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Castrén-suku ry:n su kuvaakuna on 

heral dikko Reijo Helläkos ken suun-

nittelema. Cast rénit esittäytyvät sivul-

la 16.

Hannu Salmenkivi vaikuttaa moni-

naisesti Savonlinnan musiikkielämäs-

sä. 

Viisitoistavuotias Robin Pinomaa tarvitsee suojavarusteet ulkona liikkuessaan. 

Vammaisten asema hyvinvointiyhteiskunnassa on Jyrki Pinomaan pohdittava-

na s. 27.

Sisäsivuilla

Mirkku Palola (ylh. 2. oik.) oli 
voittamassa maailmanmestaruutta 
Olarin voimistelijoiden Ampeereille.

Suvun nuoria taitajia esittelemme sivuilla 30-35.
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Seuraava Kivenjuuret 

ilmestyy jäsenjakeluna

 ja kotisivulla

marraskuussa 2007.

Aineisto lehteen

lokakuun kuluessa.

Meitä stenrothilaisia, Erik Sten-

roth   in ja Katarina Krookin jälkeläi-

siä on sukukirja Intermezzon sivuilla 

liki 30 000. Tämä Kivenjuuret lehti 

lähtee 4 500 suvun jäsenelle. Sten-

rothin sukuseuran jäseniä heistä on 

vain joka kymmenes, 450 henkilöä. 

Sukuseura perustettiin suuren in        -

nos     tuk sen siivittämänä vuonna 2000 

Suomenlinnassa. Seitsemässä vuo-

dessa se on saanut paljon aikaan: 

kaksi mittavaa sukuteosta, Stenrot-

hin keskeneräinen ja Intermezzo - 

Stenrothien välisoitto. Suomenlin-

nan jälkeen on pidetty kolme mit-

tavaa sukukokousta, ja seuraavaa su-

kujuhlaa valmistellaan ensi vuodek-

si Pieksämäelle.

Nuoren sukuseuran saavutuksia 

ei voi vähätellä; moni seura ei vastaa-

vaan ole kyennyt vuosikymmeninä-

kään.

Totta on, että ansiot tuloksista pe-

rustuvat muutaman kymmenen su-

kututkijan ja yhdistysaktivistin pyy-

teettömälle ja innostuneelle toimin-

nalle. Mutta totta on myös, että su-

kujuuret ja sukuyhteydet kiinnosta-

vat kasvavaa joukkoa sukuun kuulu-

via ihmisiä.

Miksi sitten hyvät toimintamah-

dollisuudet turvaava jäsenmäärä kas-

vaa hitaasti?  Eikö toimintaa ole tuo-

tu riittävästi suvun tietoon?  Eikö suku -

seuran nettisivuja www.stenroth.net 

ole löydetty. Onko jäsenhankinta ol-

lut heikkoa?

Monenlaista on yritetty. Sukuleh-

ti Kivenjuuret on ilmestynyt 18 nu-

merona, ja lisäksi on tehty erillisiä 

tiedotteita. Kahdesti aiemmin leh-

ti on jäsenten lisäksi lähetetty laaja-

na sukujakeluna. Seuran sivuilla on 

käyty kohta 18 000 kertaa. Tietoa on 

siis pyritty jakamaan – taloudellisten 

mahdollisuuksien rajoissa.

Tämän lehden lähettämiseksi osoi-

tetietojen tarkistaminen on ollut työ-

lästä, mutta toivottavasti sukuhisto-

ria, sukutarinat ja suvun uutiset ta-

voittavat lähes kaikki sukuun kuu-

luvat. 

Jäsenilleen sukuseura tarjoaa su-

kutiedon ohella foorumin tutustua 

uusiin ihmisiin ja  kokea uudenlaista 

sukuyhteyttä, ohjelmallisia suku- ja 

kulttuuritapahtumia ja iloa yhdessä 

toimimisesta. Palkkiona tulee vuo-

sittain kaksi Kivenjuurien numeroa, 

keväällä ja syksyllä.

Jäseneksi liittyminen käy  vaivatto-

masti: maksamalla jäsenmaksun. 

Toimintaa on - toimijoita tarvi-

taan!

Siksi kannattaa liittyä Stenrothin 

sukuseuran jäseneksi!

Jaakko Pihlaja

Jäseneksi 
sukuseuraan?

   Jäsenmaksulaskua ei lähetetä erikseen, siksi odotamme suoritustasi.

Seuraavalla sivulla on pankkisiirto lomake. Leikkaa se irti, jos maksat pank kiin.

Päättellä tai automaatilla maksaessasi merkitse jäsenten nimet ja osoite viestitilaan.

Jäsenmaksu 2007 on 15 €, ainaisjä senmaksu 150 €, nuorisojäsen 0 €.

