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Jäseneksi
sukuseuraan?

Pääsiäinen s. 5
Kjell Westö s. 6
A. Osw. Kairamo s. 8

Meitä stenrothilaisia, Erik Stenrothin ja Katarina Krookin jälkeläisiä on sukukirja Intermezzon sivuilla
liki 30 000. Tämä Kivenjuuret lehti
lähtee 4 500 suvun jäsenelle. Stenrothin sukuseuran jäseniä heistä on
vain joka kymmenes, 450 henkilöä.
Sukuseura perustettiin suuren innostuksen siivittämänä vuonna 2000
Suomenlinnassa. Seitsemässä vuodessa se on saanut paljon aikaan:
kaksi mittavaa sukuteosta, Stenrothin keskeneräinen ja Intermezzo Stenrothien välisoitto. Suomenlinnan jälkeen on pidetty kolme mittavaa sukukokousta, ja seuraavaa sukujuhlaa valmistellaan ensi vuodeksi Pieksämäelle.
Nuoren sukuseuran saavutuksia
ei voi vähätellä; moni seura ei vastaavaan ole kyennyt vuosikymmeninäkään.
Totta on, että ansiot tuloksista perustuvat muutaman kymmenen sukututkijan ja yhdistysaktivistin pyyteettömälle ja innostuneelle toiminnalle. Mutta totta on myös, että sukujuuret ja sukuyhteydet kiinnostavat kasvavaa joukkoa sukuun kuuluvia ihmisiä.
Miksi sitten hyvät toimintamahdollisuudet turvaava jäsenmäärä kasvaa hitaasti? Eikö toimintaa ole tuotu riittävästi suvun tietoon? Eikö suku-

seuran nettisivuja www.stenroth.net
ole löydetty. Onko jäsenhankinta ollut heikkoa?
Monenlaista on yritetty. Sukulehti Kivenjuuret on ilmestynyt 18 numerona, ja lisäksi on tehty erillisiä
tiedotteita. Kahdesti aiemmin lehti on jäsenten lisäksi lähetetty laajana sukujakeluna. Seuran sivuilla on
käyty kohta 18 000 kertaa. Tietoa on
siis pyritty jakamaan – taloudellisten
mahdollisuuksien rajoissa.
Tämän lehden lähettämiseksi osoitetietojen tarkistaminen on ollut työlästä, mutta toivottavasti sukuhistoria, sukutarinat ja suvun uutiset tavoittavat lähes kaikki sukuun kuuluvat.
Jäsenilleen sukuseura tarjoaa sukutiedon ohella foorumin tutustua
uusiin ihmisiin ja kokea uudenlaista
sukuyhteyttä, ohjelmallisia suku- ja
kulttuuritapahtumia ja iloa yhdessä
toimimisesta. Palkkiona tulee vuosittain kaksi Kivenjuurien numeroa,
keväällä ja syksyllä.
Jäseneksi liittyminen käy vaivattomasti: maksamalla jäsenmaksun.
Toimintaa on - toimijoita tarvitaan!
Siksi kannattaa liittyä Stenrothin
sukuseuran jäseneksi!

Harviainen kirjekuori s. 10
Virtain vaikuttaja s. 11
Strömmerin kuvia s. 12
Luonnon parantaja s. 14
Keitä ovat Allwoodit s. 15
Castrénin suku s. 16
Stenroth Golf Open s. 17
Stenrothien perheuutisia s. 18
In memoriam Pihlajamäki s. 20
Yrjö Sariola 75 v s. 21
Toisenlaista sukututkimusta s. 23
Kouluyhteistyötä Kiinassa s. 25
Kamppaileva vammaisperhe s. 27
Suvun nuoret taitajat s. 30-35

Seuraava Kivenjuuret
ilmestyy jäsenjakeluna
ja kotisivulla
marraskuussa 2007.
Aineisto lehteen
lokakuun kuluessa.

Jaakko Pihlaja

Näin maksat jäsenmaksun:
Jäsenmaksulaskua ei lähetetä erikseen, siksi odotamme suoritustasi.
Seuraavalla sivulla on pankkisiirtolomake. Leikkaa se irti, jos maksat pankkiin.
Päättellä tai automaatilla maksaessasi merkitse jäsenten nimet ja osoite viestitilaan.
Jäsenmaksu 2007 on 15 €, ainaisjäsenmaksu 150 €, nuorisojäsen 0 €.

ERÄPÄIVÄ 31.5.2007.

Käännä->
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Sukukirjan uusi painos saatavana!
Intermezzo – Stenrothien välisoitosta tuli myyntimenestys. Nyt on viimeinen tilaisuus
hankkia sukukirja!
Stenrothin suvusta kiinnostuneille hyvä uutinen on, että hetkessä loppuun myyty 600 kappaleen painos Intermezzo – Stenrothien välisoitto sukukirjasta on otettu toinen painos.
Sukuseuran hallitus päätti viime vuoden lopulla tilata 300 kappaleen lisäpainoksen, joka
valmistui kevättalvella. Siitäkin jo noin 100 kappaletta on myyty. Uutta painosta välisoitosta ei enää oteta, joten nyt on viimeinen tilaisuus saada yli 1100-sivuinen, yli 5 000 perhetaulua ja 32 500 henkilönimeä sisältävä teos tutkittavaksi.
Historiatoimikunta jatkaa sukuhaarojen tutkimista ja puuttuvien tietojen täydentämistä. Tarkennukset ja lisäykset julkaistaan aikanaan uutena täydennysteoksena, jonka lisäksi
suunnitelmissa on erillinen Stenroth julkaisusarja erilaisille sukuteoksille.
Intermezzon tilauksia ottaa vastaan sukuseuran hallituksen jäsen:
Sirpa Hanhela
Ukkostie 1 D 45
00720 Helsinki
sirpa.hanhela@kolumbus.ﬁ
Puh. 040-5251674
Kirjan hinta on 70 euroa, ja postikuluja kertyy lisäksi 12 euroa. Tilaukset maksetaan sukuseuran uudelle pankkitilille Handelsbanken 313130-1246594.

Saajan
tilinumero
Mottagarens
kontonummer

TILISIIRTO GIRERING
313130-1246594

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.
Betalningen förmedlas endast till mottagare I Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivit.

Saaja
Mottagare
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Maksaja
Betalare
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31.5.2007

Pääsiäinen 2007
Aamulla 8. huhtikuuta jätimme kengänjälkemme
pihatien neitseelliseen lumeen, vaimoni ja minä.
Heräsimme ja pukeuduimme vaitonaisina. Pääsiäistapojemme mukaan emme puhuneet mitään.
Talitintit lauloivat. Aurinko paistoi pakkasen läpi.
Lumijäljet paljastivat, että Toivakan vanhan pappilan suuntaan oli aika moni muukin kulkenut. Me erkanimme tuosta valtaväylästä.
Kävelimme käsikädessä.
Nyt on pakko irrottaa ote. Suora tie muuttuu risukoksi. Laskeudumme mäkeä alas. Askeleita pitää varoa kuoppien ja kivien vuoksi.

Kyykistymme puron rannalle. Vesi on kylmää.
Huuhtelemme kasvomme. Toivotamme toisillemme: ”Hyvää pääsiäistä!”
Ilo kipunoi iholla: ”Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.”
Kiitämme elämän Herraa. Paastonaika on päättynyt.
Vielä illalla ihmettelimme, mitä se tarkoittaa: ” …
ja haudoissa oleville elämän antoi.”
Timo ja Helena Siukonen

Stenroth sukuseuran
sukujuhla 14.-15.06.2008

Suvituulessa kesällä hymy huulessa! Teatteri maistuu ja
piristää. Heittäydy hetkeksi mökkihöperyydestä teatterihöperöksi! Hämeenlinnan kesäteatterissa selviää, miten lemmenpulmat ratkaistaan Juicen rakkauslauluilla,
lemmenhotelli

Tapahtumia ja paikkoja ovat:

MIMOSAN HIPIÄssä 4.8.2007 klo 14.00

Lauantaina: sukuseuran Golf-kisojen jälkeen ”Viikonlopun aloittelukemut” Kulttuuripappila Sylvissä, jossa
on luvassa mm. teatteriesitys ja sukuseuran omaa ohjelmaa sekä soppatykki tai pihagrilli.
Sunnuntaina: Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit
seurakuntasalissa (tai kirkkokahviretki Pöyhölän pappilaan). Juhlalounas, sukukokous ja sukujuhla kulttuurikeskus Poleenissa.
Majoitus on hotelli Savonsolmussa, jossa mahdollisesti
myös lauantaina iltaohjelmaa, illallisnoutopöytä.
Varsinainen ilmoittautuminen alkaa syksyn Kivenjuurien jälkeen ja päättyy maksujen eräpäivänä keväällä
2008. Merkitkää arvokas tapahtuma kalentereihinne
muistiin jo tänään!
Tervetuloa mukaan toteuttamaan ikimuistettavaa sukujuhlaa Pieksämäelle kesällä 2008 !
Stenroth sukuseura, Ohjelmatoimikunta
Lisätiedot ja palaute: Jan Sundman:
jan.sundman@pp2.inet.ﬁ

Rakkauden konsultti, kotikutoinen lemmenshamaani
tekee taikojaan! Juicen kauniit laulut levittävät tunnelman katsomoon saakka kotiin vietäviksi.
Teksti: Perttu Pesä ja Asko Sahlman, musiikki: Juice Leskinen, ohjaus: Otto Kanerva.
Rooleissa: Katriina Honkanen, Ilari Johansson, Ilkka A.
Jokinen, Minna Kangas, Tuula Niiranen, Suvi-Sini Peltola, Tatu Siivonen, Maija Sydänmaalakka.
Liput:18 euroa, eläkeläiset 16 euroa, opiskelijat 10 ja alle
16 v. 8 euroa. 20 ensimmäistä mahtuu mukaan.
Ilmoittaudu 07.07.07 mennessä.
Sähköpostitse: jan.sundman@pp2.inet.ﬁ Puhelimitse:
040 – 8357397. Maksut 15.07.07 mennessä tilille:
572099-20045498.
TEATTERIPAKETIT:
Sokos Hotel Vaakuna
52,50 e/hlö/vrk
puh. 020 123 4636
Hämeenlinnan Cumulus 49,00 e/hlö/vrk,
puh. 03 64881
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Saran jälkeläinen, Finlandia-palkittu Kjell Westö:

”Nuorena irtaannuin suvusta,
aikuisena palasin takaisin”
”Itsenäisyyspäivän jälkeisenä torstaina, 7. joulukuuta 2006 helsinkiläinen stadin kundi Kjell Westö, 45,
Viiskulmasta voitti kirjallisuuden
Finlandia-palkinnon. Hänen historiallinen romaaninsa Missä kuljimme kerran nostatti kulttuuriväessä
suuren tunteen, että teoksessa luodaan uusi vahva näkökulma vuoden 1918 tapahtumiin.
“Aina kun suomalainen romaani
on hakenut uutta suuntaa, se on hakenut virikkeensä maantieteellisten
ja kielellisten rajojensa ulkopuolelta. Eikä sillä oikein ole muita mahdollisuuksia ollutkaan”, palkinnonsaajan valinnut kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi totesi puheessaan Vanhalla ylioppilastalolla.
Kieliasiaan viitatessaan Nummi
tarkoitti sitä, että Westö kirjoitti romaaninsa ruotsiksi, ja suomeksi sen
käänsi Katriina Savolainen.
Sanomalehdet, aikakauslehdet, televisio- ja radiokanavat sekä internetit jauhoivat Westön voittoa päivästä
toiseen ja kuukausikaupalla.
Mitähän asiaa Stenrothin sukuseuran Kivenjuuret-julkaisulla on
vielä sanottavanaan tähän julkisuussoppaan?
Otetaan selvää ja kysytään kirjailijalta itseltään.
Tapaamisen järjestäminen ei kuitenkaan suju ihan tavallista kaavaa
pitkin. Suosittu kirjailija on joutunut noudattamaan elokuusta asti minuuttiaikataulua, mikä hänen
boheemille luonteelleen on kauhistus. Julkisuuteen hän ehti jo ilmoittaa, ettei annan enää haastatteluja.
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Sukulehti saa kunnian haastatella
häntä ”poikkeusluvalla.”
On tiistaiaamu, 6. maaliskuuta.
Kännykkäni piippaa. Kjell Westö ilmoittaa kohteliaasti myöhästyvänsä
vähän. Pian Stockmanin suunnasta
Mannerheimintietä pitkin kävelee
viestimistä tutunnäköinen mies.
Tervehdimme ja esittelemme itsemme. Vieraani valittelee jalkapalloharjoituksissa venähtänyttä jalkaansa. Kävely on vaivalloista ja tekee kipeää.

hän Peter Mickwitzin, Staﬀan Bruunin, Christer Kihlmanin, Eira Mollbergin, Jyrki Hämäläisen ja Renny Harlinin, kaikki vankkoja Stenrothin suvun kulttuurihahmoja.
Tietysti nimet ovat tuttuja Westölle, ja erityisesti Staﬀan Bruunin
kanssa hän on ehtinyt ystävystyä.
Westö aloitti työuransa toimittajana Hufvudstadsbladetissa, jossa
myös Bruun työskentelee.
”Olin liian itsepäinen. Halusin
ajaa omat ideani läpi. Ei siitä tullut

Kjell Westö on rauhoittumassa Finlandia-palkinnon nostamasta julkisuudesta
ja kirjoittamassa Ruotsissa.
Bulevardin kahvisalongissa on
rauhallista, idyllinen ranskalaisviritteinen tunnelma. Otamme kahvit ja
croissantit. Etsimme nurkkapöydän
ikkunan vierestä.
Olin etukäteen kysynyt Westöltä aiemmin sähköpostissa, tunteeko

mitään”, Westö muistelee HBL:n aikaansa.
”Minusta tuli kirjailija, koska en
osaa mitään muuta”, hän naurahtaa. Taustalla vaikuttivat kyky ja halu kirjoittaa yksin.
Finlandia-palkinnon nostattaman

julkisuuden viivästyttämänä ja pian
Kivenjuurien haastattelun jälkeen
Westö matkusti ”pakoon” Ruotsiin, josta hän sai vuokratuksi asunnon kirjoittamista varten. Helsingin Linnunlaulussa sijaitsevassa Villa Kiven kirjailijatalossa olivat hänen vuotensa tulleet täyteen, ja niin
uudet työskentelytilat oli hankittava
muualta. Hänellä on tilauksessa yksi näytelmä ja haaveena yksi romaani
1950–1970-lukujen Helsingistä. Aika näyttää, mitä luovuus Ruotsin yksinäisyys tuottaa tulosta.
Palataan vielä Stenrotheihin. Kjell
Westö ei tiedä kuuluvansa Erik Stenrothin jälkeläisiin eikä osaa liittää
mainitsemiani kulttuuripersoonia
samaan joukkoon.
Kirjailijan elämässä suku on tarkoittanut vain pientä joukkoa ihmisiä. Nuoruusvuosinaan hän tietoisesti torjui sukukulttuuriin liittyvät
tavat, tottumukset ja ihmissuhteet.
Hän halusi pitää etäisyyttä isänsä ja
äitinsä sukuihin, olla vapaa-ajattelija. Kenenkään ei tarvinnut opettaa
hänelle elämäntapojaan eikä kenenkään tarvinnut ottaa mallia hänestä,
saati tietää, miten hän eli.
Tärkeätä Westölle olivat helsinkiläisyyteen liittyvät arvot ja aatteet. Hän luettelee helposti toistakymmentä osoitetta, joissa on asunut, ja kaupunginosatkin vaihtuivat:
Etelä-Haaga, Puotila, Munkkivuori,
Munkkiniemi, Meilahti, Kontula,
Töölö, Viiskulma.
Avaan Stenrothin sukukirjan, Intermezzon ja näytän kirjailijalle hänen nimensä Taulusta 3597, josta
puuttuvat hänen ja hänen veljensä
perhetiedot.
Westö tutkii esipolviaan. Kyse on
ensinnäkin äidin suvusta ja toisekseen äidinisän Hedbergien suvusta, edelleen jatkosodassa kaatuneen
Gunnar Hedbergin äidistä, Aina Katarinasta, jonka isä Kustaa Adolf Valkonen kuului saarijärveläisen kersan-

tin Anders Johan Masalinin jälkeläisiin. Anders oli vänrikki Erik Stenrothin tyttären Saran poika.
Nimiä lukiessaan Westö ihmettelee, miten ikävuosien karttuessa hänen suhtautumisensa elämän suuriin kysymyksiin ovat muuttuneet.
Ateistista on tullut agnostikko, vapaamielisestä vasemmistolaisesta
tiukkojakin rajoja kunnioittava kasvattaja, sukunsa torjujasta juuristaan
kiinnostunut.
Heinäkuussa 2006 hän osallistui
Slotte suvun tapaamiseen Alavetelissä Pohjanmaalla. Juhlapuheessa hän
kertoi juuri jättäneensä kustantajalle uusimman romaaninsa käsikirjoituksen Där vi en gång gått, josta suomennettuna tuli Missä kuljimme kerran.
Hän myönsi olleensa huono juuri niissä asioissa, jotka romaanin otsikko tiivistää.
Ei hän ole oppinut, missä hänen
omat esi-isänsä ja -äitinsä ovat (”ylhäällä” Pohjanmaalla) kulkeneet eikä hänellä ole ollut edes uteliaisuutta sellaisen tietämiseen.
2000-luvulla hän on kuitenkin
kokenut avainsilmänräpäyksiä, yksittäisiä tapahtumia, jotka ovat liittäneet hänet ainakin vertauskuvallisesti sukunsa historiaan. Hän esimerkiksi kirjoitti artikkelin luotolaisten sotaveteraanien muistoteokseen, jossa kuvataan Summan taistelujen kranaattikeskitystä talvisodassa helmikuussa 1940. Tykityksessä kuoli 32 miestä, joista suurin osa
yhdessä korsussa. Melkein kaikki olivat kotoisin Luodon tai Öjan kunnista, paitsi Westön isoisä, joka tuli
Kruunupyystä.
Muita herkkiä tapahtumia ovat
olleet vierailut Pietarsaaren kirjastossa ja koulussa, josta hänen vanhempansa kirjoittivat ylioppilaiksi, sekä
puheenpito Uudenkaarlepyyn Topelius-juhlassa.
”Nämä yksittäiset tapahtumat ol-

