, risti on
riisuttu, kilvoitus ei ollut turha.
Saavutin määränpään Ja saan

yhtyä Rakkaan Isän kiitosvirtehen" (Martta Palola: Kuulen
ehtoakellojen soi van ).

Muistoseurat pidettiin Nivalan
Rauhanyhdistyksella
5 . 3.2006.

Ville Palola
Kirjoittaja on vainajan
neljänneksi vanhin lapsi

Ki venjuuret 1 17

ln memoriam

Gunvor Ann-Mari Heikkilä
Saran sukuhaaran vanhimpiin,
Stenrothien 8. sukupolveen
kuulunut
rouva Ann -Mari
Heikkilä, o.s. Vuorjoki, ent.
Wegelius,
kuoli
1.3.2006
Pohjassa 90-vuotiaana. Hän oli
syntyn yt Impilahdella 5. 3. 191 5
piirilääkäri Rafael Wegeliuksen
neljästä lapsesta nu orimpana.
Perhe muutti 1929 Nurmekseen, josta Ann-Marin ti e
johti He lsinkiin opiskelemaan
sairaanhoi tajaksi. Talvisodassa
hän toimi ammatissaan rintamalottana , kunnes 1941 avioitui sittemmin Karjalohjalla
opettajana ja rehtorina toimineen Tauno Heikkilän kanssa .
1942, 1943 ja 1945 syntyneiden lasten hoidon vaatiessa hän
jäi kotiäidiksi ja eli 25 aktiivista
vuotta pe rheen parissa . Lapset
muistavat hänet lempeänä ja
kilttinä äitinä, joka ei koskaan
suuttunut heidän ja kaverien
raisuistakaan leikeistä .
Eläkevuosiksi
Heikkiiät
muuttivat
Pohjaan,
mutta
siteenä Karjalohjalie ja kesänvieton keskipist e oli suvun kesäpaikka Puujärven Kirkkosaaressa. Puolison kuoltua 1981 Gunvor Ann-Mari Heikkilä {1915-2006}.
Ann-Mari asui toiset 25 vuotta
yksin ja m yös koki yksinäisyyt tä ruotsinkielisellä seudulla, juisena hän suhtautui elämään jalohjan kirkkomaalle , jonne
mutta hän ei halunnut kotoa positiivisesti jaksaen innostua Kirkkosaari siintää kauniissa
maisemassa .
pois. Vasta viime vaiheessa uusista asioista.
Ann-Mari
Heikkilä
siunatkunnon heikentyessä hän joutui muutamaksi kuukaudeksi tiin haudan lepoon 11.3 .2006
Jaakko Pihlaja
hoitokotiin . Hänen muistinsa miehensä ja 1998 kuolleen
säilyi hyvänä, ja huum orinta- Tuula-tyttärensä viereen Kar-
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Numeron Hän

Elina Sarlin -taiteilija ja meri
Vieressä on kuva Elina
Sarlinista, suvun nuoresta
taiteilijasta, ja takakannessa yhdestä hänen maalauksestaan.
Maalauksen
nimi on "Tämä on meri"
ja se on tehty viime vuonna loppukesästä. Elina oli
juuri ollut yksinpurjehduksella ja maalauksessa
hän pyrki kuvaamaan siellä heränneitä tunnelmia.
Kuka olet?Stenrotheissa kuulut Katarinan sukuhaaraan.
Valitettavasti en ole niin perehtynyt sukujuuriini, että tietäisin
kuuluuko Katariinan sukuhaaraan. Isäni on Matti Hyrck ja
hänen äitinsä Eeva Sarlin. Äitini
on Riitta Hyrck, os. Väisänen.
Lisäksi minulla on yksi vanhempi
sisar, Anna.
Nykyään asun avopuolisalli
Jukka Paajasen kanssa Vantaalla
Vaaralassa, jossa minulla on myös
työhuone kotini yhteydessä.
Miten päätit ryho/ä taiteilijaksi?
En pikkutyttönä haaveillut
erityisesti taiteilijan ammatista,
vaikka pidinkin piirtämisestä.
Pidin myös monista muista asioista. Lukion jälkeen minulla
menikin monta vuotta epätietoisuudessa siitä mitä haluan tehdä
enkä oikein osannut asettua
mihinkään. Taidekoulussa koin
sitten vähitellen astuvani omiin
kenkiini. Olen vähitellen tunnustelemalla kasvanut tähän ammattiin. Enemmän se tuntuukin
elämäotavalta kuin ammatilta.
Millaista taidetta teet, miksi ja kenelle?
Koen olevani kaikkein eniten maalari, se tuntuu minulle

Elina Sarlin on menestynyt taiteilija sekä Suomessa että
USA:ssa.

ainakin tällä hetkellä kaikkein
luontevimmalta
työtavalta.
Ajattelen maalauksiani joidenkin
merkittäviltä tuntuvien hetkien
representaatioina. Usein tällaiset
hetket ovat sanattomia, ohikiitäviä ja helposti katoavia. Pyörittelen tuota hetken luomaa mielikuvaa mielessäni ryhtyessäni
työskentelemään. Joskus tunne

siirtyy maalauksen, joskus taas
ei. Viime aikoina olen maalannut
paljon hetkiä, joissa on jonkinlainen sisäinen ristiriita ja kuinka
ihminen siitä selviää. Luopumista , rajallisuutta ja ymmärrystä.
"Miksi" on kysymys jota usein
itsekin mietin. Vastauksia voisi
hakea monelta suunnalta, tekemisen prosessi kaikkine vaike-
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uksineen on sinänsä kiehtova.
Tärkeintä ehkä kuitenkin on
maalauksen mahdollisuus kommunikointiin. Se tuntuu minulle
aidolta ja välittömimmältä tavalta olla suhteessa paitsi muihin
ihmisiin myös itseeni.
Onko taiteilijan uran epävarmuus
rasite?

Tottakai se on . Rahahuolet
eivät varmasti kenestäkään ole
mukavia. Toisaalta voin melko
vapaasti päättää omasta aja~
käytöstäni ja elää oman rytmini
mukaan.
Mitä suku ja sukulaisuus merkitsevät
sinulle?

Mitä vanhemmaksi olen tullu,t
sitä kiinnostavammalta oman
sukuni historia on minusta tuntunut. Sanatonta muistia jota
minun vanhempani ovat tiedostamattaan siirtäneet minulle ja
heidän vanhempansa heille, on
tärkeää ja mielenkiintoista havaita. Kaukaiset tarinat isoisovanhemmista ovat itse asiassa paljori
lähempänä kuin uskoisikaan.
Haastattelu
Hannu Sariola

"'Tämä on meri" -maalaus sai inspiraation yksinpurjehduksesta.
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