ERÄPÄIVÄ  31.5.2007.                                                                                            Käännä->

Näin maksat jäsenmaksun:
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Intermezzo – Stenrothien vä lisoitosta tuli myyntimenestys. Nyt on viimeinen tilaisuus 
hankkia sukukirja!

Stenrothin suvusta kiinnostuneille hyvä uutinen on, että hetkessä loppuun myyty 600 kap-
paleen 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 välisoi-
tosta ei enää oteta, joten nyt on viimeinen tilaisuus saada yli 1100-sivuinen, yli 5 000 per-
hetaulua ja 32 500 henkilönimeä sisältävä teos tutkittavaksi.

Historiatoimikunta jatkaa sukuhaarojen tutkimista ja puuttuvien tietojen täydentämis-
tä. 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 suku-
seuran uudelle pankkitilille Handelsbanken 313130-1246594.

Sukukirjan uusi painos saatavana!

Saajan
tilinumero

Mottagarens
kontonummer 313130-1246594

TILISIIRTO GIRERING
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

STENROTH SUKUSEURA RY
MAKSAJA:
OSOITE:

Maksaja
Betalare

Jäsenmaksu 2007 15,00
Ainaisjäsen 150,00
Nuorisojäsen 0,00

Allekirjoitus
Underskrift

Viitenumero
Ref. nr

Tililtä nro
Från konto nr

Eräpäivä
Förfallodag

31.5.2007

Euro
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Aamulla 8. huhtikuuta jätimme kengänjälkemme 

pihatien neitseelliseen lumeen, vaimoni ja minä.

Heräsimme ja pukeuduimme vaitonaisina. Pääsi-

äistapojemme mukaan emme puhuneet mitään.

Talitintit lauloivat. Aurinko paistoi pakkasen läpi.

Lumijäljet paljastivat, että Toivakan vanhan pappi-

lan suuntaan oli aika moni muukin kulkenut. Me er-

kanimme tuosta valtaväylästä.

Kävelimme käsikädessä.

Nyt on pakko irrottaa ote. Suora tie muuttuu risu-

koksi. Laskeudumme mäkeä alas. Askeleita pitää va-

roa kuoppien ja kivien vuoksi.

Pääsiäinen 2007
Kyykistymme puron rannalle. Vesi on kylmää.

Huuhtelemme kasvomme. Toivotamme toisillem-

me: ”Hyvää pääsiäistä!”

Ilo kipunoi iholla: ”Kristus nousi kuolleista, kuo-

lemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elä-

män antoi.”

Kiitämme elämän Herraa. Paastonaika on päätty-

nyt.   

Vielä illalla ihmettelimme, mitä se tarkoittaa: ” …

ja haudoissa oleville elämän antoi.”

Timo ja Helena Siukonen

Stenroth sukuseuran 
sukujuhla 14.-15.06.2008
Tapahtumia ja paikkoja ovat: 

Lauantaina: sukuseuran Golf-kisojen jälkeen ”Viikon-

lopun aloittelukemut” Kulttuuripappila Sylvissä, jossa 

on luvassa mm. teatteriesitys ja sukuseuran omaa ohjel-

maa sekä soppatykki tai pihagrilli.

Sunnuntaina: Jumalanpalveluksen jälkeen kirkkokahvit 

seurakuntasalissa (tai kirkkokahviretki Pöyhölän pappi-

laan). Juhlalounas, sukukokous ja sukujuhla  kulttuu-

rikeskus Poleenissa. 

Majoitus on hotelli Savonsolmussa, jossa mahdollisesti 

myös lauantaina iltaohjelmaa, illallisnoutopöytä. 

Varsinainen ilmoittautuminen alkaa syksyn Kivenjuu-

rien jälkeen ja päättyy maksujen eräpäivänä keväällä 

2008.  Merkitkää arvokas tapahtuma kalentereihinne 

muistiin jo tänään! 

Tervetuloa mukaan toteuttamaan ikimuistettavaa suku-

juhlaa Pieksämäelle kesällä 2008 !

Stenroth sukuseura, Ohjelmatoimikunta

Lisätiedot ja palaute: Jan Sundman:  

jan.sundman@pp2.inet.fi 

Suvituulessa kesällä hymy huulessa! Teatteri maistuu ja 

piristää. Heittäydy hetkeksi mökkihöperyydestä teatte-

rihöperöksi! Hämeenlinnan kesäteatterissa selviää, mi-

ten lemmenpulmat ratkaistaan Juicen rakkauslauluilla, 

lemmenhotelli 

MIMOSAN HIPIÄssä 4.8.2007 klo 14.00
Rakkauden konsultti, kotikutoinen lemmenshamaani 

tekee taikojaan! Juicen kauniit laulut levittävät tunnel-

man katsomoon saakka kotiin vietäviksi.

Teksti: Perttu Pesä ja Asko Sahlman, musiikki: Juice Les-

kinen, ohjaus: Otto Kanerva.

Rooleissa: Katriina Honkanen, Ilari Johansson, Ilkka A. 