Viime vuosisadan alun Esplanaadi ja
Svenska Teaternin Oopperakellari ovat
keskeisinä Kjell Westön Finlandia-palkitussa romaanissa.
leet minulle tärkeitä. Ne ovat tapahtumia maailmasta, joka olisi voinut
olla minun mutta joka sitä ei ollut”,
hän totesi Slotte-suvun juhlassa.
Haastatteluhetkemme Bulevardin
kahvisalongissa alkaa olla ohi.
Sukumme valokuvaaja Jarmo Toivanen, myös Saran sukuhaaraan kuuluva ja saarijärveläistaustan omaava
ammattilainen johdattelee Westön
Svenska Teaternin ympäri Esplanadinpuistoon ja edelleen Mannerheimintien kautta Erottajalle.
Julkisuuden kokemuksistaan oppineena Westö tietää, milloin hänestä otetaan ”pönötyskuva”, milloin
rento ja aiheeseen sopiva.
Mies hymyilee, kun hän kertoo
hyödyntävänsä aamupäivän oppeja.
”Seuraavissa Zoomin harjoituksissa
menen pelikaverini Arvi Lindin luo
ja sanon, että terve sukulainen!”
Timo Siukonen
Kuvat: Jarmo Toivanen
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A. Osw. Kairamo – tieteen, talouden
ja yhteiskunnan monitoimimies
”Kotimetsä oli hänelle erikoisen
rakas. Sen vanhat, usein epämuotoisesti oksaiset hongat, pahkuraiset
koivut ja iän tuivertamat kuuset olivat hänelle vielä läheisempiä kuin silopintaiset ja soreakasvuiset nuoret
puut. Näitä puuvanhuksia, elämän
kokeessa läpäisseitä, hän ymmärtämyksellä vaali ja varoi niitä kaatamasta. Hän tahtoi aina antaa vain
luonnon syvien ja aina vääjäämättömien voimien vasta ratkaista niiden kohtalon.”
Näin kaunopuheisesti aloitti kasvitieteen professori Mauno J. Kotilainen muistokirjoituksensa Alfred
Oswald Kairamosta ”Luonnon ystävässä” syksyllä 1938. Kairamon nimi elää suomalaisten luonnontutkijoiden parissa ehkä ennen kaikkea
hänen kunniakseen lyödyssä mitalissa, jota Suomen Biologian Seura
Vanamo jakaa suurimpana kunnianosoituksenaan ei vain seuran vaan
yleensäkin suomalaisen luonnontutkimuksen hyväksi tehdystä työstä.
Kairamo itse osallistui tämän 1896
perustetun yhdistyksen toimintaan
sen alkuaikoina hyvinkin aktiivisesti,
ja hänestä tuli 1928 sen ensimmäinen kunniajäsen. Hänen kuoltuaan
seura järjesti muistokeräyksen, jonka tuotosta syntyi Nuorten kasvitieteilijöiden rahasto; sen pääomaa olivat kartuttaneet monet niistä liikelaitoksista, joiden johdossa Kairamo
oli toiminut. Kalervo Kallion muovaileman mitalin seura teetti vasta
1948, jolloin Kairamo olisi täyttänyt
90 vuotta. Sitä oli ehdotettu jo aikaisemmin, mutta kohde itse oli jyrkästi sitä mieltä, että elävistä henkilöistä
ei pitäisi tehdä mitaleita.
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A. Osw. Kairamo – tätä nimimuotoa hän yleisimmin käytti – oli syntynyt 4.10.1858, joten hänen syntymästään tulee ensi vuonna kuluneeksi 150 vuotta. Hän syntyi Pietarsaaressa, missä hänen isänsä Alfred Kihlman oli Vaasan lukion uskonnon opettajana, sillä kaupungin
palon jälkeen lukio oli tilapäisesti sijoitettu Pietarsaareen. Jo seuraavalla
vuosikymmenellä perhe muutti Helsinkiin Alfred Kihlmanin siirryttyä
yliopettajaksi Helsingin ruotsalaiseen normaalilyseoon, jonka rehtorina hän sitten vaikutti kokonaisen
neljännesvuosisadan ajan ja sai ero-

tessaan 1897 professorin arvonimen.
Suomen kirkkohistoriassa häntä pidetään ns. beckiläisen eli raamatullisen teologian ensimmäisenä merkittävänä edustajana. Mutta paitsi koulumies ja teologi hän oli myös teollisuus- ja liikemies. Hän johti monen
vuoden ajan Tampereen Pellavatehdasta, myöhempää Tampellaa, jonka tuotanto-ohjelmaan hänen aloitteestaan otettiin mm. veturien valmistus. Hän kuului myös Kansallispankin perustajiin ja oli lähes vuosikymmenen ajan sen hallintoneuvoston puheenjohtaja. Säätyvaltiopäiviin hän osallistui opettajiston edustajana yli 30 vuotta, kuolemaansa
1904 asti. Hän oli naimisissa Hilda
Forssellin kanssa, joka puolestaan oli

kornetti Karl Jacob Forssellin ja Ulrika Lovisa Stenrothin – Erik Stenrothin pojantyttären – pojantytär.
Ei ole tiedossa, mikä sai Oswaldin
kiinnostumaan juuri kasvitieteestä,
mutta jo varhain se osoittautui hänen omimmaksi tutkimusalakseen.
Yhdessä erään ystävänsä kanssa hän
teki 19-vuotiaana tuloksekkaan kasviretken Ahvenanmaalle, ja jo ennen
kuin kandidaatintutkinto oli valmis,
hän sai toimen yliopiston kasvimuseon ylimääräisenä amanuenssina.
Seurasi opintomatka Saksaan, missä
hän laati väitöskirjan eräiden kotelosienten yksilönkehityksestä, mutta
muut kasvitieteen haarat houkuttelivat enemmän. Oswald Kihlman oli
jo 1880 tehnyt parin toverin kanssa tutkimusretken Inarin Lappiin,
jonka kasvistosta ilmestyi tarkka selonteko, ja sitten oli vuorossa nimitys yliopiston dosentiksi. Kun Suomen Maantieteellinen seura järjesti
1887 tutkimusmatkan Kuollan niemimaalle, tuolloin lähes tuntemattomalle alueelle, Kihlman oli mukana yhtenä taitavimmista ja tarmokkaimmista osanottajista; Kalevi Rikkinen on kuvaillut eloisasti hänen
osuuttaan kirjassaan ”Suuri Kuolan retki 1887” (Otava, Keuruu,
1980). Vain kaksi vuotta myöhemmin Kihlman lähti uudelle puolen
vuoden retkelle Kuollaan, ja 1892
oli vuorossa kolmas matka. Kihlmanin erityisenä kiinnostuksen kohteena oli pohjoinen puuraja, ja hän pystyi osoittamaan, että siihen ei vaikuttanut vain lämpötila vaan myös tuuli, joka huonoina vuodenaikoina,
maan ollessa jäässä, kuivattaa maata niin että puut ja muutkaan kasvit eivät pääse versomaan. Kotilai-

nen on todennut hänen 1890 julkaisemastaan tutkimuksesta, että ”se
on kasvimaantieteellisen kirjallisuutemme huomattavimpia teoksia”, ja
myös Runar Collander on ”Suomen
kasvitieteen historiassa 1828-1918”
(The History of Botany in Finland
1828-1918, 1965) pitänyt sitä Kihlmanin merkittävimpänä tieteellisenä työnä. Professori Antero Vaarama
puolestaan arvioi Kihlmanin syntymän satavuotismuiston yhteydessä ”Luonnon Tutkijassa” 1958, että
mainittua työtä on pidettävä ”erittäin merkittävänä, jopa klassillisen
arvon omaavana arktisten alueiden
ekologisen kasvimaantieteen tutkimuksena”. Nykyään, kun ekologian
merkitys on entisestään korostunut,
on Kihlmanin havaintojen arvo vain
noussut, varsinkin kun hän oli johtopäätöksissään yleensä kriittisen varovainen.
Kihlman nimitettiin 1897 ylimääräiseksi professoriksi, jonka tehtäviin kuului myös kasvimuseon valvonta, ja hän johti taitavasti museon
luettelon – itse asiassa Suomen kasvillisuuden inventaarion – laatimista
ja julkaisutyötä. Hän näyttää myös
olleen jo 1896 perustetun Kuopion
luonnontieteellisen museon ensimmäinen ideoija, ja sinne hän myös
lähetti lukuisia kasvinäytteitä. Vaikka hän oli täysin ruotsinkielisestä kodista, häneen oli tarttunut fennomanian aate, ja vaikka hän ei kovin hyvin hallinnut suomen kieltä, hän alkoi ensimmäisenä alallaan luennoida suomeksi. Uusia kasvitieteellisiä
tutkimuksia hän ei kuitenkaan enää
julkaissut, ja jo 1903 hän jätti yliopiston saatuaan nimityksen senaattoriksi. Hän oli 1892 niukasti hävinnyt kilpailun kasvitieteen varsinaisesta professuurista Fredrik Elfvingille, kasvifysiologille, joka oli häntä vain neljä vuotta vanhempi, niin
että toivoakaan tästä virasta ei ollut.
Ilmeisesti ”toisen viulun soittami-

nen” ei sopinut Kihlmanin aktiiviselle ja määrätietoiselle luonteelle, ja
siten on ymmärrettävää, että hänellä
ei ollut yliopistouralta enää mitään
odotettavaa.
Senaattoriksi ryhtyminen Bobrikoﬃn aikana oli oma riskinsä, ja
Kihlman saikin paljon kritiikkiä siitä että oli suostunut virkaan. Toisaalta hän sai kaksivuotisena kautenaan
maanviljelystoimituskunnan päällikkönä – maatalousministerinä – yhtä
ja toista aikaan; tulevaisuuden kannalta tärkeää oli, että hän houkutteli oppilaansa A. K. Cajanderin järjestämään yliopiston metsäopetusta,
vaikka hän myöhemmin olikin kriittinen eräisiin Cajanderin linjauksiin
nähden. Jätettyään 1905 senaatin
hän osallistui Suomalaisen puolueen
maatalousohjelman laatimiseen, ja

vuosina 1907-1913 sekä 1917-1919
hän oli puolueen (sittemmin Kokoomuksen) kansanedustajana. Jopa diplomaattisessa tehtävässä, Suomen edustajana Virossa, hän toimi
1919.
Suuren Snellmaninpäivän nimenmuuton yhteydessä 1906 Kihlman
muutti nimensä Kairamoksi. Jo paljon ennen tätä hän oli ryhtynyt aktiiviseksi osuustoimintamieheksi, ja
kuten Martti Häikiö toteaa Suomen
kansallisbiograﬁassa, ”Kairamo on
Suomen osuustoimintaliikkeen suuria nimiä”. Hän oli Pellervo-seuran
perustajia ja hänellä oli keskeinen
asema Hankkijan hallinnossa mm.
hallintoneuvoston puheenjohtajana.
Hänen 1905 hankkimassaan karta-

nossa Hattulan Ellilässä käynnistetty
koetoiminta johti Hankkijan kasvinjalostuslaitoksen syntyyn, mikä taas
on ollut erittäin merkittävää suomalaisten viljakasvien jalostukselle. Kairamon moninaisista luottamustehtävistä syntyisi pitkä luettelo; tulkoon
mainituksi kuitenkin Kansallis-Osake-Pankin ja Henkivakuutusyhtiö
Salaman hallintoneuvostojen puheenjohtajuus, Kajaanin Puutavarayhtiön johtokunnan. varapuheenjohtajuus ja yli kymmenen vuoden
toiminta valtiontilintarkastajana.
Kairamo avioitui 1897 Anna Brusilan kanssa, kuukautta professoriksi
nimittämisen jälkeen. Lapsia syntyi
neljä, joista nuorin, Aulis Kairamo,
oli ilmeisesti perinyt isänsä ja isoisänsä taloudellisia vaistoja, sillä hän
toimi pitkään Kemi Oy:n ja useiden
muiden yhtiöiden johdossa ja sai
vuorineuvoksen arvonimen. Vuorineuvos tuli myös hänen pojastaan
Kari Kairamosta, joka tuli 1900-luvun lopulla tunnetuksi Nokian tarmokkaana pääjohtajana.
A. Oswald Kairamoa on poliitikkona ja talousmiehenä luonnehdittu liberaaliksi konservatiiviksi. Hän
katsoi, että yritystoiminnan, olipa se
osuustoiminnallista tai ei, piti perustua liiketaloudelliselle kannattavuudelle, eikä sitä saanut yhteiskunnan
taholta keinotekoisesti tukea. Luonteeltaan hän oli jyrkkä ja voimakas,
realiteeteista kiinni pitävä mutta puheissaan avomielinen, jopa pelottavan suorasukainen.
”Hänenlaisensa voimaluonne koki elämässään paljon vastustusta, ehkäpä salattua vihaakin, mutta yleensä sai hän kunnioitusta vastustajienkin taholta. Sillä hän oli vastustajanakin rehellinen”. Näin kirjoitti
Mauno J. Kotilainen, joka sukupolvea nuorempana oli kuitenkin tuntenut Kairamon henkilökohtaisesti.
Anto Leikola
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Kirjekuoriharvinaisuus keräilijän kokoelmassa
Herr Magister Claës Stenroth,
Konstantinusgatan 3, Helsingfors.
Osoite ruskean kirjekuoren päällä muistui postimerkkikeräilijä Kari Jomperon mieleen, kun hän sattumalta eksyi Stenroth suvun kotisivuille.
Kirjekuoren lähettäjä on Rob.
Stenroth, Kimito & Skinnarvik, ilmeisesti hänen lasitehtaal-

taan Kemiöstä pojalleen Helsinkiin
vuonna 1882 lähettämä.
Claës Robert Napoleon Stenroth
käytti etunimenään Robertia (Taulu 5090). Hän oli tilanomistaja, lasitehtailija, maanviljelyskoulun opettaja ja valtiopäiväedustaja.
Hänen isänsä oli Erik Stenrothin
pojan Nilsin poika Karl Erik Stenroth,
joka oli Vaasan läänin toinen läänin-

Kutsu suvun graaﬁkoille suunnittelukilpailuun:

Stenroth sukuseuralle logo
Sukuseuran hallitus julistaa
avoimen suunnittelukilpailun
graaﬁsen tunnuksen saamiseksi
sukuseuralle. Kilpailuaika on syyskuun loppuun eli 30.9.2007 saakka, jolloin ehdotusten tulee olla
hallituksen ratkaistavana. Kilpailun ylituomarina on taiteilija Heli Laurikainen, jonka käsialaa ovat
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Stenrothin sukukirjojen Keskeneräisen ja Intermezzon kannet.
Ehdotuksen tulee olla piirrettynä
A4-kokoon, jonka lisäksi siitä tulee
tehdä ½ ja 1 palstan (2,5 cm ja 5 cm)
levyiset logot. Ehdotus voi olla mustavalkoinen tai värillinen. Tunnusta
tullaan käyttämään mm. sukuseuran
kirjelomakeissa ja -kuorissa, Kiven-

maanmittari. Robert oli hänen viidestä lapsesta nuorin, syntynyt 1827
Alavieskassa.
Kirje on osoitettu nimellä Claës,
vaikka poika käytti nimeä muodossa Klas Johan. Hän oli myös tilanomistaja ja valtiopäivämies, ﬁlosoﬁan maisteri, isänsä tilan jatkaja, joka
myöhemmin muutti Argentiinaan ja
kuoli siellä 1920.
Kari Jomperi kertoo, että hän osti
eBay huutokaupasta postikuoria, ja
tämä kuori tuli siinä mukana.
”Kuoret tulivat Malesiasta. Olisiko se jotenkin sinne ajautunut Argentiinasta Claës Robertin pojan jäämistöstä”, hän aprikoi.
”Olisi hienoa tietää postikuoren
kulkureitti tarkemmin. Nyt kuori on jälleen Helsingissä eli on ollut
reissussa aika pitkän matkan ja ajan.
Kyllä kuori on hieno pala historiaa!”
juurissa ja mahdollisesti julkaistavissa sukuseuran postimerkissä ja
postikortissa.
Parhaat ehdotukset palkitaan.
Ehdotukset lähetetään postitse
tai sähköpostitse sukuseuran sihteerille osoitteella:

Liisa Sjöblom
Tehtaantie 7
37800 Toijala
liisa.sjoblom@pp.inet.ﬁ

Virtain vaikuttaja Adolf Floor sammunut sukuhaara?

Stenrothilaiset ovat monella paikkakunnalla olleet näkyviä vaikuttajia, oman seutunsa kehittäjiä, kulttuuririentojen järjestäjiä ja kaikkinaisen edistyksen edelläkävijöitä. Yksi heistä oli 1800-luvun lopulla Virroilla vaikuttanut, Saran sukuhaaraan kuulunut metsänhoitaja Anders Gustaf Adolf Floor (13.10.183431.3.1903, taulu 4081).
Adolf Floorin kohtalo oli sisarustensa tavoin elää naimattomana. Niinpä nimeä ei heidän jälkeensä enää Masalinin jälkeläisten joukossa esiinny, vaan viidennen sukupolven haara todennäköisesti sammui Constance (Konstantia) sisaren
kuoltua 1919.

Hollolan kihlakunnan henkikirjoittajan
Adolf Didrik Floorin
ja Henrika Gustava
Masalinin perheessä
oli kaikkiaan kymmenen lasta, joista kaksi
kuoli lapsena. Isän ja
sitten äidin sekä yhden sisaren kuoltua
metsänhoitajaksi valmistunut Adolf Floor
muutti kolmen sisarensa kanssa Kuhmoisista Sodankylään ja sieltä Rovaniemelle. Nuoremman
sisaren kuoltua siellä Floor tuli aluemetsänhoitajaksi Virroille 1873.Vanhimman
Constance- ja nuorimman Adolﬁinasisarensa kanssa he
asettuivat kirkonkylän ulkopuolelle Ylä-Härkösen taloon. Loppiaisena ja juhannuksena
aina vieraanvaraiseen taloon kerääntyi pitäjäläisiä vieraspitoihin. Asukkaat olivat myös hyvin lapsirakkaita,
ja talossa ensi kertaa vierailleet lapset
saivat aina mukaansa muistoesineen.
Virroilla ei ollut vielä kansakoulua,
niinpä Floor omalla kustanuksellaan
lähetti näppäriä poikia Jyväskylään
saamaan opetusta Jyväskylän seminaarin mallikoulussa. Siellä ”Floorin
pojat” esiintyivät yhtenäisissä uniformuissa.
Jyväskylässä oli myös kaksi Floorin sisarta, jotka pitivät siellä jonkinlaista pikkulasten koulua. Floorin tädit opettivat lukemisen, kirjoittamisen, laskemisen ja piirustuksen alkei-

ta. Forsmästari A. Floor valvoi puiden myyntiä, oli antamassa lausuntoa kirkkolaista, raamatun käännöksestä ja kirkon muista kirjoista, toimi kirkollislaskujen tarkastajana ja
oli kirkon alttaritaulun hankkimisvaliokunnassa.
Kansakoulun perustamiseksi valittuun johtokuntaan Floor kuului
luonnollisesti. Koulu aloitti 1881.
Kun Virtain Säästöpankin syntysanat lausuttiin Ylä-Härkösessä 1886,
Floor oli läsnä, ja hän, ”joka tunsi
hyvin paikalliset olot ja eritoten raha-asiat, oli myötämielinen säästöpankkiasialle”. Pankin hallituksessa
hän oli kuolemaansa asti.
Sotakamreerin arvon Floor sai
luultavasti eläkkeelle siirtyessään. Sisarusten vanhuudenkoti oli kirkonkylässsä navettoineen, lehmineen,
ympärillä hyvin hoidettu puutarha
pensaineen ja monivuotisine kukkineen.
Floorit testamenttasivat omaisuutensa Kansanvalistusseuralle, joskin inﬂaation syömä summa jäi varsin pieneksi. Adolf Floorin kuoltua
sisaret elivät vielä kauan hänen jälkeensä. Testamenttiin liittynyt haudan hoitokin loppui ilmeisesti varojen hiipuessa.

Lähde: Matti J. Kankaanpää: Toiset
aijat II 1985 ja Virtain joulu 1969,
Armi Sievänen: Anders Gustaf Adolf
Floor.
Adolf Floor oli Sara Juliana Stenrothin
pojan Henrik Masalinin (1768-1803)
tyttären Henrika Gustavan (18021856) poika
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Jaakko Strömmerin kuvia jatkosodan
Laatokan ja Aunuksen Karjalasta
Anna Heikinheimon isän Jaakko Strömmerin jäämistön tutkimisen tuloksena kappale sotiemme historiaa on tallennettu Laatokan puolustuksen perinnearkistoon.
”Tämä on ollut minulle varsinainen salapoliisityö, kun kotona ei mitään puhuttu ja kuvatkin, joissa ei
ole juuri mitään merkintöjä, olivat
laatikon pohjalla kokoa 4x5 cm ja
ihan käppyrässä, mutta aika paljon on selvinnyt. Kuva- ja kirjejäljennökset ovat nyt Laatokan puolustuksen perinnearkistossa, ja yhdistyksen puheenjohtaja evl Erkki
Marttila vei ne nettiin. Ihmeellistä
on tämä nykymeno”, Anna Heikinheimo kirjoittaa.

Hammaslääkäri Jaakko Strömmer
siellä jossakin.

Nilsin sukuhaaraan kuulunut isäni
Jaakko Strömmer (1907-1981) syntyi Haapavedellä Karl Alfred (Kalle)
(1879-1844) ja Hilja (Hilli) (18791937) Strömmerin esikoisena. Kalle
ja Hilli olivat pikkuserkkuja keskenään. Heidän yhteinen esi-isänsä oli
Pielisjärven kirkkoherra Jakob Abraham Strömmer (1774-1828), jonka
poika Samuel (1813-1889) oli Kallen isoisä, ja jonka tytär Hedvig Soﬁa (1814-1874) oli Hillin isoäiti.
Hillin äiti oli Emma Kekoni (18521931), jolle urkuri Lauri Hämäläinen ensin rukkaset saatuaan lähetti Haukiputaan pappilaan tuloksekkaan kosiolaulunsa ”Kuhun taidan
verrata kaunokaista herttaista”. Kalle ja Hilli siirtyivät Haapavedeltä Saloisiin, jossa 1914 syntyi heidän toinen poikansa Lauri (1914-1953), ja
edelleen 1918 Muhokselle.
Jaakko rikkoi pitkän pappisperinteen. Hänestä tuli hammaslääkäri, ja
jatkosodassakin hän toimi Rannik-

kotykistörykmentti 13:n hammaslääkärinä, ensin Laatokan Karjalassa ja sitten suomalaisten edetessä Aunuksessa. Asemapaikkoja olivat ensin Impilahti ja sitten Vitele, mutta
hänen työnsä ulottui RTR 13:n koko alueelle aina Laatokan kaakkoiskulmaan Pisiin saakka.
Hän kirjoitti isälleen Kallelle lokakuussa 1941 saaneensa käyttöönsä
saman vuoden mallia olevan Chevrolet pakettiauton, johon voi lastata tavaransa ja kulkea oman mielensä mukaan, osan matkoista hän teki
yhdessä lääkärin kanssa.
Varmasti siellä oli hammaslääkärillekin sisätiloja, mutta tavallista oli
työ metsässä kannon päällä. Kerran
kuulin sivusta hänen kertovan nuorelle lääkärille, että jatkosodassa ei
juurikaan ollut puudutusaineita. Miehet tulivat metsässä jonossa kullakin
kylmävesipullo kädessä, se oli puudutusaine.
Kamera oli mukana: Löysin 72
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kuvaa Sortavalasta Aunukseen, aika
monta Valamosta. Minulle on nyttemmin kerrottu, että ei siellä voinut yleensä laajemmalti kuljeskella, mutta tässä tapauksessa se kuului
työhön. Evl Esko Havo kertoo, että
paras kuulohavainnoitsija oli vuohipukki, joka hyppäsi ilmaan heti kun
venäläiset lentokoneet nousivat ilmaan ja vei laumansa suojaan. Näissäkin kuvissa esiintyy vuohi.
Kuvat ja isä-Kallelle Muhoksen pappilaan kirjoitetut 8 kirjettä ovat jäljellä, äitini poltti omansa.
Isälle kirjoitetuista kirjeistä saa kuvan työstä ja työoloista. Asuminen
ja ruoka hänellä on aina paremmin
kuin hyvin, mutta työolot ja varsinkin tiet tuntuvat kaipaavan parannusta. Kirjeissä on paljon tekniikkaa
ja omaperäisiä ongelmanratkaisuja
mm. valaistuksen saamiseksi, mutta
myös muuta hammaslääkärin varsinaiseen työhön liittyvää.
Kalle ja Jaakko olivat varsin teknisiä harrastuksiltaan. Jaakolla oli
mukana omat instrumenttinsa, ja
hän pyytää isäänsä auttamaan uusien hankkimisessa ja kuljetuslaatikoiden teettämisessä. Instrumenttien kustantamiseksi hänellä oli mahdollisuus myös ottaa maksullisia yksityispotilaita.
Vaikka Aunus oli suomalaisten
valtaamaa aluetta, asui osa alkuperäisväestöä edelleen sijoillaan ja talvisodassa menetettyjen alueitten väestöäkin oli palannut kotiinsa. Aluksi työtä oli paljon, sitten hän sai miehistön hampaat mielestään kohtuullisen kuntoon ja työtä tuntui olevan
vähemmän ja aikaa jäi ammattikirjallisuudenkin lukemiseen.
Hän on viihtynyt Viteleessä ja

kertookin kieltäytyneensä siirrosta pysyvästi isoon keskussairaalaan.
Hän olikin saanut lopulta pitää päänsä ja jäädä Viteleeseen. Sen kyllä uskon, kun muistan, miten hän koko
elämänsä ajan kammoksui isoja sairaaloita, kutsui niitä liukuhihnatehtaiksi.
Hän jatkoi työtään samoilla välineillä sodan jälkeen Muhoksen pappilan piharakennuksessa, johon perheemme jäi asumaan Kallen kuoleman jälkeen uuden kirkkoherran
vuokralaisena. Samantapainen kulkurielämä jatkui sodan jälkeenkin,
kun hän kulki pitämässä vastaanottoja lukuisilla Oulujoen voimalaitostyömailla. Osa välineistä, kuten
spriillä toimiva sterilisaattori, saattaa olla Suomen Lähetysseuran välittämänä käytössä Senegalin viidakossa edelleen.
Nyt vasta itse eläkkeelle päästyäni otin pienet ja käpristyneet kuvat
ja kirjeet selvitelläkseni. Alkusysä-

Hammaslääkärin työtila rintamalla
oli vaatimaton.

Viiden miehen luontoretkellä Kallivoisen luodolla Laatokalla syntyi lyijykynäpiirros.

Jaakko Strömmer (takana kesk) viihtyi Aunuksen Vitelen kenttäsairaalassa.
yksen antoi silti tauluksi asti päässyt
lyijykynäpiirros, joka oli isä-Jaakon
makuuhuoneessa seinällä viimeisinä vuosina. Siinä on viisi nimeä ja
päiväys Kallivoinen 21.5.1944. Ensin näytti siltä, että ikinä ei selviä,
mikä ja missä on Kallivoinen, mutta nyt sekin selvisi everstiluutnanttien Anssi Vuorenmaan ja Arto Kotron ansiosta: Kallivoinen on pienen
pieni luoto Laatokan itärannan tuntumassa aivan vanhan rajan eli Rajakonnun kohdalla. Luodolla oli oleillut vain pieni tähystysryhmä jatkosodan aikana. Ilmeisesti nämä neljä
muuta ovat päässeet sinne RTR 13:n
komentaja Asser Korvenheimon ”siivellä” ja kysymyksessä on luullakseni ollut joku virkistys- tai luontoretki, olivat kuulemma lintu- ja luontoharrastajia.
Isä ei puhunut, ei edes halunnut
kuulla sotajuttuja. Hän karttoi kyläpaikkoja ja seuroja, joissa tiesi niitä
joutuvansa kuulemaan. Minulle on
jäänyt sellainen käsitys, että hän oli
saanut koko asiasta kyllikseen. Enkä
minä kysellyt, enkä ollut edes kiinnostunut - silloin. Sotainvalidit ja
evakot saivat silti häneltä myötätuntoa myös konkreettisesti. Mutta yh-

den kerran vähän ennen kuolemaansa kuului sängyn pohjalta: ”Jaha Anna, ja pahinta, mitä sitten voi tulla,
se on sitten sota.”
Kuvien ja kirjeiden jäljennökset on
nyt talletettu Laatokan Puolustuksen Perinnearkistoon, ja puheenjohtajan, evl. Erkki Marttilan toimesta
kuvat on viety pariinkin internetosoitteeseen:
http://laatokanpuolustuksentietopankki.blogspot.com/2006/05/valokuvaluettelot-ic-id-muut-mediat-j.html,
jonka pitkän kuvaluettelon loppupuolella on Ic:18 Sotilashammaslääkäri Jaakko Strömmerin kokoelma. Toinen osoite on http://groups.yahoo.com/
group/Raja-Karjala/ ja sieltä Kuvasarja. Se on karjalaisten katselu- ja
keskustelufoorumi, jossa voi kommentoida ja tunnistaa kuvia. Kuvat löytyvät myös osoitteesta http://picasaweb.
google.ﬁ/Laatokankuvia/JaakkoStrmmerinKokoelma. Ketä vain kiinnostaa, voi vierailla näillä sivuilla, ja palautetta otetaan vastaan mielihyvin.
Anna Heikinheimo
Matosuontie 58. 90230 Oulu
08-330611 tai 050-360 3553
anna.heikinheimo@kolumbus.ﬁ
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Luonnonparantajan pojasta
tuli luonnon parantaja
Tampereen Pyynikinharjulla sijaitsevassa kesäteatterissa esitettiin
lähes koko 1960-luvun ajan Tuntematonta sotilasta. Samanaikaisesti ja jo paljon sitä ennen oli käynyt
jatkuvaa taistelua Pyynikistä vielä tuntemattomampi sotilas, Toivo
Toukomaa (1902-1964), vuoteen
1933 Tötterman.
Aloittaessaan Tampereen kaupunginagronomin tehtävät heti sotien
jälkeen hänellä oli unelma: tervehdyttää tuhoutumassa oleva Pyynikin
komea hongikko. Hän omistautui
Pyynikin luonnonpuiston ja sen komeiden mäntyjen suojelijaksi, jotta
myös tulevat sukupolvet saisivat siitä nauttia ja virkistystä hakea.
Rakkauden luontoon hän oli saanut isältään Albert Töttermanilta
(1864-1942), joka oli luopunut kaupunkilaiselämästä ja akateemisesta
ammatista ja ryhtynyt kanavanvartijaksi, kasööriksi, Kalkkisten idylliselle kanavalle, voidakseen siinä sivussa
omistautua luonnonmukaiselle puutarhaviljelylle ja luonnonparantamiselle. Jälkimmäiseen hän oli hakenut
oppia mm. Saksasta, aikansa luonnonparantajagurulta Louis Kuhnelta, ”kuhnekylpyjen” isältä.
Sotien jälkeen Pyynikin harju ja
sen puusto oli todella huonossa kunnossa. Ytimennäivertäjät söivät vuosikasvaimia ja tervasroso raivosi latvustoissa. Tuhoa oli jatkunut parinkymmenen vuoden ajan. Rinteet olivat pahimmillaan havumaton peitossa kun vuosikasvaimet putoilivat
näivertäjien tuhottua niiden ytimen
ja mäntyjen latvustot mustina, tervasrosoisina. Kaupunginagronomi
Toukomaa laati pelastussuunnitelman vuonna 1947.
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Toukomaan sotasuunnitelman mukaan sinne tänne harjun rinteille kaadettiin pyyntipuita, joihin näivertäjät pesiytyivät, jonka jälkeen puut hävitettiin.
Myös pahiten tervasroson tuhoamat puut
kaadettiin ja hävitettiin. Puiden vastustuskyky rosoa vastaan
lisääntyi näivertäjien
vähetessä ja puusto
alkoi elpyä. Yli kymmenen vuotta kesti
kamppailua, joka lopulta päättyi tuholaisten tappioon.
Mutta uusi vihollinen oli jo näköpiirissä: esiin murtautuva
rakennus- ja teknologiavimma. Pyynikin lähistöllä sijaitsevat Amurin
historialliset puutalokorttelit purettiin uusien uljaiden kivitalojen tieltä
ja moottoritietä ryhdyttiin hahmottelemaan läpi kaupungin ja Pyynikin harjun. Vuonna 1959 järjestettiin suunnittelukilpailu ”valtakunnantien” Tampereen osuutta varten.
Sen kaikki palkitut ratkaisut olisivat
merkinneet Pyynikin harjun pirstomista ja ainakin maisemallista tuhoa.
Näitä suunnitelmia ryhtyi Toukomaa silloisena kaupungin kiinteistöpäällikkönä kiivaasti vastustamaan
vaatien liikennettä ”taipumaan” ja
kiertämään Pyynikinharjun pohjoispuolitse. Kamppailu, johon vähitellen tuli mukaan kansalaisjärjestöjä ja asukasyhdistyksiä johti lopulta

siihen, että Pyynikin läpäisevää tietä ei rakennettu. Sittemmin Paasikiven-Kekkosen –tien nimellä kulkeva kehätie johdettiin pitkin Näsijärven puoleista rantaa, kuten jo Toukomaa aikanaan oli kompromissina
esittänyt.
Taistelun Pyynikistä lopullista
päätöstä Toivo Toukomaa ei ennättänyt nähdä, sillä Tampereen kaupungin yleisasemakaavasta harjun halkaiseva moottoritie poistettiin vasta vuonna 1972. Isäni unelma suojellusta luonnonpuistosta keskellä kaupunkia on toteutunut, sillä
5.6.1993, maailman ympäristöpäivänä vihittiin 50 hehtaarin suuruinen Pyynikin luonnonsuojelualue.