Jokinen, Minna Kangas, Tuula Niiranen, Suvi-Sini Pel-

tola, 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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”Itsenäisyyspäivän jälkeisenä tors-

taina, 7. joulukuuta 2006 helsinki-

läinen stadin kundi Kjell Westö, 45, 

Viiskulmasta voitti kirjallisuuden 

Finlandia-palkinnon.  Hänen histo-

riallinen romaaninsa Missä kuljim-

me kerran nostatti kulttuuriväessä 

suuren tunteen, että teoksessa luo-

daan uusi vahva näkökulma vuo-

den 1918 tapahtumiin.

“Aina kun suomalainen romaani 

on hakenut uutta suuntaa, se on ha-

kenut virikkeensä maantieteellisten 

ja kielellisten rajojensa ulkopuolel-

ta. Eikä sillä oikein ole muita mah-

dollisuuksia ollutkaan”, palkinnon-

saajan valinnut kotimaisen kirjalli-

suuden professori Jyrki Nummi to-

tesi puheessaan Vanhalla ylioppilas-

talolla.

Kieliasiaan viitatessaan Nummi 

tarkoitti sitä, että Westö kirjoitti ro-

maaninsa ruotsiksi, ja suomeksi sen 

käänsi Katriina Savolainen.

Sanomalehdet, aikakauslehdet, te-

levisio- ja radiokanavat sekä interne-

tit jauhoivat Westön voittoa päivästä 

toiseen ja kuukausikaupalla.

Mitähän asiaa Stenrothin suku-

seuran Kivenjuuret-julkaisulla on 

vielä sanottavanaan tähän julkisuus-

soppaan?

Otetaan selvää ja kysytään kirjai-

lijalta itseltään.

Tapaamisen järjestäminen ei kui-

tenkaan suju ihan tavallista kaavaa 

pitkin. Suosittu kirjailija on joutu-

nut noudattamaan elokuusta as-

ti minuuttiaikataulua, mikä hänen 

boheemille luonteelleen on kauhis-

tus. Julkisuuteen hän ehti jo ilmoit-

taa, ettei annan enää haastatteluja.

Sukulehti saa kunnian haastatella 

häntä ”poikkeusluvalla.”

On tiistaiaamu, 6. maaliskuuta. 

Kännykkäni piippaa. Kjell Westö il-

moittaa kohteliaasti myöhästyvänsä 

vähän. Pian Stockmanin suunnasta 

Mannerheimintietä pitkin kävelee 

viestimistä tutunnäköinen mies.

Tervehdimme ja esittelemme it-

semme. Vieraani valittelee jalkapal-

loharjoituksissa venähtänyttä jal-

kaansa. Kävely on vaivalloista ja te-

kee kipeää.

Bulevardin kahvisalongissa on 

rauhallista, idyllinen ranskalaisvirit-

teinen tunnelma. Otamme kahvit ja 

croissantit. Etsimme nurkkapöydän 

ikkunan vierestä.

Olin etukäteen kysynyt Westöl-

tä aiemmin sähköpostissa, tunteeko 

hän Peter Mickwitzin, Staff an Bruu-

nin, Christer Kihlmanin, Eira Moll-

bergin, Jyrki Hämäläisen ja Ren-

ny Harlinin, kaikki vankkoja Sten-

rothin suvun kulttuurihahmoja. 

Tietysti nimet ovat tuttuja Wes-

tölle, ja erityisesti Staff an Bruunin 

kanssa hän on ehtinyt ystävystyä.

Westö aloitti työuransa toimit-

tajana Hufvudstadsbladetissa, jossa 

myös Bruun työskentelee.

”Olin liian itsepäinen. Halusin 

ajaa omat ideani läpi. Ei siitä tullut 

mitään”, Westö muistelee HBL:n ai-

kaansa.

”Minusta tuli kirjailija, koska en 

osaa mitään muuta”, hän naurah-

taa. Taustalla vaikuttivat kyky ja ha-

lu kirjoittaa yksin.

Finlandia-palkinnon nostattaman 

”Nuorena irtaannuin suvusta, 
aikuisena palasin takaisin”

Saran jälkeläinen, Finlandia-palkittu Kjell Westö:

Kjell Westö on rauhoittumassa Finlandia-palkinnon nostamasta julkisuudesta 

ja kirjoittamassa Ruotsissa.
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julkisuuden viivästyttämänä ja pian 

Kivenjuurien haastattelun jälkeen 

Westö matkusti ”pakoon” Ruot-

siin, josta hän sai vuokratuksi asun-

non kirjoittamista varten.  Helsin-

gin Linnunlaulussa sijaitsevassa Vil-

la Kiven kirjailijatalossa olivat hä-

nen vuotensa tulleet täyteen, ja niin 

uudet työskentelytilat oli hankittava 

muualta. Hänellä on tilauksessa yk-

si näytelmä ja haaveena yksi romaani 

1950–1970-lukujen Helsingistä. Ai-

ka näyttää, mitä luovuus Ruotsin yk-

sinäisyys tuottaa tulosta.