Pertti Toukomaa

Who are the Allwoods
and what is it like to have family contacts in
The Allwood family came to Sweden through Charles Samuel Allwood, who because of an interest in
Nordic culture moved to Göteborg
in 1902.
He then worked as a tourist guide,
teacher, translator and school inspector. He initiated English teaching
on the Swedish radio in 1925 and
started a language school in Mullsjö
1924. Charles met Aina Åkerhjelm
(Taulu 2086) in Göteborg in 1905
and married her in 1909.
Aina had grown up in Finland,
Jyväskylä and Borgå, and was the
daughter of Hjalmar Åkerhielm
and Augusta Joseﬁna Sneckenström
(Taulu 2078), who came from Borgå.
Aina and Charles had one child,
Martin Allwood (Taulu 2087).
Martin, after having gone to
school in Sweden, received his university education at Cambridge Uni-

versity, England. He worked as an
English teacher, sociology professor
and poet in Sweden and the USA.
He continued his father’s language
school in Mullsjö, under the name
of “the Anglo-Americal Center”, until 1991. He died in 1999.
Martin was married six times (one
of his wives was Finnish). He left 5
children, 4 of whom still have the family name Allwood.
Jens Allwood (Taulu 2088) is professor of linguistics at Göteborg University and Carl Martin Allwood is
professor of psychology at Lund
University.
Kristin Allwood is an artist in
Göteborg. Peggy Allwood is a police woman and Maria Jacobsson is a
medical doctor.
The family place in Mullsjö is
now an intercultural center for the
quality of life and owned by Jens Allwood (cf ).

The Finnish connections of the
family could be stronger. Jens and
Carl Martin Allwood have both visited Finland several times, mainly for academic reasons. However,
it would be nice if our connections
could be livelier.
In the meantime, welcome to the
intercultural center in Mullsjö.
Jens Allwood
Allwoodit ovat Henrikin sukuhaaraa.
Joseﬁna Sneckenström oli Rantasalmen
Haapaniemen sotakoulussa palvelleen
majuri Reinhold Stenrothin tyttären
Minette (Vilhelmina) Sneckenströmin tytär, Reinhold puolestaan Erik
Stenrothin pojan, Leppävirran ja Ilomantsin kirkkoherran Henrik Stenrothin poika. Reinhold toimi Haapaniemen tallimestarina ja hänen tehtävänään oli opettaa kadeteille ratsastusta ja miekkailua.
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Castrénin nimekkäässä suvussa
on useita stenrothilaista
Stenrothin laaja suku kätkee sisälleen lukuisia ”alasukuseuroja”, jotka
toimivat aktiivisesti sukutiedon keräämiseksi, tallentamiseksi ja sukuyhteyden ylläpitämiseksi. Yksi niistä
on Castrén-suku ry, monien suomalaisten vaikuttajien suku.
Stenrotheihin Castrénit liittyivät 1934, kun sittemmin KHO:n
presidenttinä, pää-, oikeus- ja sosiaaliministerinä ja oikeuskanslerina
toiminut Urho Jonas Castrén avioitui Helmi Inkeri Wegeliuksen kanssa. Hän puolestaan oli Saran sukuhaaran Masalinin-Costianin jälkeläisiä, Salomon Primus Wegeliuksen pojan Birger Wegeliuksen tytär
(Taulu 3167).
Castrén-suku ry:n puheenjohtaja,
dipl.ins. Jaakko Castrén, Helmi ja
Urho Castrénin poika valottaa sukuyhdistyksen historiaa ja toimintaa:
Talvella 1927 syntyi muutamissa
Castrén-suvun jäsenissä ajatus, että
jo silloin laajan suvun tulisi järjestää
kokous, jossa suvun jäsenet saisivat
tilaisuuden tutustua toisiinsa. Asiaa
valmistelemaan asetettiin toimikunta, joka päätyi Castrén-suvun sukukokouksen järjestämiseen 17. – 18.
9.1927 Helsingin Seurahuoneella.
Kokoukseen osallistui runsaat
100 suvun jäsentä, jotka senaattori
Kaarlo Castrén toivotti tervetulleiksi. Kokouksen juhlaesitelmässä tohtori Zachris Castrén toi esille Jalmari
Finnen tuolloin tuoreet tutkimustulokset Castrén-suvun ratsutilallisalkukodista Sääksmäen Linnaisten kylässä. Tätä ensimmäistä suvun tapaamista on kuvattu jälkeenpäin seuraavasti:
Julkisessa sanassa hyvin huomioitu su16 Kivenjuuret 1/2007

kukokous lukuisine seppelten laskuineen, monine puheineen, frakkipäivällistanssiaisineen ja huviretkineen
oli laajaohjelmaisempi, juhlallisempi
seremoniaalisempi kuin suvun viimeaikaiset, ajan henkeä seurailleet sukukokoukset.
Vuoden 1927 sukukokouksen yhteydessä todettiin, että vastaavanlaisia tilaisuuksia tulisi järjestää muutaman vuoden välein. Tämä toteutui
kuitenkin vasta sotien jälkeen kun 11

Varsinaiset sukukokoukset pidetään vähintään joka viides vuosi.
Ensimmäisen järjestettiin 14.5.1947
Säätytalolla Helsingissä. Tämän jälkeen sukukokouksia onkin järjestetty viiden vuoden välein siten, että kokoukset on pidetty vuorotellen pääkaupunkiseudulla ja jollain
suvun historiaan liittyvällä paikkakunnalla. Viimeisin, kolmastoista
sukukokous, järjestettiin 11.6.2005
Sääksmäellä Linnaisten kylässä, jossa sijatsee myös suvun alkukoti. Seu-

Castrén-suvun juhlapäivälliset 17.9.1927 Helsingin Seurahuoneella.
helsinkiläistä suvun jäsentä kokoontui 2.11.1946, jolloin sukuyhdistys
päätettiin perustaa. Sukuyhdistyksen
säännöissä on määritelty, että yhdistyksen jäseneksi on oikeutettu liittymään jokainen vuonna 1737 kuolleesta kirkkoherra Olaus Castreniuksesta yksinomaan miespuolisen jälkeläisen kautta polveutuva sekä hänen aviopuolisonsa ja lapsensa.

raava kokous järjestettäneen pääkaupunkiseudulla vuonna 2010. Sukukokouksissa on osanottajia ollut viime vuosina hieman toistasataa.
Sukukokouksissa pidetyt suvun
historiaan liittyvät esitelmät ja muu
historia-aineisto on koottu vuonna
2005 julkaistuun Castrén sukutarinoita kirjaan.
Castrén-suvun sukukalenteri on

julkaistu vuonna 1972 sekä vuonna 1992 suvun päämiehen Klaus
Castrénin toimittamana. Sukukalentereihin on sisällytetty suvun elossa
olevat jäsenet ja kuolleista vain ne,
joista nämä elossa olevat polveutuvat. Parhaillaan on selvitettävänä missä laajuudessa ja missä muodossa ajantasalla oleva sukukalenteri
julkaistaan vuonna 2012. Tässä tuskin kuitenkaan päästään yhtä kattavaan esitykseen kuin Stenroth-suvun
Intermezzo, jota voidaan pitää erinomaisena ja kunnianhimoisena esikuvana uutta kalenteria suunniteltaessa. Suurin haaste sukuyhdistyksellemme on löytää sukuhaaroista vastuuhenkilöt tietojen keruuvaiheeseen.
Castrén-suku r.y:n kotisivut avattiin huhtikuussa vuonna 1996. Sivuille on koottu sukuyhdistyksen
perustiedot sekä kulloinkin ajankohtaiset asiat. Sivuilta www.castren.net
löytyvät mm. sukukokousten pitopaikat sekä osa niissä pidetyistä esitelmistä. Kotisivut täydentävät sukukirjeiden muodossa tapahtuvaa sukuyhdistyksen tiedottamista.
Kahteen sukukokoukseen liittyen
on paljastettu suvun historiaan liittyvät muistokivet ja –laatat. Pälkäneellä 6.6.1982 pidetyn sukukokouksen yhteydessä paljastettiin Pälkäneen Rauniokirkon seinustalla oleva
suvun kantaisän Olaus Castréniuksen muistokivi. Paltaniemen kuvakirkossa paljastettiin 5.6.1987 Kajaanin voutikunnan kruununvoudin, Kajaanin pormestarin ja Sotkamon nostoväen luutnantin Matthias
Castreenin muistolaatta.

GOLFARIT
H U O M I O !
On korkea aika ilmottautua mittelemään suvun golfmestaruudesta ja hienoista palkinnoista!
Tänä vuonna kisa järjestetään Hämeenlinnan seudulla:

Stenroth
Golf Open 2007
Paikka: Tawast Golfin kenttä. Aika: 16.06.2007 klo 15
Kilpailumuoto: Pistebogey, maksimi kilpailutasoitus 36.
Sarjat: Naiset, Miehet. Osallistumismaksu: EUR 50/hlö
Ajo-ohje: Hämeenlinna - Lahti, tie n:o 10, jolta käännytään Vanajanlinnan suuntaan.
Ajo-ohje: www.golf.fi/seurat ja kentät/tawastgolf
Ilmottautumiset: 31.05.2007 mennessä suvun
golfoperaattorille:
Harri Siukonen
Puh: +35850 555 1247
Sähköposti: harri.siukonen@triofloor.fi
Nähdään joukolla
Tawast Golfin klubilla!

Jaakko Castrén
Castrén-suku ry:n puheenjohtaja
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Stenrothin perheuutisia 2006–2007
Toimituksen tietoon ovat tulleet seuraavat perheuutiset

Syntyneitä
24.3.2006 Alina Ester Eliisa Vanhala (H), vanhemmat Anni o.s. Vihavainen ja Antti Vanhala.
28.3.2006 Kaksoset Jenny Linnea ja Saga Cecilia (S), vanhemmat Niklas ja Paula Mahlberg.
31.3.2006 Alma Iines Orvokki Salmenkivi (H), vanhemmat Maiju Salmenkivi ja Aleksi Tolonen.
8.5.2006 Iikka Antti Ilmari Torppa (H), vanhemmat Johanna o.s. Siukonen ja Jukka Torppa.
22.5.2006 Eetu Juhana Vihavainen (H), vanhemmat Eero ja Tanja Vihavainen.
29.6.2006 Aleksi Elias Ripatti (H), vanhemmat: Marita Relander ja Keijo Ripatti.
19.7.2006 Elias Juhani Heino (H), vanhemmat Touko Heino ja Jenni Kiviaho.
14.9.2006 Ella Marie Kustaava Anttila (H), vanhemmat Eeva o.s. Tavaila ja Jyrki Anttila.
8.10.2006 Karl Anton Alarik Aarnio (K), vanhemmat Mari Taipale ja Johan Aarnio.
9.11.2006 Oliver Henrik Kinnunen (H), vanemmat Anu ja Niko Kinnunen.
20.12.2006 Eetu Johannes Palola (N), vanhemmat Lasse ja Heli Palola.
23.12.2006 Kati Soﬁa Toivola (H), vanhemmat Arja o.s. Pesonen ja Tero Toivola.
15.1.2007 Essi Lumi Eveliina Alhanen N), vanhemmat Miia o.s. Similä ja Jouni Alhanen.
27.1.2007 Niklas Sebastian Åberg (S), vanhemmat Anne Hanhela ja Tom Åberg.
17.2.2007 Maija Anja Aleksandra Palola (N), vanhemmat Marcus ja Johanna Palola.
12.3.2007 tyttö (S), vanhemmat Riitta o.s. Kilpeläinen ja Graham Lees.

Vihittyjä
20.6.2006 Susanna Siukonen (H) ja Jani Riekkinen.
30.6.2006 Miia Eveliina Similä (N) ja Jouni Juhani Alhanen.
14.4.2007 Heikki Mikael Anttila (K) ja Nora Natalia Kutin.
12.3.2007 Maarit von Bell (H) ja Petri Kallio.

Nimityksiä
Yliarkkitehti Jorma Salmenkivi (H), Helsinki

Valmistuneita
Veikko Joonas Siukonen (H) sotatieteiden maisteriksi 20.4.2007.

Nuorta kadettia hymyilyttää.

Kuolleita
Berit Margareta Flander, o.s. Stoor (N) 20.3.1917–25.10.2006.
Ritva Tuula Helena Selén, o.s. Pöysti (K) 14.1.1947–6..2007.
Rose-Maj Roschier, o.s. Svensson (K) 7.4.1915–21.2.2007.
Tuulia Marjatta Rautaoja, o.s. Stenroth (N) 30.8.1977–5.3.2007.
Teppo Arto Juhani Rautaoja (N) 16.12.1976–5.3.2007.
Per Victor (Lilo) Heinrichs (H) 2.10.1921–11.3.2007.
Mirjam Terttu Kalpala, o.s. Toivo (K) 26.9.1929–24.3.2007
Veikko Jaakko Uolevi Pihlajamäki (K) 4.3.1922–12.4.2007
Matti Kalervo Virkkala (H) 10.11.1948–17.4.2007
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Emma Kekonista suunnitteilla dokumenttiﬁlmi
Anna Heikinheimo (Taulu 4274)
ja miehensä rovasti Pertti Heikineimo suunnittelevat dokumenttiﬁlmiä Emma Kekonista (Taulu 4251)
ja hänen jälkeläisistään Hämäläisistä
ja Strömmereistä.
Emma Kekonin ensimmäinen
puoliso oli Helsingin Vanhan kirkon urkuri, dir.mus. ja säveltäjä Lauri Hämäläinen. Toinen puoliso oli
taidemaalari ja Taideyhdistksen piirustuskoulun rehtori ja opettaja Albert Gebhard. Lapsista Väinö ja Lassi Hämäläinen olivat taidemaalareita, samoin Johannes Gebhard oli kuvataiteilja, Ateneumin konservaattori ja Suomen taiteilijaseuran sihteeri.
Tytär Armi Hämäläinen oli kuoronjohtaja, säveltäjä ja kirjailija, professori Heikki Klemetin puoliso.
Käsikirjoituksen tekee Anna Heikinheimo. Hänen isoäitinsä oli Emma Kekonin tytär Hilja ja isä Jaakko
Strömmer, jonka sotamuistoista on
tarina myös tässä lehdessä.

Matti Sariola suosituin
kuopiolainen
Musikinopettaja, lehtori Matti Sariola, 49, (Taulu 2247) on valittu suosituimmaksi kuopiolaiseksi
kaupunkilehti Uutis-Kukon äänestyksessä. Suosion taustalla on hänen
toimintansa Kuopion Yhteiskoulun
säilyttämisen puolesta.
Äänestäjät kehuivat Matti Sariolan taitoja opettajana, konserttien
järjestäjänä, kasvattajana ja kaverina.
Yhteiskoululaiset ja vanhan koulunsa puolesta puhujat olivat äänestyksessä innokkaasti liikkeellä, ja useaan äänestyskuponkiin olikin lisätty: Kuopion Yhteiskoulua ei saa lakkauttaa!

Yhteiskoulua tuettiin kevään aikana Sariolan järjestämillä 9. musiikkiluokan konserttitanssiaisilla ja
Koska meillä on koulu -konsertilla,
johon osallistui viisikymmentä musiikin ammattilaista, monta koulun
entistä oppilasta.
”Halusimme porukalla näyttää
ennen kevään kouluverkkopäätöksiä, miten keskeinen kulttuurikasvattaja ja jopa kulttuurin tekijä Yhteiskoulu on ollut jo vuosikymmenten ajan”, Matti Sariola puolusti lakkautusuhan alaista kouluaan.