Palataan vielä Stenrotheihin. Kjell 

Westö ei tiedä kuuluvansa Erik Sten-

rothin jälkeläisiin eikä osaa liittää 

mainitsemiani kulttuuripersoonia 

samaan joukkoon.

Kirjailijan elämässä suku on tar-

koittanut vain pientä joukkoa ihmi-

siä. Nuoruusvuosinaan hän tietoi-

sesti torjui sukukulttuuriin liittyvät 

tavat, tottumukset ja ihmissuhteet. 

Hän halusi pitää etäisyyttä isänsä ja 

äitinsä sukuihin, olla vapaa-ajatteli-

ja. Kenenkään ei tarvinnut opettaa 

hänelle elämäntapojaan eikä kenen-

kään tarvinnut ottaa mallia hänestä, 

saati tietää, miten hän eli.

Tärkeätä Westölle olivat helsin-

kiläisyyteen liittyvät arvot ja aat-

teet. Hän luettelee helposti  toista-

kymmentä osoitetta, joissa on asu-

nut, ja kaupunginosatkin vaihtuivat: 

Etelä-Haaga, Puotila, Munkkivuori, 

Munkkiniemi, Meilahti, Kontula, 

Töölö, Viiskulma.

Avaan Stenrothin sukukirjan, In-

termezzon ja näytän kirjailijalle hä-

nen nimensä Taulusta 3597, josta 

puuttuvat hänen ja hänen veljensä 

perhetiedot.

Westö tutkii esipolviaan. Kyse on 

ensinnäkin äidin suvusta ja toisek-

seen äidinisän Hedbergien suvus-

ta, edelleen jatkosodassa kaatuneen 

Gunnar Hedbergin äidistä, Aina Ka-

tarinasta, jonka isä Kustaa Adolf Val-

konen kuului saarijärveläisen kersan-

tin Anders Johan Masalinin jälkeläi-

siin. Anders oli vänrikki Erik Sten-

rothin tyttären Saran poika. 

Nimiä lukiessaan Westö ihmette-

lee, miten ikävuosien karttuessa hä-

nen suhtautumisensa elämän suu-

riin kysymyksiin  ovat muuttuneet. 

Ateistista on tullut agnostikko, va-

paamielisestä vasemmistolaisesta 

tiukkojakin rajoja kunnioittava kas-

vattaja, sukunsa torjujasta juuristaan 

kiinnostunut.

Heinäkuussa 2006 hän osallistui 

Slotte suvun tapaamiseen Alavetelis-

sä Pohjanmaalla. Juhlapuheessa hän 

kertoi juuri jättäneensä kustantajal-

le uusimman romaaninsa käsikir-

joituksen Där vi en gång gått, jos-

ta suomennettuna tuli  Missä kul-

jimme kerran.

Hän myönsi olleensa huono juu-

ri niissä asioissa, jotka romaanin ot-

sikko tiivistää.

Ei hän ole oppinut,  missä hänen 

omat esi-isänsä ja -äitinsä ovat (”yl-

häällä” Pohjanmaalla) kulkeneet ei-

kä hänellä ole ollut edes uteliaisuut-

ta sellaisen tietämiseen.

2000-luvulla hän on kuitenkin 

kokenut avainsilmänräpäyksiä, yk-

sittäisiä tapahtumia, jotka ovat liit-

täneet hänet ainakin vertauskuval-

lisesti sukunsa historiaan. Hän esi-

merkiksi kirjoitti artikkelin luoto-

laisten sotaveteraanien muistoteok-

seen, jossa kuvataan Summan taiste-

lujen kranaattikeskitystä talvisodas-

sa helmikuussa 1940. Tykitykses-

sä kuoli 32 miestä, joista suurin osa 

yhdessä korsussa. Melkein kaikki oli-

vat kotoisin Luodon tai Öjan kun-

nista, paitsi Westön isoisä, joka tuli 

Kruunupyystä.

Muita herkkiä tapahtumia ovat 

olleet vierailut Pietarsaaren kirjastos-

sa ja koulussa, josta hänen vanhem-

pansa kirjoittivat ylioppilaiksi, sekä 

puheenpito Uudenkaarlepyyn Tope-

lius-juhlassa.

”Nämä yksittäiset tapahtumat ol-

leet minulle tärkeitä. Ne ovat tapah-

tumia 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 Toi-

vanen, myös Saran sukuhaaraan kuu-

luva ja saarijärveläistaustan omaava 

ammattilainen johdattelee Westön 

Svenska Teaternin ympäri Esplana-

dinpuistoon ja edelleen Mannerhei-

mintien kautta Erottajalle.