Pujottelun kristallipallo
Eino Kalpalalle
Se mikä Kalle Palanderilta jäi saavuttamatta tänä vuonna, sen saavutti Eino Kalpala, 80, Katarinan sukuhaarasta: Hän toi pujottelucupin
kristallipallon ja nipun mitaleita, peräti 21 Suomeen!
Kyse oli FIS:n Master-cupista, jossa viime talvena pystyttiin pitämään
lumen puutteen takia 27:stä kilpailusta vain 17. Eino Kalpala osallistui niistä seitsemään, mutta menestyi niin hyvin, että voitti kristallipallon 80-84 ikäluokassa. Lajeina olivat
pujottelu, suurpujottelu ja SuperG.
Helmikuun lopulla hän osallistui
MM-pujotteluihin Italian Abetonessa, Toscanassa. Kisat piti käydä Alpeilla Limonessa, mutta siellä ei riittänyt
lunta, joten ne siirrettiin etelämmäksi Apenniinien vuoristoon, jonne tuli
sopivasti lunta ja pakkasta.
Cupvoitto varmistui huhtkuussa
ﬁnaalissa Itävallan Gistlin-Hochkanissa, jossa Kalpala sai kaksi kultaa ja
hopean. Maailmanmestaruuskisoista
hän toi kultaa, hopea ja pronssi sekä neljäs tila. Hyvää menestystä moninkertaiselle pujottelulajien Suomen mestarille tuli myös useissa kotimaan masterkisoissa.

Mainittakoon, että cupin vanhin
osanottaja oli 87-vuotias.

Jyrki Myllyvirta Lahden
kaupunginjohtajaksi
Mikkelin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta (Taulu 377) Katarinan
sukuhaarasta on valittu Lahden kaupunginjohtajaksi. Hän on 54-vuotias diplomi-insinööri ja toiminut
Mikkelin johdossa 16 vuotta.
Myllyvirta edustaa kokoomusta, ja hänet valittiin suostumuksensa perusteella äänin 34-25 vastaehdokkaanaan Kotkan kaupunginjohtaja Henry Lindelöf (sd).

Jorma Kääriäinen Riku
Niemi Orchestran solistiksi
Kapellimestari Riku Niemen (H)
25-henkisen orkesterin vakituiseksi solistiksi on toistaiseksi kiinnitetty Agentsin solistina tunnettu Jorma
Kääriäinen.
Riku Niemi Orchestra (RNO) on
perustettu vuonna 2005. Orkesterin
kantava ajatus on olla aidosti koko
Suomen orkesteri. Ilman julkista tukea toimiva orkesteri esiintyy täysimittaisena tänä vuonna 30 kertaa eri
puolilla maata.
Riku Niemi ja hänen yhtyeensä muistetaan esiintymisistä Stenrothien sukujuhlilla.

Kivenjuuret toivottaa
kaikille Stenroth-suvun jäsenille

Hyvää Kesää
ja uuden lehden odotusta!
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Ministeri Veikko Pihlajamäki 1922-2007

Erik Stenrothin suvun jäsen,
ministeri, maanmittausinsinööri
Veikko Pihlajamäki kuoli 85-vuotiaana Kauhavalla 12.4.2007.
Hän oli syntynyt 4.3.1922 ja kuului Katarinan sukuhaaraan.
Hänen äitinsä kansakoulunopettaja Aili Roschierin isä Elias Roschier oli pitkään Maaningan kirkkoherra. Eliaksen isä, Katariinan pojan nimismies Wilhelm
Roschierin poika Herman puolestaan toimi pitkän ajan ristiinalaisten pappina.

Veikko Pihlajamäkeä voi hyvin
luonnehtia kauhavalaiseksi isänmaanystäväksi, jonka
työ laajeni kotikaupungista Kauhavalta Etelä-Pohjanmaalle ja koko
suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuonna 1972 hänet valittiin keskustapuolueen kansanedustajaksi. Tässä tehtävässä hän oli yli
viisitoista vuotta.
Hänen poliittinen
uransa huipentui
toimintaan eduskunnan toisena varapuhemiehenä
ja puolustusministerinä 1983-1987.
Hän oli viimeinen sotaveteraani, joka toimi maamme hallituksessa.
Tutustuin Veikko Pihlajamäkeen
1980-luvulla Lapualla piispanvirkaa
hoitaessani. Havaitsin, miten laajaa
luottamusta hän nautti Etelä-Pohjanmaalla. Erityisesti hänen sotaveteraanitoverinsa ja heidän perheensä olivat hänen sydämellään. Itse
hän astui vapaaehtoisena 1940 puolustamaan maata viidettä vuotta ja
haavoittui Äänisjärven rannalla.

Hänet tunnnettiin miehenä, joka uskalsi ottaa hoitaakseen sellaisiakin vaikeita asioita, jotka näyttivät vähäpätöisiltä tai toivottomilta. Minne tahansa hän matkoillaan saapuikin, hänen kerrotaan
etsineensä ensimmäiseksi käsiinsä
puhelimen – kännyköitä ei siihen
aikaan vielä ollut käytettävissä.
Jätettyään valtakunnanpolitiikan hän jatkoi kotikunnan ja kotiseudun sekä yrittäjäopiston puuhamiehenä. Kuntoiluna hän harrasti suunnistusta.
Veikko Pihlajamäki oli vakaumuksellinen kristitty, joka ammensi työhönsä voimaa Jumalan
sanasta. Kaksikymmentä vuotta
sitten kutsuimme yhdessä koolle
muutamia julkisissa tehtävissä olevia eteläpohjalaisia voidaksemme
lukea Raamattua ja pohtia suuria
elämänkysymyksiä. Tämä perhepiiri kokoontuu yhä vieläkin.
Veikko Pihlajamäkeä jäivät kaipaamaan puoliso Kylli ja lapset
Antti, Jaakko ja Elina perheineen.

Yrjö Sariola

Aviopari kuoli tasoristeysturmassa Nivalassa
Nilsin sukuhaaraan kuulunut Tuulia Marjatta Rautaoja, o.s. Stenroth,
ja hänen puolisonsa Teppo Rautaoja
(Taulu 4945) kuolivat tasoristeysonnettomuudessa Nivalan Niskakan-
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kaalla 5. maaliskuuta 2007. Kiskobussi törmäsi heidän henkilöautoonsa vartioimattomassa tasoristeyksessä, ja molemmat saivat surmansa heti.

Tuulia Rautaoja oli lähihoitaja
ja syntynyt 1977. CNC-koneistaja
Teppo Rautaoja oli syntynyt 1976.
Heiltä jäi kaksi lasta, 3-vuotias poika ja 6-vuotias tyttö.

Emerituspiispa Yrjö Sariola 75 vuotta
Stenroth sukuseuran ensimmäinen puheenjohtaja ja seuran ensimmäinen kunniajäsen, emerituspiispa Yrjö Sariola täyttää 1. kesäkuuta
75 vuotta. Hänellä ei ole yleistä vastaanottoa, vaan hän viettää merkkipäiväänsä lähipiirissä kesämökillään
Virroilla, todennäköisesti kalastuksen merkeissä – jos sää sallii.

riola Keski-Suomesta, Jyväskylästä!”
Pellosniemen pappila Laukaan
kirkonkylässä oli neljän peräkkäisen
kirkkoherran (Otto ja Osvald Stenroth, Armas Salmenkivi, Yrjö Sariola) aikana Stenrothin suvun kohtaamispaikka, hengellisen elämän ja
kasvun keskus, jossa myös Sariolat
olivat tuttu näky.

Yrjö Sariola järjestää aika ajoin Jyväskylässä kotikonsertteja, joissa hän itse soittaa pianoa ja Jyväskylän sinfoniaorkesterin Jukka Hämäläinen alttoviulua. Kuva huhtikuulta 2007.
Pankinjohtaja Veikko Sariolan ja
tämän vaimon, kansakoulunopettaja
Elsan kuopus kasvoi lapsuutensa Jyväskylässä, ja vahva merkitys hänen
tulevalle elämälleen luotiin Laukaan
pappilassa äidin vanhempien, kirkkoherra Osvald ja ruustinna Ninni
Stenrothin kotona.
Sariolan tutkituista sukujuurista
yksi haara johtaa syvälle keskisuomalaisuuteen. Toinen haara vie Savoon
ja kolmas Uudellemaalle. Esivanhempia löytyy myös Pohjanmaalta, Karjalasta ja Varsinais-Suomesta.
“Sariola Suomesta”, voisi hän esitellä itsensä, jos häneltä kysyttäisiin,
mistä hän on kotoisin.
Siis voisi vastata. Oikeassa elämässä hän on vastannut toistuvasti: “Sa-

Elsan ja Veikon perheeseen syntyi
viisi lasta, ensimmäisenä Salme tammikuussa 1923 ja viimeisenä Yrjö kesäkuussa 1932. Väliin mahtuivat Raimo (1924–1927), apteekkari Inkeri
(1925–2002) ja pankinjohtaja, varatuomari Aarne (s. 1928). Heidän kotinsa sijaitsi aluksi Nordbergien vanhassa puutalossa Väinönkatu 16:ssa,
jonka tontilla oli myös piharakennuksia, silloisen kaupunkikuvan mukaan. Aikuiset kulkivat katuja pitkin,
lapset puikkelehtivat pihojen kautta
aitojen yli, ali tai välistä. Kotieläimet
olivat tuttu näky takapihoilla.
Yrjön ensimmäinen opinahjo oli
Cygnaeuksen kansakoulu Voionmaankadulla ja seuraava Jyväskylän
lyseo, josta hän kirjoitti ylioppilaak-

si 1951. Hän halusi papiksi pikkupojasta lähtien, ja niin opiskelupaikka Helsingin yliopiston teologisessa
tiedekunnassa oli selviö.
Teologian kandidaatin paperit
myönnettiin Sariolalle 16. helmikuuta 1957 arvosanalla laudatur (18/21).
Mikkelin piispa Martti Simojoki vihki hänet hyvin pian tutkinnon varmistumisen jälkeen 27. helmikuuta
1957 Mikkelin tuomiokirkossa. Samana päivänä hän julkaisi kihlauksensa tulevan vaimonsa, Sulkavalta kotoisin olevan neiti Anna-Maija Ahvan kanssa sekä aloitti työnsä
Juvan seurakunnan nuorisopappina.
Ikää nuorella miehellä oli 24 vuotta.
“En muista, mikä virkamääräykseni Juvalle oli muodollisesti. Sen sijaan
syvälle sieluuni syöpyi se, että olin rovasti Jalo J. Jalkasen apulainen ja että
sain asua täysihoidossa hänen kodissaan”, Sariola kirjoitti uransa alkutaipaleesta kirjassa Kipua ja siunausta.
Papin ura johti useiden seurakuntien kautta Lapuan piispalaan, vahvaksi vaikuttajaksi Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kirkolliskokousedustajaksi hänet valittiin ensimmäisen kerran 1968, Sittemmin
hän toimi muiden tehtäviensä ohella Kirkon jumalanpalvelustoimikunnan puheenjohtajana 1975–1989 ja
Käsikirjakomitean puheenjohtajana
1988–1997.
Tuottelias piispa on kirjoittanut
paljon, esimerkiksi synodaalikirjeen
Jumalan sanan saarna 1967, väitöskirjan Saarna ja teksti saksalaisten saarnateorioitten valossa 1967, Johdatus
homiletiikkaan 1973, Yhteistyön merkiksi kättä 1975, Tunnustuksessa pysyen. Pohdintoja Augsburgin tunnustuksen äärellä 1981, Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi. Musiikin
teologian peruskysymyksiä 1986, KohKivenjuuret 1/2007 21

ti uudistuvaa kirkkoa 1991, Uudistuva jumalanpalvelus 1994 ja Mennään messuun, Johdatus uudistuvaan
jumalanpalvelukseen 1998.
Eläkkeelle jäätyään hän on kirjoittanut henkilökohtaisia tuntemuksiaan
ja ystäviastään teoksissa Kipua ja siunausta 1999 ja Polun kulkijat 2003.
Vahvana harrastuksena hänellä on
ollut nuoruudesta lähtien musiikki, erityisesti piannonsoitto, jota hän
opiskeli Irma Telkin, Dmitry Hintzen
ja Kurt Walldénin oppilaana. Vahvana innoittajana alkutaipaleella oli viulua soittanut vanhempi veli Aarne.
Eläkkeellä ollessaan Yrjö on järjestänyt kamarikonsertteja yhdessä Seppo Laamasen (sello), Olavi Sariolan
(viulu), Hannu Kiisken (sello) ja Jukka Hämäläisen (alttoviulu) kanssa.
Stenroth sukuseuran hallitus ja
Kivenjuurien toimitus onnittelevat
kunniajäsentään ja toivottavat päivänsankarille monia armorikkaita
vuosia ”Jumalan kunniaksi ja mielen rakennukseksi”.
Timo Siukonen
Emerituspuheenjohtaja
Kummipoika, sisarenpoika

Joutsenlampi Ballet
Mikkelissä syyskuussa

Juuso Waldenin syntymästä
100 vuotta

Ulla ja Hannu Savisalon (H) synnyttämä Ballet Mikkeli tuo joka
syksy Konserttitalo Mikaeliin korkeatasoisen balettifestivaalin, pääasiassa venäläistä klassista balettia.
Ensi syyskuun 26.-30. päivinä ohjelmassa on kaksi kokoillan balettia, Joutsenlampi ja Don Quijote
sekä espanjalaistunnelmainen gaalailta Ruzimatov & Flamenco!
Imperial Russian Balletin solisteina nähdään Svetlana Zaharova, Anastasia ja Denis Matvienko sekä Faruk Ruzimatov ja ﬂamencotanssijat
Rosario ja Ricardo Castro Romero.
Orkesterina on Moskovan Novaja
Oopperan orkesteri. Kaikki esitykset nähdän kahdesti. Hannu Savisalon mukaan esitykset alkavat olla loppuun myytyjä, mutta lippuja voi vielä tilata netistä www.balletmikkeli.ﬁ.
Savisalot ovat mukana Mikkelin Mikaeli Oy:ssä, jonka tavoitteena on tuottaa vuodessa neljä kulttuuritapahtumaa, joista uusimpana
on toteutunut loppiaisen ajan sirkusfestivaali.

Vuorineuvos Juuso Walden, Yhtyneiden Paperitehtaidenpitkäaikainen toimitusjohtaja ja urheiluelämän vaikuttaja, liittyy Stenrothin
sukuun Peik Glöersenin (S) puolison Eeva-Liisa Waldenin isänä (Taulu 3728).
Walden oli syntynyt 5.4.1907.
Syntymän merkkivuotta vietettiin
huhtikuussa Valkeakoskella monin
tavoin. Ari Sirén on laatinut Waldenin pienoiselämäkerran. Valkeakoskella avattu näyttely on vielä avoinna Ilveslinnassa Jämsänkoskella 3.6.
asti ja siirtyy Kaipolan tehtaalle kesäkuussa. 24.5. on FCHakan ja MyPan juhlaottelu Tehtaan kentällä ja
Suomen Palloliiton 100-vuotisjuhlanäyttelyn avajaiset Jalkapallomuseossa Valkeakoskella.