Julkisuuden kokemuksistaan op-

pineena Westö tietää, milloin hänes-

tä 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

Viime vuosisadan alun Esplanaadi ja 

Svenska Teaternin Oopperakellari ovat 

keskeisinä Kjell Westön Finlandia-pal-

kitussa romaanissa.
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”Kotimetsä oli hänelle erikoisen 

rakas. Sen vanhat, usein epämuo-

toisesti oksaiset hongat, pahkuraiset 

koivut ja iän tuivertamat kuuset oli-

vat hänelle vielä läheisempiä kuin si-

lopintaiset ja soreakasvuiset nuoret 

puut. Näitä puuvanhuksia, elämän 

kokeessa läpäisseitä, hän ymmärtä-

myksellä vaali ja varoi niitä kaata-

masta. Hän tahtoi aina antaa vain 

luonnon syvien ja aina vääjäämät-

tömien voimien vasta ratkaista nii-

den kohtalon.”

Näin kaunopuheisesti aloitti kas-

vitieteen professori Mauno J. Koti-

lainen muistokirjoituksensa Alfred 

Oswald Kairamosta ”Luonnon ys-

tävässä” syksyllä 1938. Kairamon ni-

mi elää suomalaisten luonnontutki-

joiden parissa ehkä ennen kaikkea 

hänen kunniakseen lyödyssä mita-

lissa, jota Suomen Biologian Seura 

Vanamo jakaa suurimpana kunni-

anosoituksenaan ei vain seuran vaan 

yleensäkin suomalaisen luonnontut-

kimuksen hyväksi tehdystä työstä. 

Kairamo itse osallistui tämän 1896 

perustetun yhdistyksen toimintaan 

sen alkuaikoina hyvinkin aktiivisesti, 

ja hänestä tuli 1928 sen ensimmäi-

nen kunniajäsen. Hänen kuoltuaan 

seura järjesti muistokeräyksen, jon-

ka tuotosta syntyi Nuorten kasvitie-

teilijöiden rahasto; sen pääomaa oli-

vat kartuttaneet monet niistä liike-

laitoksista, joiden johdossa Kairamo 

oli toiminut. Kalervo Kallion muo-

vaileman mitalin seura teetti vasta 

1948, jolloin Kairamo olisi täyttänyt 

90 vuotta. Sitä oli ehdotettu jo aikai-

semmin, mutta kohde itse oli jyrkäs-

ti sitä mieltä, että elävistä henkilöistä 

ei pitäisi tehdä mitaleita.

A. Osw. Kairamo – tieteen, talouden
ja yhteiskunnan monitoimimies

A. Osw. Kairamo – tätä nimimuo-

toa hän yleisimmin käytti – oli syn-

tynyt 4.10.1858, joten hänen syn-

tymästään tulee ensi vuonna kulu-

neeksi 150 vuotta. Hän syntyi Pie-

tarsaaressa, missä hänen isänsä Al-

fred Kihlman oli Vaasan lukion us-

konnon opettajana, sillä kaupungin 

palon jälkeen lukio oli tilapäisesti si-

joitettu Pietarsaareen. Jo seuraavalla 

vuosikymmenellä perhe muutti Hel-

sinkiin Alfred Kihlmanin siirryttyä 

yliopettajaksi Helsingin ruotsalai-

seen normaalilyseoon, jonka rehto-

rina hän sitten vaikutti kokonaisen 

neljännesvuosisadan ajan ja sai ero-

tessaan 1897 professorin arvonimen. 

Suomen kirkkohistoriassa häntä pi-

detään ns. beckiläisen eli raamatulli-

sen teologian ensimmäisenä merkit-

tävänä edustajana. Mutta paitsi kou-

lumies ja teologi hän oli myös teolli-

suus- ja liikemies. Hän johti monen 

vuoden ajan Tampereen Pellavateh-

dasta, myöhempää Tampellaa, jon-

ka tuotanto-ohjelmaan hänen aloit-

teestaan otettiin mm. veturien val-

mistus. Hän kuului myös Kansallis-

pankin perustajiin ja oli lähes vuosi-

kymmenen ajan sen hallintoneuvos-

ton puheenjohtaja. Säätyvaltiopäi-

viin hän osallistui opettajiston edus-

tajana yli 30 vuotta, kuolemaansa 

1904 asti. Hän oli naimisissa Hilda 

Forssellin kanssa, joka puolestaan oli 

kornetti Karl Jacob Forssellin ja Ul-

rika Lovisa Stenrothin – Erik Stenrot-

hin pojantyttären – pojantytär.

Ei ole tiedossa, mikä sai Oswaldin 

kiinnostumaan juuri kasvitieteestä, 

mutta jo varhain se osoittautui hä-

nen omimmaksi tutkimusalakseen. 