Elämysmatka
Suomen majakkasaarille!
Majakka - DVD; valikko: suomi, ruotsi, englanti
Kaiken kruunaa Bengtskärin puolustustaistelua johtaneen Fred Lutherin
kommentit tästä erikoisesta taistelusta 26.7.-41. Majakkamatkamme
alkaa Isokarin majakalta ja päättyy Bengtskärin sankarimajakalle. Majakat ovat viitoittaneet Suomen tien länsimaiseen kulttuuriin ja vaurauteen.
DVD:tä voi suositella lahjaksi tai muuten vain henkilöille, jotka arvostavat kauneutta ja menneiden sukupolvien ankaraa työtä ja Suomen
historiaa. Kesto 40 min.
Erikoistarjous: 18 € sis. alv 22 %+ 1 € pk. (norm. 25 ).
Tilaukset ja tiedust.: bellvidor@kolumbus.fi, 0503309492.
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Toisenlaista sukututkimusta:

Matkoilla löytyi suvun paikkoja ja
ihastuttavia vanhoja sukulaisia
Vaikka sukututkimuksen perusta
ja ehtymätön lähde on arkisto, voi
retkiä suvun menneisyyteen tehdä
myös toisin.
Viime vuosina olemme sukeltaneet perheemme sukujen entiseen
elämään matkoilla niiden alkujuurille ja etsineet yhteyksiä elossa oleviin sukujen jäseniin.
Se on ollut todella antoisaa.
Kaikki alkoi ennen tietoa kuulumisestamme Stenrothin sukuun.
Ryhdyimme etsimään Mirjan esiisän Christen Smith Stillesen Holstin norjalaisia sukujuuria. Hän oli
tullut 1870-luvulla Fredrikstadista
Kotkaan serkkunsa Hans Gutzeitin
kanssa ja toimi tämän jälkeen vuosikymmenet Kotkan sahan (nyk. StoraEnso) johtajana.
Hänen ja Agnes Xenier Edel Luna Mörckin tytär Gunvor oli Mirjan isoäiti, piirilääkäri Rafael Wegeliuksen puoliso. Wegeliuksen kahdeksan lapsen sisarusparvesta Sortavalassa on tallella monistettu kirja, jossa
Mirjan äidin Airi Koposen (Wegeliuksen) serkku Helmi Castren (Wegelius) muistelee erinomaisen elävästi suvun elämää ja tapahtumia 1900luvun alkupouolelta lähtien. Kirjasta on yksi kappale tallennettuna Joensuun maakuntamuseossa.
Wegeliusten kautta selvisi sukuyhteys Stenrothin Saran sukuhaaraan Costianiin ja Masaliniin.
Olohuoneemme seinällä on kunniapaikalla kaksi muotokuvaa. Takana ovat nimet: Anna Cathrine von
Cappelen ja Svend Pedersen Holst,
Christenin vanhemmat.
Matkailuoppaana toimiessaan

Mirja oli opastamiltaan norjalaisryhmiltä udellut jo aiemmin mahdollisia tietoja elossa olevasta suvusta Norjassa. Selvisi, että Oslossa on
Cappelenin kirjapaino, joka ei enää
ollut suvulla, mutta sitä kautta saim-

via ulkomaalaisia kaupan ja orastavan puuteollisuuden tuotannon kehittäjiksi.
Kun suunnittelimme Holstin suvun tapaamista Kotkaan kesäksi
2001, teimme keväällä matkan Sak-

Else-Marie Kalager ja Karin Volde tutkivat Mirjan kanssa sukukuvia Drammenissa.
me yhteyden vielä vahvaan Cappelenin sukuun.
Yhteydet ja norjalaisten pitkälle
edennyt sukututkimus auttoi nopeasti löytämään suvun saksalaiset alkujuuret aina 30-vuotiseen sotaan
asti. Kantaisä oli Bremenin lähellä
olevan Wildeshausenin pormestari
Dietrich von Cappelen, joka kuoli
Kustaa II Aadolﬁn joukkojen vangitsemana 1632. Hänen orvoksi jäänyt
poikansa Johan von Cappelen kasvoi oletettavasti setänsä, Bremenin
pormestarin perheessä, vaurastui ja
tuli 1653 Norjaan, jonne houkuteltiin tietotaitoa ja varallisuutta omaa-

saan Cappelenien juurille. Historian
siipien havinan tunsi konkreettisesti, kun Wildeshausenin vanha, pormestari von Cappeleninkin käyttämä raatihuone oli yhä pystyssä, palvellen nyt matkailutoimistona. Bremenin raatihuoneen salin ikkunassa
olevaa sukuvaakunaa emme valitettavasti päässeet katsomaan salin oltua suljettuna.
Wildeshausenissa sikäläiseltä sukututkijalta saimme arvokasta tietoa
suvun vaikutuksesta ja asuinpaikoista kaupungissa. Opettaja Wolfgang
Pohl on erityisesti tutkinut saksalaisten muuttoa Amerikkaan keskiajalta
Kivenjuuret 1/2007 23

lähtien, mutta hän oli erittäin kiinnostunut myös Norjaan siirtyneiden
jälkeläisistä.
Läheisessä Westerkappelnissa on
Cappelenhaus, vallihaudoin ympäröity linna, johon pääsimme kutsumattominakin tutustumaan. Kartanon ”talonmies”, modernia kuvanveistoa harrastava taiteilija vei meidät nykyisen omistajan, iäkkään leskirouvan luo. Saimme ihastella upeita saleja, mutta varmuutta yhteydestä omaan Cappelenin sukuhaaraan
emme nimeä enempää saaneet.
Satapäistä Holst-sukua saatoimme sukukokouksessa näin informoida laajalti saksalaisista sukujuurista
kuvin ja piirtoheitinkalvoin.
Nykysuvun jäljittämisen vaikeus
oli, että elossa olevista ei tietoja rekistereistä anneta. Menneiden vuosien aikana onnistuimme Cappelenin sukututkijan sekä norjalaisten
seurakuntien pappien ja työntekijöiden ja muutamissa lehdissä julkaistujen ”etsintäkuulutusten” avulla tavoittamaan niin Cappelenien kuin
Mörckin jälkeläisiä Etelä-Norjasta,
Oslosta, Drammenista, Fredrikstadista ja Skienistä.
Vilkkaan kirjeenvaihdon tuloksena sukuyhteydet alkoivat selvitä nopeasti. Molemmista suvuista oli sukuselvitykset kirjoina ja tuoreempina sukutauluina nykypolviin asti
norjalaisella perustellisuudella. Saimme Haakon Cappelenilta ja Bodil
Cappelenilta valtavasti tietoa, vanhoja kuvia ja uusia valokuvia nykypolvista.
Samalla selvisi, että perheessä ollut tieto kuninkaallisista esi-isistä
osoittautui vääräksi: yhteys Norjan
ensimmäiseen kuninkaaseen Harald
Kaunotukkaan katkesi muutama sukupolvi myöhemmin siihen, että yhden esi-isän, äidinäidin äidinisän ensimmäinen puoliso oli suoraan Haraldin jälkeläinen, mutta Mirjan sukuhaara lähti vasta toisesta puolisos24 Kivenjuuret 1/2007

ta. Se kuninkaallisuudesta!
Yhteydenpito Norjan sukulaisiin jatkui. Kesällä 2004 teimme Mirjan Ruotsissa Karlstadissa asuvan veljen
Olli Koposen ja
hänen puolison- Cappelenin suvun jäseniä tapasimme Fossesholmin upeassa Cathrin Gun- sa museokartanossa Drammenin lähellä.
nesbyn kanssa
matkan Drammeniin ja Fredriksta- Drammenin Bragernesin kaupundiin, tutustuimme Cappelenien ja ginosan. (Sen torialueella hiihdeMörckien aiemmin omistamiin suu- tään keväisin myös televisiossa nähriin kartanoihin.
tävä sprintin MM-osakilpailu.) Joen
Erityisen mukavaksi muodostui toisella puolella rinteellä seisoo muFossesholmin museoidussa sukukar- seona Cappeleneille kuulunut upea
tanossa tapaaminen kymmenkunnan kartano Austad.
Cappelenin ja Fredrikstadissa muuFredrikstadissa meitä oli vastassa
tamien Mörckien kanssa. Drammen- Laila Mörck sekä sukuunsa menneiissa kohtasimme kaksi ihastuttavaa syyteen paneutunut Pål Magne Bratyhdeksänkymppistä mutta ajatuk- teli tyttärineen viikinkiaikaa harrassiltaan terävää naista, serkukset El- tavan Joachim-veljensä kanssa. Heise Marie Kalagerin ja Karin Volden, dän opastuksellaan tutustuimme sujotka osoittautuivat Mirjan äidin vun asuinpakkoihin, muun muaspikkuserkuiksi.
sa Christen Holstin puolison Agnes
Else Marien tyttären tapaamiseen Mörckin suureen lapsuudenkotiin
kokoama näyttely yllätti: Kalagerin (jossa nykyisin valaanpyyntimuseo)
albumeista löytyi runsaasti samoja linnoitetussa historiallisessa Gamlevalokuvia kuin meidän kuvakokoel- byenin kaupunginosassa.
mista, ja saatoimme tunnistaa useiVoi kuvitella, millainen kulttuuta henkilöitä.
rishokki Holsteille oli tulla karulle
Siellä myös paljastui, että Cappe- Kotkansaarelle, jossa 1870-luvulla
lenit ja Holstit olivat todella varak- ei ollut muuta kuin saha ja työläisilkaita: tupakkatehtailija Svend Pe- le rakennetut ahtaat asunnot, jollaidersen Holst omisti koko nykyisen seen Holstitkin useiksi vuosiksi joutuivat tyytymän.
Paluumatkalla etsimme vielä kysellen Hurumin kartanon paikan
Drammenin vuonon upeissa masemissa, jossa Anna Cathrine von Cappelen myös asui.
Kaiken kaikkiaan sen antoisampaa sukutkimusta emme voi kuvitella – pölyisten arkistojen sijaan eläEsiäidin Agnes Mörckin kodin edusmän makuista sukuseikkailua!
talla Fredrikstadissa nykyistä kaukaista sukua. Talossa toimii nyt mm. vaMirja ja Jaakko Pihlaja
laanpyyntimuseo.

Suomalaiset ja kiinalaiset lukiot
tekevät tiivistä yhteistyötä
Kiinan opetusviranomaiset kävivät vuosituhannen vaihteessa tutustumassa useiden eri maiden lukiojärjestelmiin etsiessään mallia lukiouudistukseensa. Kiinan opetusministeri vieraili kesällä 2001 Suomessa
ja kävi tällöin myös Ressun lukiossa. Hän kiinnostui Suomen lukiojärjestelmästä ja vuonna 2002 Suomen
Opetushallitus ja Kiinan opetusministeriö allekirjoittivat Pekingissä sopimuksen lukioiden yhteistyön aloittamisesta maidemme välillä.
Yhteistyön yksi tärkeä osa-alue on
suomalaisten ja kiinalaisten lukioiden välinen hyvin tiiviiksi muodostunut yhteistyö. Suomessa lukioyhteistyön koordinaattorikouluna toimii Ressun lukio, jolla on Pekingissä yhteistyökouluina kaksi huippulukiota: Pekingin yliopiston lukio,
High School Aﬃliated to Peking
University (Beidafun), ja Shun Yissä sijaitseva Niulanshan 1st Secondary School.
Yhteistyötä tehdään sekä internetin välityksellä että konkreettisesti

vierailemalla lukioissa puolin ja toisin. Ressusta on tähän mennessä vieraillut Pekingissä kuusi delegaatiota.
Tänä keväänä vein Kiinaan delegaation reilun viikon mittaiselle matkalle jo kolmannen kerran. Matkat
ovat olleet tiivistahtisia, koska jokaisen vierailun aikana olemme käyneet molemmissa kouluissa. Kahteen kouluun tutustuminen antaa
luonnollisesti paljon laajemman kuvan kiinalaisista kouluista kuin vierailu yhdessä koulussa.
Matkan ohjelma on aina ollut monipuolinen. Kouluissa olemme päässet tietenkin seuraamaan oppitunteja ja tutustumaan molempien koulujen kampusalueisiin. Beidafussa
ohjelma on painottunut kiinalaisen
kulttuurin keskeisiin piirteisiin tutustumiseen. Olemme kaivertaneet
sinettileimasimia, harjoitelleet kalligraﬁaa, maalanneet Pekingin oopperan maskeja ja opetelleet Wushua
ja Tajia paikallisen liikunnanopettajan johdolla. Niulanshanissa vierailujen keskeistä antia ovat olleet hei-

Kuvassa vasemmalta: Beidafun kansainvälisten asiain sihteeri Zhu Huiqing,
Beidafun rehtori Kang Jian ja jutun kirjoittaja Ressun lukion fysiikan opettaja Jukka Hatakka.

Kuvassa kirjoittaja ja Pekingin ankka.
dän erityisalueensa robotiikka ja tähtitiede. Robottien rakentelu on kuulunut koulun opetusohjelmaan jo yli
kymmenen vuoden ajan.
Suomalaiset opiskelijat ovat viettäneet matkan aikana yhden vuorokauden kiinalaisten perheiden vieraina, ja monet ovat pitäneet tätä
vierailun parhaimpana kokemuksena. Suomessa vieraillessaan kiinalaisopiskelijat ovat majoittuneet koko vierailun ajaksi suomalaisiin koteihin.
Kiinalainen lukio on monella tapaa kovin erilainen kuin suomalainen lukio. Koulut ovat aidatulla alueella, jonka portilla on koko ajan
vartiointi, joten ulkopuoliset eivät
vahingossa eksy koulujen alueelle.
Aidan sisällä ovat koulurakennusten
lisäksi asuntolat, suuri ruokalarakennus ja täysimittainen urheilukenttä.
Beidafu sijaitsee Pekingin varsinaisen kaupungin alueella, ja suurin osa
beidafun opiskelijoista menee yöksi
kotiin, mutta Niulanshanissa suurin
osa opiskelijoista asuu koulun asuntoloissa kuuden hengen huoneissa.
Molemmat Ressun yhteistyökoulut ovat kiinalaisenkin mittapuun mukaan suuria. Molemmissa
kouluissa on noin 3000 opiskelijaa.
Koulun koosta saa hyvän käsitykKivenjuuret 1/2007 25

Kiinan muuri
sen, kun kaikki oppilaat kokoontuvat kahden ensimmäisen tunnin jälkeen urheilukentälle noin kymmenen minuutin mittaiseen aamuvoimisteluun. Suorat rivit ja moneen
kertaan toistetut liikesarjat ovat vaikuttava näky. Joka-aamuinen jumppa tekisi hyvää varmasti suomalaisillekin koululaisille.
Koulupäivät ovat Kiinassa pitkiä ja usein varsin teoreettisia. Il-
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lat täyttyvät kotitehtävistä, eikä vapaa-aikaa ole läheskään samassa mitassa kuin suomalaisilla lukiolaisilla.
Välillä koulua käydään lauantaisinkin. On helppo ymmärtää, että tunti robottien rakentelua tuo piristävää
vaihtelua koulupäivän keskelle.
Kouluvierailujen lisäksi olennainen osa matkan ohjelmaa ovat Pekingin tärkeimmät nähtävyydet, kuten kielletty kaupunki ja kesäpalatsi.
Niulanshanin ja Ressun välisessä yhteistyössä on kuluneena lukuvuonna päätetty ottaa yhdeksi painopistealueeksi Unescon maailmanperintökohteet, joihin kuuluu muun muassa Kiinan muuri. Vierailu muurilla
on jokaisella matkalla ollut ehdottomia kohokohtia. On vaikea ymmärtää, miten vuorten harjanteilla mutkitteleva monen metrin korkuinen ja

levyinen muuri on pystytty rakentamaan. Samantyyppistä sinnikkyyttä
osoittaa vuoden 2008 olympialaisiin
kuivalle maalle kaivettu soutustadion, jossa pääsimme vierailemaan tämän kevään matkalla.
Vierailut ovat molemminpuolisia,
ja yhteistyön aikana Ressussa on vieraillut molemmista kouluista useita
delegaatioita. Seuraavia vierailijoita
odotetaan Beidafusta Ressuun heti
koulun alettua ensi elokuussa.
Jukka Hatakka
Jukka Hatakka on fysiikan opettaja
Ressun lukiossa ja kuuluu Saran sukuhaaran Wegelius-sukuun.
Kuvat: Johanna Seppänen ja
Iiris Strömberg-Nurminen

Vammaispalveluista taisteleva perhe:

”Vammaiset tarvitsevat
henkilökohtaisia avustajia”
Kahden vaikeasti kehitysvammaisen pojan isä Jyrki ja äiti Manne Pinomaa kamppailevat byrokratiaa vastaan lastensa kuntoutuksen
ja tulevaisuuden puolesta. He ovat
sitkeydellään saaneet uraauurtavan
ratkaisun kotikunnassaan Vihdissä
Robinin, 15, ja Markuksen, 20, jatkuvasta intervallihoidosta niin, että äiti omaishoitajana ja koko muu
perhe on saanut nauttia vapaapäivistä ja huokaista raskaasta kotihoidosta. Pinomailla on kaksi tervettä
lasta, joista vanhin Rasmus elää jo
omillaan mutta lukiolainen Martina, 17, vielä kotona.
Jyrki Pinomaan perheen tilan- Pinomaan pojat Robin ja Markus viettävät osan viikosta kotona Vihdissä äine on ajanut puhumaan ja kirjoitta- ti-Mannen ja isä-Jyrkin hoidossa, osan koulussa Folkhälsanin tilapäishoitokomaan vammaisten oikeuksista ja ai- dissa Helsingissä.
na mielenosoitukseen asti viime lokakuussa eduskuntatalon portaille
Toisaalta pojat kykenevät häm- toutuksessa, joten se oli heille tuttu.
mästyttäviin asioihin ja ovat mu- He viihtyvät hyvin ja pitävät sitä uusyyttämään hallitusta huijariksi.
”Kysymys on vammaisten aseman kana kotipuuhissa vaikka eivät pys- tena kotina. Meille ei ole ikävä jättää
parantamisesta niin että he olisivat ty kovin paljoa tekemään He pitä- heitä sinne.”
Jyrki Pinomaan mukaan huonoutasavertaisia muiden kanssa. On teh- vät peleistä, autot ja matkustaminen
ty selontekoja ja lakiuudistustakin, kiinnostavat. Markus lukee, kuunte- den tunteesta ei silti pääse eroon: ”Jolee musiikkia ja keilaa. Robinin mie- ka kerta tulee olo, että onko elämän
mutta mitään ei tapahtunut.”
Otalammella Ruskealan kylässä leen ovat uiminen ja viikottainen te- pakko olla tämmöistä. Tämä on tasaomakotitalon aurinkoisilla pihalaa- rapiaratsastus. Hän tykkää häärätä painoilua tuntemusten kanssa mutta
toilla on ääntä ja elämää, kun pojat myös keittiössä ruoanlaitossa ja pöy- ainoa selviytymiskeino, kun sosiaalinen kanssakäyminen on aina yhtä ja
ovat kotona. Robin ja Markus kär- dän kattamisessa.
sivät vartalon hallinnan puutteisOmaishoidon sisään sovellettu in- samaa. Ja meillä viisikymppisinä tuta, jonka vuoksi he liikkuvat pyörä- tervallihoito ja siihen liittyvä koulun lee biologiakin vastaan.”
Viisi vuotta sitten saatu hoitorattuoleilla ja suojavarusteissa lattialla käynti on osoittautunut toimivaksi
myös epilepsiakohatusten varalta.
ja kunnalle halvemmaksi kuin laitos- kaisu oli ainoa vaihtoehto, sillä poi”Kamalan rankkaa”, Pinomaa ku- hoito. Viikolla pojat ovat Folkhälsa- kien hoitorumban takia perheen
vaa vammaisten kotihoitoa. ”Kun nin tilapäishoitokodissa Helsingissä, kaksi muuta lasta alkoivat oireilla.
toinen ei jaksa, toinen on jaksanut. joka perustettiin Pinomaiden aloit- Vanhemmilla ei ollut heille tarpeeksi
Me ollaan aina oltu kovia puhumaan, teesta Ray:n tuella.
aikaa. Nyt kalenterista löytyvät etukaikista asioista ja kaikilla äänensä”Hirmuisen hyvä paikka. Pojat käteen merkityt ”vihreät päivät”, jolvyillä”, hän selittää selviytymistä.
ovat olleet paljon Folkhälsanin kun- loin pojat ovat intervallihoidossa.
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Byrokratian pyörittäminen on Pinomaille ollut täysipäiväistä työtä,
vaikka on kuviteltu, että asiat olisivat joskus kunnossa. Yksin kuntoutuksesta on jouduttu Kelan aluetoimiston kanssa taistelemaan, vaikka
sen tarve on ilmeinen ja tunnnustetaan. Nytkin saatiin lopulta vain pikapäätös toukokuun kaksiviikkoisesta intensiivisestä kuntoutusjaksosta
– jatko on auki.

Pinomaitten toive on, että vuonna
2009 pojat pääsisivät omaana asuntoon. He ovat viritelleet ASPA-säätiön kanssa pääkaupunkiseudulle 12
asunnon kokonaisuutta, jossa jokaisella olisi oma koti ja apua tarpeen
mukaan eli henkilökohtaiset avustajat päivisin ja yökkövalvonta öisin.
Jyrki Pinomaan mielestä tarvittaisiin pilottihanke, jossa kokeiltaisiin
henkilökohtaisen avustajan mallia,

jota Ruotsissa jo sovelletaan 50 000
avustajan voimin.

Teksti ja kuva: Jaakko Pihlaja
Lähde: Suomen Vammaiskoulutuksen Tukiyhdistys ry:n lehti Tukilinja
1/2007: Iris Tenhunen, ”Elämme hyvää elämää”. Jyrki Pinomaan haastattelu.

Vammaiset ja pohjoismainen hyvinvointi
Huolimatta varsin kattavasta suomalaisesta vammaislainsäädännöstä, on vammaisen ihmisen ja hänen
omaisensa arki Suomessa jatkuvaa
kamppailua oikeuksien toteutumisesta. Juhlapuheissa muistetaan aina puhua kauniisti integraatiosta ja
inkluusiosta, yksilöllisistä ratkaisuista ja elämänlaadusta. Mutta totuus
on toisenlainen ja sen voi jokainen
vammainen ja hänen läheisensä arkipäivässään todeta. Niin työlästä
on tässä pohjoismaisen hyvinvoinnin valtakunnassa vammaisen ihmisen asioiden hoitaminen.
Suomessa vammainen henkilö on
liian usein järjestelmälle ei toivottu hoivaobjekti - jos hän ollenkaan
onnistuu syntymään. Raskauden aikaisten seulontatutkimusten yksiselitteisenä viestinä kun on vammaisten sikiöiden abortoiminen. Äidille joka päinvastaista päättää, löytyy
harvassa ymmärtäjiä. Jotkut päättäjät ovat julkituoneet seulontatutkimusten puolustukseksi laskelmia
vammaisena syntyvän yhteiskunnalle aiheuttamista kustannuksista, samalla syyllistäen sekä vammaisia että
erityisesti heidän vanhempiaan.
Vammaisen palvelujärjestelmäksi on säädetty kymmenien lakien ja
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säädösten ja niitä selittävien soveltamisohjeiden viidakko, josta ei edes
ammatti-ihminen kykene ottamaan
selkoa. Siksi vammaiselle tärkeitä ratkaisuja ja vaikkapa välttämättömän
apuvälineen saantia joudutaan odottamaan jopa vuosikausia eri oikaisutahojen hakiessa säädökselle oikeaa
tulkintaa.
Virkakielellä puhutaan vammaiselle tulevista etuuksista. Näiden lakisääteisten etuuksien saamiseksi vammaisen henkilön on kyettävä ammatti-ihmisten todistusten voimalla
vakuuttamaan mistä hän ei suoriudu, tai minkälaisia vikoja, puutteita
tai vajavuuksia hänellä on. Ja kaikki
tämä useimmiten vielä kalenterivuosittain – ikään kuin näillä olisi taipumus taian omaisesti uudenvuodenyönä haihtua.
Oikeasti voitaisiin reilusti puhua
oikeuksista. Vammaisella henkilöllä on oikeus ihmisarvoiseen ja muiden kanssa yhdenvertaiseen elämään.
Vammaisuuden tulisi automaattisesti
oikeuttaa yhteiskunnan järjestämiin
palveluihin, jotka tekisivät hänestä
yhdenvertaisemman muiden kansalaisten kanssa. Todistustaakka vammaisuudesta on kuitenkin vammaisella itsellään ja hänen läheisillään sen

sijaan, että palvelujärjestelmä rakentuisi vammaisen henkilön itsenäisen
elämän kunnioittamiselle ja sen edellytysten mahdollistamiselle.
Vammaisuus tulee aina nähdä suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan ja
sen yhteiskunnan muihin jäseniin.
Vammainen henkilö on juuri niin
vammainen kuin miksi ympäristö
hänet tekee.
Suomessa on meneillään laajoja
uudistuksia, joilla kaikilla tulee olemaan vaikutusta vammaisen ihmisen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Vammaislakien yhdistäminen ja tulossa oleva hallituksen vammaispoliittinen ohjelma, kunta- ja
palvelurakenneuudistus, laki omaishoidosta, kotikuntalaki, laki julkisista hankinnoista, verohallituksen
uudistetut ohjeet järjestöjen yleishyödyllisyydestä, raha-automaattiyhdistyksen avustuspolitiikan linjaukset, valtion asuntorahastoa koskeva uusi avustuslaki ja sen linjaukset. Kaikki nämä tulevat suoraan tai
välillisesti näkymään vammaisten ja
heidän läheisensä elämässä. Mikä
vaikutus niillä tulee olemaan arjessa, sen näyttää aika.
Pohjoismaisen
hyvinvoinnin
Ruotsissa toteutettiin vammaislaki-

en uudistus jo 1990-luvun alussa.
Uudistuksen ehkä keskeisin ja kaikkein merkittävimmällä tavalla vammaisten henkilöiden itsenäiseen elämään vaikuttava parannus tuli henkilökohtainen avustaja –järjestelmän kautta. Valtaosa sen kustannuksista säädettiin samalla valtion
maksettavaksi. Uudistuksen myötä
on Ruotsiin runsaassa kymmenessä vuodessa syntynyt uusi henkilökohtaisten avustajien ammattikunta,
johon kuuluu jo yli 50.000 jäsentä.
Yli neljännes avustajatoiminasta toteutetaan alalle syntyneiden uusien yritysten kautta. Melkoinen satsaus siis valtiolta myös yrittäjyyden
edistämiseen. Mutta ennen kaikkea
vammaisten henkilöiden elämänlaadun parantamiseen inhimillisellä ja

arvokkaalla tavalla. Vammainen voi
itse valita asuinmuotonsa ja –paikkansa ja arjesta selviytyminen toteutuu henkilökohtaisten avustajien tukemana.
Meillä henkilökohtainen avustaja –kysymys ja erityisesti sen toteutuminen ns. subjektiivisena oikeutena on ollut eduskunnan kyselytuntien kestoaiheena. Milloin mikäkin
ryhmittymä on nostanut asian julkiseksi puheenaiheeksi. Vaikka kysymyksen allekirjoittajia on parhaimmillaan ollut jopa 130, ei asiaa ole
saatu ajatusta pidemmälle. Ministerien suulla kysyjille on kerrottu, ettei kysymykseen ole tällä hallituskaudella näkyvissä ratkaisua. Toiveet
nousevat jälleen kerran, uuden hallituksemme julistaessa ohjelmassaan

”Vastuullinen, välittävä ja kannustava Suomi” kehittävänsä avustajajärjestelmää vaiheittain – mitä se sitten
tarkoittaneekaan.
Uudistuksiin liittyy vammaisen
ihmisen kannalta sekä uhkia että
mahdollisuuksia. Suurin uhka vammaisille ja heidän läheisilleen on se,
ettei yleisessä asennoitumisessa vammaisia kohtaan tapahdu mitään. Siksi tarvitaan tietoista ja jatkuvaa vaikuttamista niin suuren yleisön, poliittisten päättäjien kuin erityisesti virkakoneistossa vammaisten ihmisten asioita hoitavien asenteisiin.
Tarvitaan myös oikeaa tietoa vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä arjesta.
Jyrki Pinomaa, Vihti

Tervetuloa Oikeaan Pankkiin.
Me palvelemme.

www.handelsbanken.ﬁ
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Kiven runot soivat Kiven Juurilla
Eivätpä muusikot Jyri ja Petteri
Sariola arvanneet yhtyeelleen nimeä
miettiessään, miten lähelle se osui
heidän omaa sukuaan.
Nimen lähtökohta ei vain ollut
Stenroth vaan Stenvall. Hauska yhteensattuma se joka tapauksessa oli.
Kaksi kivenjuurelaista soittaa Kiven
Juurilla -yhtyeessä, ja Jyri säveltää ja
sovittaa lauluja yhtyeelle Aleksis Kiven runoihin.
Kaikki alkoi siitä, kun Kiven lauluja 15 vuotta esittänyt nurmijärveläinen Juha Poikela pyysi Jyri Sariolalta pianistia säestäjäkseen. 2003
syntyi kolmen miehen yhtye, kun Jyri pyysi kitaristiveljensä Petterin mukaan. Siitä Kiven Juurilla on laajentunut sekstetiksi sellistillä, pianistilla ja basistilla. Samalla yhtyeen tyyli
on muuttunut enemmän orkesterilliseksi ja äänikuva isommaksi.
Eeva-Leena Pokelan ja Raimo Sariolan pojilla musiikki on verissä molempien vanhempien puolelta. Yhtyeen sellistikin Osmo Ikonen on äi-

Kiven Juurilla alkukokoonpanossa: Petteri Sariola, Juha Poikela ja
Jyri Sariola.
din suvusta heidän pikkupikkuserkkunsa.
Espoon musiikkiopistossa alkaneet klassiset opinnot jatkuivat muusikon peruskoulutuksena Sibeliusakatemiassa, Jyri, 26, jazzrumpalina
ja Petteri, 22, kitaran kera myös Popjazz konservatoriossa.
”Kiven Juurilla on oma bändi, ykkösjuttu”, pojat painottavat. Mutta se ei ole heidän ainoa yhtyeensä
vaan he soittavat muissakin kokoonpanoissa. Aika paljon työllistää yhteistyö äiti Eveliinan kanssa lastenmusiikissa, Kolme blondia, rumpuyhtye Paukkumaissi. Festarikeikkoja
on kesällä ja muitakin esiintymisiä

häistä syksyn Aleksis Kiven päivän
konserttiin Tampere-talossa.
”Musiikkituotantoa, esiintymisiä ja säveltämistä ﬁfty-ﬁfty. Viikot
studiossa ja keikat päälle. Niitä tulee
joskus enemmän, joskus vähemmän.
On kiva tehdä monenlaista musiikkia erilaisissa porukoissa”, Jyri kuvaa
ammattimuusikon työtä. Petteriä
työllistävät myös yksityisoppilaat.
Kevään päätyö on ollut uusi levy
Suomenmaa Jyrin uusia sävellyksiä
aiemmin julkaistun kansanmusiikkipohjaisen levyn jatkoksi.
Jyrin mielestä Kiven runokieli taipuu sävellettäväksi varsin helposti, mutta säveltämättömiä runoja ei enää ole. Kiven muu tuotanto ei
enää sellaisenaan luonnu lauluiksi.

Jaakko Pihlaja
Jyri ja Petteri Sariola edustavat Henrikin jälkeäisten 9. sukupolvea. Isä
musiikin tohtori, sellotaiteilija Raimo Sariola toimii johtavana yliopettajana Lahdessa ja opettaa myös Sibelius-akatemiassa. Äiti Eeva-Leena Pokela, Marjatta ja Martti Pokelan tytär, on kansanmusiikin lehtori (Taulu 2244). Jyri ja puolisonsa muusikko
Maija-Reetta odottavat perheenlisäystä elokuussa.
Petteri ja Jyri Sariola musisoivat kotistudiossa.
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Pelle Positiivi ja Heinähannu

Jo on mies monena, ja viime vuodet melkein pelkkää pelleilyä: Pelle Positiivi ja Heinähannu sekä Pelle Miljoona, Kari Tapio, Irwin, Vesa-Matti Loiri, Sakari Kuosmanen
– siis imitaattori, tarinoiden kertoja, hauskuuttaja, laulaja...
Show-mies vailla vertaa – Mikko
Kartano, 32, stenrothilainen Katarinan sukuhaaraa (Taulu 625).

Kaikesta voi päätellä, että
miehessä on aimo annos savolaisuutta: Mikkelissä syntynyt, Joensuun, Liperin, Juvan ja Pieksämäen kautta pääkauppunkiseudulle kiertynyt
kiertolainen, jonka tukikohta
on nyt Porkkalassa Kantvikissa, venäläisten vanha sairaala.
”Aika pitkälle kunnostettu, appiukko on tehnyt. Oikean kartanon”, Mikko nauraa. Isoa taloa asuttavat Mikon ja avovaimo Michaelan
ja hänen poikansa lisäksi molempien vanhemmat. Michaela tekee siellä myös mainostyötään.
Kartanot ovat olleet hotelli- ja ravintolayrittäjiä, mutta myös ”elämäntapataiteilijoita”, kuten äiti-Pirjo kuvaa
ammattiaan ja laulajan uraansa. Nyt hekin ovat eläkevuosinaan estradeilla, isä-Matti
Pelle-pappana ja äiti Miauskis-kissana.
Mikon muusikon ura alkoi hotelli Juvan aikaan jo 8-vuotiaana vierailevien orkesterien kanssa laulellen ja
jatkui Pieksämäellä rumpalina ja karaoken pyörittäjänä isän ravintoloissa. 96-97 hän veti äidin kanssa Kultatähti-iskelmäkilpailua. 98 alkaen
hän kiersi Mikko Kartano & Energia -orkesterin kanssa tanssiravinto-

loita kolmen vuoden ajan toimien
orkesterin solistina. Sitten alkoi toisenlainen jakso, opintoja, kovaa työtä, ensilevyt ja pelleily.
”Olen arki-ilon tuottaja. Leivän
on saanut kotiin tuotua ja laskut
maksettua. En ole kello 9-17 tyyppiä. Joskus laivalla menee 10-12 päivää putkeen, se vaatii perheeltäkin
paljon”, Mikko kuvaa vapaan taiteilijan työtään.
Pelle Positiivi syntyi tv-sarjan pilottina, joka meni heti MTV3-kanavalle ja on mennyt jo neljä vuotta,
nyt Junior-kanavalla lauantaiaamuisin. Sen rinnalle on syntynyt aikuisviihteeksi hulvaton Heinähannu, savolainen maanviljelijähahmo, jonka
komiikasta on tykätty eri tilaisuuksissa. Laulukeikkaakin hän tekee vielä Pekka Helinin yhtyeen kanssa yrityskeikkoina.
Mikko Kartanon nimellä on syntynyt kolme singleä ja Pelle Positiivi on julkaissut kaksi pitkäsoittoa.
Parhaillaan hän työstää Mikko Kartano -debyyttilevyä ”hitaasti ja hartaasti, kyllä se vielä sieltä joku päivä tulee”.
Odotellaanpa, josko saadaan Mikko vierailemaan ensi vuoden Pieksämäen sukujuhlassa.