Yhdessä erään ystävänsä kanssa hän 

teki 19-vuotiaana tuloksekkaan kas-

viretken Ahvenanmaalle, ja jo ennen 

kuin kandidaatintutkinto oli valmis, 

hän sai toimen yliopiston kasvimu-

seon ylimääräisenä amanuenssina. 

Seurasi opintomatka Saksaan, missä 

hän laati väitöskirjan eräiden kote-

losienten yksilönkehityksestä, mutta 

muut kasvitieteen haarat houkutte-

livat enemmän. Oswald Kihlman oli 

jo 1880 tehnyt parin toverin kans-

sa tutkimusretken Inarin Lappiin, 

jonka kasvistosta ilmestyi tarkka se-

lonteko, ja sitten oli vuorossa nimi-

tys yliopiston dosentiksi. Kun Suo-

men Maantieteellinen seura järjesti 

1887 tutkimusmatkan Kuollan nie-

mimaalle, tuolloin lähes tuntemat-

tomalle alueelle, Kihlman oli muka-

na yhtenä taitavimmista ja tarmok-

kaimmista osanottajista; Kalevi Rik-

kinen on kuvaillut eloisasti hänen 

osuuttaan kirjassaan ”Suuri Kuo-

lan retki 1887” (Otava, Keuruu, 

1980). Vain kaksi vuotta myöhem-

min Kihlman lähti uudelle puolen 

vuoden retkelle Kuollaan, ja 1892 

oli vuorossa kolmas matka. Kihlma-

nin erityisenä kiinnostuksen kohtee-

na oli pohjoinen puuraja, ja hän pys-

tyi osoittamaan, että siihen ei vaikut-

tanut vain lämpötila vaan myös tuu-

li, joka huonoina vuodenaikoina, 

maan ollessa jäässä, kuivattaa maa-

ta niin että puut ja muutkaan kas-

vit eivät pääse versomaan. Kotilai-
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nen on todennut hänen 1890 jul-

kaisemastaan tutkimuksesta, että ”se 

on kasvimaantieteellisen kirjallisuu-

temme huomattavimpia teoksia”, ja 

myös Runar Collander on ”Suomen 

kasvitieteen historiassa 1828-1918” 

(Th e History of Botany in Finland 

1828-1918, 1965) pitänyt sitä Kihl-

manin merkittävimpänä tieteellise-

nä työnä. Professori Antero Vaarama 

puolestaan arvioi Kihlmanin synty-

män satavuotismuiston yhteydes-

sä ”Luonnon Tutkijassa” 1958, että 

mainittua työtä on pidettävä ”erit-

täin merkittävänä, jopa klassillisen 

arvon omaavana arktisten alueiden 

ekologisen kasvimaantieteen tutki-

muksena”. Nykyään, kun ekologian 

merkitys on entisestään korostunut, 

on Kihlmanin havaintojen arvo vain 

noussut, varsinkin kun hän oli joh-

topäätöksissään yleensä kriittisen va-

rovainen.

Kihlman nimitettiin 1897 yli-

määräiseksi professoriksi, jonka teh-

täviin kuului myös kasvimuseon val-

vonta, ja hän johti taitavasti museon 

luettelon – itse asiassa Suomen kas-

villisuuden inventaarion – laatimista 

ja julkaisutyötä. Hän näyttää myös 

olleen jo 1896 perustetun Kuopion 

luonnontieteellisen museon ensim-

mäinen ideoija, ja sinne hän myös 

lähetti lukuisia kasvinäytteitä. Vaik-

ka hän oli täysin ruotsinkielisestä ko-

dista, häneen oli tarttunut fennoma-

nian aate, ja vaikka hän ei kovin hy-

vin hallinnut suomen kieltä, hän al-

koi ensimmäisenä alallaan luennoi-

da suomeksi. Uusia kasvitieteellisiä 

tutkimuksia hän ei kuitenkaan enää 

julkaissut, ja jo 1903 hän jätti yli-

opiston saatuaan nimityksen senaat-

toriksi. Hän oli 1892 niukasti hävin-

nyt kilpailun kasvitieteen varsinai-

sesta professuurista Fredrik Elfvin-

gille, kasvifysiologille, joka oli hän-

tä vain neljä vuotta vanhempi, niin 

että toivoakaan tästä virasta ei ollut. 

Ilmeisesti ”toisen viulun soittami-

nen” ei sopinut Kihlmanin aktiivi-

selle ja määrätietoiselle luonteelle, ja 

siten on ymmärrettävää, että hänellä 

ei ollut yliopistouralta enää mitään 

odotettavaa.

Senaattoriksi ryhtyminen Bob-

rikoffi  n aikana oli oma riskinsä, ja 

Kihlman saikin paljon kritiikkiä sii-

tä että oli suostunut virkaan. Toisaal-

ta hän sai kaksivuotisena kautenaan 

maanviljelystoimituskunnan päällik-

könä – maatalousministerinä – yhtä 

ja toista aikaan; tulevaisuuden kan-

nalta tärkeää oli, että hän houkutte-

li oppilaansa A. K. Cajanderin jär-

jestämään yliopiston metsäopetusta, 

vaikka hän myöhemmin olikin kriit-

tinen eräisiin Cajanderin linjauksiin 

nähden. Jätettyään 1905 senaatin 

hän osallistui Suomalaisen puolueen 

maatalousohjelman laatimiseen, ja 

vuosina 1907-1913 sekä 1917-1919 

hän oli puolueen (sittemmin Ko-

koomuksen) kansanedustajana. Jo-

pa diplomaattisessa tehtävässä, Suo-

men edustajana Virossa, hän toimi 

1919.

Suuren Snellmaninpäivän nimen-

muuton yhteydessä 1906 Kihlman 

muutti nimensä Kairamoksi. Jo pal-

jon ennen tätä hän oli ryhtynyt ak-

tiiviseksi osuustoimintamieheksi, ja 

kuten Martti Häikiö toteaa Suomen 

kansallisbiografi assa, ”Kairamo on 

Suomen osuustoimintaliikkeen suu-

ria 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 kasvin-

jalostuslaitoksen syntyyn, mikä taas 

on ollut erittäin merkittävää suoma-

laisten viljakasvien jalostukselle. Kai-

ramon moninaisista luottamustehtä-

vistä syntyisi pitkä luettelo; tulkoon 

mainituksi kuitenkin Kansallis-Osa-

ke-Pankin ja Henkivakuutusyhtiö 

Salaman hallintoneuvostojen pu-

heenjohtajuus, Kajaanin Puutava-

rayhtiön johtokunnan. varapuheen-

johtajuus ja yli kymmenen vuoden 

toiminta valtiontilintarkastajana.

Kairamo avioitui 1897 Anna Bru-

silan kanssa, kuukautta professoriksi 

nimittämisen jälkeen. Lapsia syntyi 

neljä, joista nuorin, Aulis Kairamo, 

oli ilmeisesti perinyt isänsä ja iso-

isänsä taloudellisia vaistoja, sillä hän 

toimi pitkään Kemi Oy:n ja useiden 

muiden yhtiöiden johdossa ja sai 

vuorineuvoksen arvonimen. Vuori-

neuvos tuli myös hänen pojastaan 

Kari Kairamosta, joka tuli 1900-lu-

vun lopulla tunnetuksi Nokian tar-

mokkaana pääjohtajana. 

A. Oswald Kairamoa on poliitik-

kona ja talousmiehenä luonnehdit-

tu liberaaliksi konservatiiviksi. Hän 

katsoi, että yritystoiminnan, olipa se 

osuustoiminnallista tai ei, piti perus-

tua liiketaloudelliselle kannattavuu-

delle, eikä sitä saanut yhteiskunnan 

taholta keinotekoisesti tukea. Luon-

teeltaan hän oli jyrkkä ja voimakas, 

realiteeteista kiinni pitävä mutta pu-

heissaan avomielinen, jopa pelotta-

van suorasukainen.

 ”Hänenlaisensa voimaluonne ko-

ki elämässään paljon vastustusta, eh-

käpä salattua vihaakin, mutta yleen-

sä sai hän kunnioitusta vastustajien-

kin taholta. Sillä hän oli vastusta-

janakin rehellinen”. Näin kirjoitti 

Mauno J. Kotilainen, joka sukupol-

vea nuorempana oli kuitenkin tunte-

nut Kairamon henkilökohtaisesti. 

 Anto Leikola  
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Herr Magister Claës Stenroth, 

Konstantinusgatan 3, Helsingfors.

Osoite ruskean kirjekuoren pääl-

lä muistui postimerkkikeräilijä Ka-

ri Jomperon mieleen, kun hän sat-

tumalta eksyi Stenroth suvun koti-

sivuille.

Kirjekuoren lähettäjä on Rob. 

Sten roth, Kimito & Skinnar-

vik, ilmeisesti hänen lasitehtaal-

Kirjekuoriharvinaisuus keräilijän kokoelmassa
taan Kemiöstä pojalleen Helsinkiin 

vuonna 1882 lähettämä.

Claës Robert Napoleon Stenroth 

käytti etunimenään Robertia (Tau-

lu 5090). Hän oli tilanomistaja, lasi-

tehtailija, maanviljelyskoulun opet-

taja ja valtiopäiväedustaja.

Hänen isänsä oli Erik Stenrothin 

pojan Nilsin poika Karl Erik Stenroth, 

joka oli Vaasan läänin toinen läänin-

maanmittari. Robert oli hänen vii-

destä lapsesta nuorin, syntynyt 1827 

Alavieskassa.

Kirje on osoitettu nimellä Claës, 

vaikka poika käytti nimeä muodos-

sa Klas Johan. Hän oli myös tilan-

omistaja ja valtiopäivämies, fi losofi -

an maisteri, isänsä tilan jatkaja, joka 

myöhemmin muutti Argentiinaan ja 

kuoli siellä 1920.