Jaakko Pihlaja

Mikko Kartano muuntuu moneksi.
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Sukujuhlista tutut Palolan tytöt
”Kyllä saa ukki olla ylpeä”, viestitti Ville Palola keväällä Inarin mökiltään. Viestin liitteenä olleessa kuvassa junioreiden joukkuevoimistelun maailmanmestareista, Olarin
voimistelijoiden Ampeereista yksi tytöistä on hänen pojantyttärensä.
Nivalan ja Mikkelin sukujuhlassa olleet muistavat nuoret musiikkitaiturit, joiden musiikkiesitykset saivat ansaitut suosionosoitukset. Palolan tytöt, Virve-Riikka, 17, ja Mirkku eli Mirva-Leea, 15, ovat moneen
ehtineitä harrastajia, joille musiikki kuitenkin on muodostunut rakkaimmaksi.
Maailmanmestari on tytöistä nuorempi, Mirkku, viulisti. Virven soitin puolestaan on hopeinen huilu.
Virve kertoo, että musiikkiharrastus syttyi äidin Leena Pihlajan ja isän
Juha Palolan innostuksen myötä.
”Toiselta luokalta pyrin musiikkiluokalle kahteen paikkaan, pääsin
molempiin ja siirryin musiikkialaasteelle. Aloitin pianonsoiton, mutta tiesin jo että haluaisin soittaa huilua, kun siellä oli isompi tyttö, joka soitti kaunista hopeanväristä huilua. Kahden vuoden päästä sain luvan ja pyrin 10- vuotiaana musiikkiopistoon.”
”Huilu on pääsoitin. Pianolla olen
alkanut taas tapailemaan nuotteja,
mutta Mirku on parempi pianisti”,
hän arvioi.
Viime keväänä Virve suoritti perustutkinnon arvosanalla erinomainen. Hän soittaa myös Juvenalia musiikkiopiston Hilpeät huilut yhtyeessä, jossa vaihtelee 4-6 soittajaa.
”Kolmen vuoden kuluttua minut
heitetään ulos musiikkiopistosta,
mutta jatkan yksityisesti harrastuksena. Musiikki on mukavaa, mutta se on rankka ammatti. Minulla on muunlaisia urasuunnitelmia:
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yläasteelta asti lääketieteen opiskelu on ollut suunnitelmissa”, ensi lukuvuonna abiksi siirtyvä ja keväällä
kirjoittava Virve sanoo.
Virve aloitti nelivuotiaana myös
taitoluistelijana. Seitsenvuotiaana
alkoivat kilpailut, joista tuli kohtalaista menestystä, piirinmestaruuskultaakin. Lukio toi ajankäyttöongelmia, ja luistelu oli jätettävä. Pikkusiskokin aloitti luistelun mutta on
siirtynyt joukkuevoimisteluun.
”Saa nähdä tuleeko minulla sama

nähdä toteutuuko.
Tytöt ovat koulumusiikin moniosaajia. Virve laulaa mös kuorossa
ja opiskelee yksityisesti laulua. Mirkku sanoo kiusaavansa perhettä pianonsoitolla yksikseen soitellen. Musiikkimaku tytöillä on laidasta laitaan hevi pois luettuna, klassistakin saattaa joskus kuunnella omien
esiintymisten ohella.
Äiti Leena kiistää oitis kiusaamisen: ”Ei perhettä rasita, ihanaa että
lapset harrastavat!”

Virve-Riikka ja Mirkku Palola ovat koulumusiikin moniosaajia ja soittelevat
myös yhdessä.
ongelma. Olen aina harrastanut jotakin jumppaa, nyt kuusi vuotta joukkuevoimistelua ja sitä ennen rytmistä voimistelua”, Mirkku aprikoi.
Ampeerien harjoittelu on rankkaa: 5-6 harjoitusta, 15 ja joskus jopa 30 tuntia viikossa. Monet joukkueen nuoret ovat kärsineet urheiluvammoista, rasitusmurtumista, mutta Mirkku sanoo saaneensa olla terveenä. Rankkaa mutta palkitsevaa:
maailmanmestaruus toi luonnollisesti hyvät ﬁilikset koko joukkueelle, jo kolmannen kerran.
Mirkun tulevaisuudessa siintää
tavoite lakinaisen urasta – saa sitten

Harrastuksiin kulkemista on helpottanut skootteri, jollaVirve ajelee
jo. Mirkullekin se on hankittu, mutta kortti häneltä vielä puuttuu.
Jaakko Pihlaja

Virve-Riikka ja Mirva-Leea Palola ovat Nilsin sukuhaaran 10. polvea. Isä diplomi-insinööri Juha Palola on amerikkalaisen yhtiön National
Instruments Finlandin toimitusjohtaja ja äiti ﬁlosoﬁan maisteri Leena Pihlaja äidinkielen ja historian opettaja
(Taulu 4553).

Pieni hetki huomiota...
”Tekemäni kuvat ovat olleet pieniä. Pieni koko on minussa. En tiennyt aloittaessani mitään pienveistostaiteen historian tulkinnasta, ja nyt
voin vain ihmetellä kuinka lähelle
omia tavoitteita kirjoitukset osuvat.
Onko tekeminen todella niin vahvasti sidoksissa persoonaan. Pienoisveistäjiä luonnehditaan tavallisiksi
ja ehkä hieman vaatimattomiksi ja
ujoiksikin ihmisiksi.”
Pienoisveistäjä on Miisa Hatakka,
42, taiteen maisteri, jonka tavoitteenakaan ei ole ollut monumentaalikuvanveistäjän status, vaan oman paikan määrittäminen ja pienen koon
löytäminen – sikäli kuin on uskomista hänen Taideteollisen korkeakoulun lopputyönsä selostukseen.
Pieni koko on iskostunut häneen
niin, että viime kesän Sysmän Suvi
Pinxin näyttelyynkin syntyi vain pie-

niä veistoksia näyttelyn järjestäjän
toisenlaisesta toiveesta huolimatta.
Nyt pitäisi syntyä näyttävämpiä, ulkoilmanäyttelyyn sopivia teoksia...
Miisalle tärkeää on ihmisen ku-

vaaminen, ilmeen tai asenteen näyttäminen. Betoniset tai paperisaviveistokset eivät pyrikään kuvaamaan
kokonaisuuksia, koska niiden esittäminen ei ole olennaista. Keskeinen
on tunnetila.
”Työni ovat luonnosmaisia, sen
tekee jo betonipinnan röpelöisyys.
Niissä toistuu sama kuin piirtäessäni,
ei tarkkaa muotoa vaan paljon viivoja, joista hakee oikeaa linjaa. Karkeus
miellyttää, ja jokaisen silmä tulkitsee
eri tavalla, miten valot ja varjot näkee”, Miisa selittää työtapaansa.
Keraamikon koulutuksessaan
Miisa arvostaa eniten sekä Hyvinkään taidekoulussa että sitten Taikissa kuvanveistonopettajaltaan Anneli
Sipiläiseltä saamaansa oppia plastisessaa sommittelussa.
Ilmeet syntyvät helposti saveen
tai paperisaveen useimmiten sormin
työstäen, joskus tikku tai veitsi apuna.

Oopperakaupungin pianisti
Savonlinnan kaupungin kulttuuritapahtumat eivät rajoitu vain heinäkuisiin oopperajuhliin. Musiikin
ammattilaisten ja harrastajien joukko tekee töitä pitääkseen pienen kaupungin kulttuurielämän vilkkaana
ympäri vuoden. Yksi heistä on stenrothilainen pianisti, musiikin maisteri ja soiton lehtori Hannu Salmenkivi, 37.
Maaliskuun lopulla Hannu Salmenkivi esiintyi Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella kolmannessa ja viimeisessä Martti Talvela -seminaarissa nuorten lupaavien laulajien säestäjänä. Kevään oh-

jelmassa on ollut myös kamarimusiikkikonsertti musiikkiopiston salissa ja Savonlinnan soitannollisen seuran sinfoniakonsertti, ja töitä riittää
myös musiikkiopiston 50-vuotisjuhlan merkeissä tehtävän cd-levyn nauhoitusten kanssa.
Hannu ja myös musikaaliset veljet Marko ja Timo ovat pappisperheestä; isän Taisto Salmenkiven elämäntyö oli Sulkavan kirkkoherrana,
mutta hän oli toiminut myös Uukuniemellä ja Imatralla. Kuusi vuotta sitten perhettä kohtasi onnettomuus, kun isä toukokuun alussa
2001 hukkui perheen kesäpaikalla
Punkaharjulla.

”Se oli yllättävä tragedia. Isä olisi
pian jäänyt eläkkelle, olisi ollut toisenlaista laatuaikaa tiedossa, mutta
elämästä ei näköjään koskaan tiedä”,
Hannu sanoo.
Sulkavalla lapsuutensa ja nuoruutensa viettäneen Hannun ura on ollut suoraviivainen mutta soitto harrastuksena on ollut vaativa.
”Pianonsoiton opiskelun aloitin
koulupoikana täällä Savonlinnan
musiikkiopistossa Jaakko Untamalan opissa. Kun hän muutti Kuopion
konservatorioon, hän halusi jatkaa
siellä muutamien oppilaiden kanssa.
Minä ja vanhempi veljeni Marko kävimme tunneilla Kuopiossa, kun isä
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Betonipatsaskin saa muodon savimallista, josta tehty tukiraudoitettu kipsimuotti täyttyy valubetonilla. Tarvittaessa viimeistelyyn voi käyttää vahaa.
Valubetoni on Miisan mieleen,
helppo työstettävä ja kestävä, joskin vaativa: ”Kiehtovaa, valu on ai-

na yllätys, kun hakkaa muotin auki,
puuttuuko jotakin. Valun on onnistuttava kerralla, muuten se on jätettä, joka kelpaa vain ankkuriksi. Epäonnistuneen savityön voi sentään
rouhia takaisin maahan.”
Teoksen ostaja tulee tuskin ajatelleeksi, että taideteoksen hinnasta huomattava osa on kustannuksia. Miisan mukaan ne rajoittavat
työskentelyä, ja työtapoja joutuu
valitsemaan niiden mukaan. Materiaalit, työtilat ja polttouuni maksavat, ja tiettyjen työvaiheiden palveluja joutuu hankkimaan muualta. Näyttelytilat ja galleristit vievät
myös osansa.
Miisan työhuone on Hämeentiellä Kurvissa, entinen talli kerrostalon pihan perällä, yhdessä lasimuotoilija Kirsti Taiviolan kanssa,
joka äskettäin nimettiiin kuukauden nuoreksi muotoilijaksi. Yhteistyö on ollut myös hedelmälMiisa Hatakan ilmeikkään karheat belistä ajatusten ja ideoiden vaihtoa:
tonipatsaat ovat valmiina Sauvi Pinxin
”Välillä on mukava Kirstin kanssa
kesänäyttelyyn.
yhdessä pähkäillä...”

Nuoren taiteilijan tie on ohdakkeinen, niin taloudellisesti kuin arvostuksenkin saamiseksi. Puhtaasti
taiteella Suomessa elää vain kourallinen ihmisiä.
”Hyvä kun taidetta opetetaan
ja koulutetaan, mutta mitä sitten
on ammattilaisuus?”, Miisa pohtii.
”Laaja koulutus työllistää taiteilijoita opettajina, mutta selvästi on myös
ylikoulutusta. Eihän hyvä taiteilijuus
aina edes mitään koulutusta vaadi joskin se tänä päivänä lienee lähes
välttämätöntä.”
Miisan mielestä työssä jyvät erottuvat akanoista: ”Kun selaa nettisivuja, niin näkee kuinka huikeita osaajia on, vaikka heistä ei kuulu mitään
julkisuudessa. Julkisuus sinänsä ei
ole itseisarvo, mutta tärkeä se on lisätyötarjouksina.”
Viime aikojen keskustelu apurahoista on Miisan mielestä ollut haitta, miten se on kohdistetu taiteilijoita vastaan.
”Useimmat tutkijat työskentelevät samalla tavalla apurahoilla. Tai-

osaaja, tituleeraa hän itseään pianistiksi.
”Soolokonsertteja en ole tehnyt
viiem aikoina, opiskeluaikana kylläkin. Ne vaativat valtavan työn, jota päivätyö rajoittaa, mutta kamarimusiikkikonserteissa esiinnyn ja toimin laulajien kanssa säestäjänä. Tässä kaupungissa minulle merkittävää on, että oopperajuhlat työllistävät moninaisesti. Ja täällä on Silvastin Jorma, hänen harjoituspianistinaan toimin.”
”Työtä piisaa, mutta on mukava tehdä, kaikenlaista. Soitannollisen seuran konsertissa olen myös urkurina Bachin konsertossa. Pianistin
työ on monesti yksinäistä, mutta on
mukava vaikuttaa monella sektorilla
kuten välillä urkurina.”
Musiikin tekijöiden joukko on

aktiivinen ja haluaa pitää kulttuuritarjontaa yllä pitkin vuotta. Yleisö on Hannun mukaan ollut kiitollinen, että konsertteja järjestetään.
”Omasta aktiivisuudesta on paljon kiinni, toivottavasti tilaisuuksia
tulee. Tämä kaupunki on siitä hyvä, että on voinut kokeilla kaikkea
ja tehdä töitä hienojen taiteilijoiden
kanssa”, Hannu kiittelee.
Hannun mielimusiikkia on impressionismi, etenkin sen mestari Debussy, mutta liki kaikkea hän on kokeillut rokkivirityksistä alkaen. Mennen talven aikana puuhailua on ollut
taidemusiikin ohella kevyen musiikin puolellakin:
”Veljeni Timo on laulusolistina
Lipsaset-yhtyeessä, joka esittää suomalaisia ﬁnnhits-iskelmiä. Siinä olen
soitellut kosketussoittimia. 40-50

vapaapäivinään heitti meidät autolla sinne.”
Ammattimuusikon ura aukeni
lukion toisen luokan keväänä, kun
opettaja kysyi, eikö kannattaisi hakea Sibelius-akatemian nuorisokoulutukseen. Lukion jälkeen olivat vuorossa opinnot akatemiassa.
”Olin Margit Rahkosen opissa.
Seitsemän vuotta meni, valmistuinkin, vuoden olin armeijassa ja sitten pääsin tänne Savonlinnan opettajainkoulutuslaitoksen soiton lehtoriksi, jossa on mennyt kymmenen
vuotta ja jatkuu edelleen.”
Lehtoraattinsa lisäksi Hannu on
tuntiopettajana ja säestäjänä Savonlinnan taidelukiossa musiikinlinjan
sisällä olevalla musiikkiteatterilinjalla.
Vaikka hän on musiikin moni34 Kivenjuuret 1/2007

teilijoiden apurahat ovat harvoin valtion rahaa tai tulevat veronmaksajien kukkarosta, ne ovat säätiöiden rahoja. Tosiaalta ne usein ohjautuvat
henkilöille, jotka ovat niitä jo saaneet”, hän arvioi järjestelmää.
”Päivä kerrallaan kun kituuttaa,
niin isona ehkä jotakin tulee. Jos ei
muuta niin mummi.”
Kutsu kesän Suvi Pinxiin on nyt
Miisan haaste, todella nimekkäiden
taiteilijoiden joukossa: Miro, Picasso, Antoni Tapies, Carin Bengts,
Outi Heiskanen, Inari Krohn, Kimmo Pyykkö, Kristiina Riska, Jari Juvonen, Inka Nieminen...
”Pienoisveistos, samaistettu usein
taideteolliseksi esineeksi, ennemmin
kodin koriste kuin korkeataidetta.
Yritän olla hienotunteinen mallejani kohtaan olematta uskoton itselleni.
Kuva ihmisestä. Jatkan tästä. Vielä monta ihmistä jäljellä.”
Jaakko Pihlaja

Värikkäät laatat ovat osa Helsingin Vuotalon pääsiäisnäyttelyn työtä. Pienet kasvo- ja päävesitokset ovat Miisalle ominaisia.
Lähde Miisa Hatakka: Pieni hetki
huomiota... Lopputyö, taiteen maisterin tutkinto, Keramiikka- ja lasisuunnittelun osasto, Taideteollinen korkeakoulu, 2000.

Miisa Hatakka on Saran jälkeläinen
10. polvessa, Masalinin-CostianinWegeliusten sukuhaaraa, 14-vuotiaan
Johanneksen äiti (Taulu 3685).
Suvi Pinxin näyttely Sysmässä on
avoinna 17.6-5.8.2007.

leipäpuuna, taidepuoli täyttää poikamiehen ylimääräisen ajan. Pientä epävarmuutta tulevaisuudessa on
– tuleeko Savonlinnan kampuksen
mäeltä korkeakoulumyllerryksessä
lähtö.
Teksti ja kuva: Jaakko Pihlaja

Pianisti Hannu Salmenkiven työtä on säestäminen: Martti Talvela seminaarissa kuultiin nuoria lupaavia laulajia.
keikkaa vuodessa, joten kiertue-elämääkin on tullut kokeiltua.”

Tulevaisuus näyttää jatkumolta:
pedagogista puolta täytyy pitää yllä

Hannu Salmenkivi on Henrikin sukuhaaran 9. polvea. Veljeksistä nuorin, kasvatustieteiden kandidaatti Timo, 33, on
lastentarhanopettajana Lappeenrannassa. Filosoﬁan tohtori Marko, 39, joka
on myös teologian maisteri, työskentelee
dosenttina Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteenlaitoksella (Taulu 2279).
Heidän isoisänsä, kanttori Reino Stenroth sisarustensa kanssa suomensi nimen
Salmenkiveksi 1911 (Taulu 2268).
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