Kari Jomperi kertoo, että hän osti 

eBay huutokaupasta postikuoria, ja 

tä mä kuori tuli siinä mukana.

”Kuoret tulivat Malesiasta. Olisi-

ko se jotenkin sinne ajautunut Ar-

gentiinasta Claës Robertin pojan jää-

mistöstä”, hän aprikoi.

”Olisi hienoa tietää postikuoren 

kulkureitti tarkemmin. Nyt kuo-

ri on jälleen Helsingissä eli on ollut 

reissussa aika pitkän matkan ja ajan. 

Kyllä kuori on hieno pala historiaa!” 

Stenroth sukuseuralle logo
Sukuseuran hallitus julistaa 

avoimen suunnittelukilpailun 

graafi sen tunnuksen saamiseksi 

sukuseuralle. Kilpailuaika on syys-

kuun loppuun eli 30.9.2007 saak-

ka, jolloin ehdotusten tulee olla 

hallituksen ratkaistavana. Kilpai-

lun ylituomarina on taiteilija He-

li Laurikainen, jonka käsialaa ovat 

Kutsu suvun graafi koille suunnittelukilpailuun:

Stenrothin sukukirjojen Keskeneräi-

sen 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 mus-

tavalkoinen tai värillinen. Tunnusta 

tullaan käyttämään mm. sukuseuran 

kirjelomakeissa ja -kuorissa, Kiven-

juurissa ja mahdollisesti julkaista-

vissa sukuseuran postimerkissä ja 

postikortissa.

Parhaat ehdotukset palkitaan.

Ehdotukset lähetetään postitse 

tai sähköpostitse sukuseuran sih-

teerille osoitteella:

Liisa Sjöblom

Tehtaantie 7

37800 Toijala

liisa.sjoblom@pp.inet.fi 
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Stenrothilaiset ovat monella paik-

kakunnalla olleet näkyviä vaikutta-

jia, oman seutunsa kehittäjiä, kult-

tuuririentojen järjestäjiä ja kaikki-

naisen edistyksen edelläkävijöitä. Yk-

si heistä oli 1800-luvun lopulla Vir-

roilla vaikuttanut, Saran sukuhaa-

raan kuulunut metsänhoitaja An-

ders Gustaf Adolf Floor (13.10.1834-

31.3.1903, taulu 4081).

Adolf Floorin kohtalo oli sisa-

rustensa tavoin elää naimattoma-

na. Niinpä nimeä ei heidän jälkeen-

sä enää Masalinin jälkeläisten jou-

kossa esiinny, vaan viidennen suku-

polven haara todennäköisesti sam-

mui Constance (Konstantia) sisaren 

kuoltua 1919.

Virtain vaikuttaja Adolf Floor - 
sammunut sukuhaara?

Hollolan kihlakun-

nan henkikir joittajan 

Adolf Didrik Floorin 

ja Hen rika Gustava 

Masalinin perheessä 

oli kaikkiaan kymme-

nen lasta, joista kaksi 

kuoli lapsena. Isän ja 

sitten äidin sekä yh-

den sisaren kuoltua 

metsänhoitajaksi val-

mistunut Adolf Floor 

muutti kolmen sisa-

rensa kanssa Kuh-

moisista Sodanky-

lään ja sieltä Rovanie-

melle. Nuoremman 

si saren kuoltua siel-

lä Floor tuli aluemet-

sänhoitajaksi Virroil-

le 1873.Vanhimman 

Constance- ja nuo-

rimman Adolfi ina-

sisarensa kanssa he 

asettuivat kirkonky-

län ulkopuolelle Ylä-Härkösen ta-

loon. Loppiaisena ja juhannuksena 

aina vieraanvaraiseen taloon kerään-

tyi pitäjäläisiä vieraspitoihin. Asuk-

kaat 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 semi-

naarin mallikoulussa. Siellä ”Floorin 

pojat” esiintyivät yhtenäisissä uni-

formuissa.

Jyväskylässä oli myös kaksi Floo-

rin sisarta, jotka pitivät siellä jonkin-

laista pikkulasten koulua. Floorin tä-

dit opettivat lukemisen, kirjoittami-

sen, laskemisen ja piirustuksen alkei-

ta. Forsmästari A. Floor valvoi pui-

den myyntiä, oli antamassa lausun-

toa kirkkolaista, raamatun käännök-

sestä ja kirkon muista kirjoista, toi-

mi kirkollislaskujen tarkastajana ja 

oli kirkon alttaritaulun hankkimis-

valiokunnassa.

Kansakoulun perustamiseksi va-

littuun johtokuntaan Floor kuului 

luonnollisesti. Koulu aloitti 1881.

Kun Virtain Säästöpankin syntysa-

nat lausuttiin Ylä-Härkösessä 1886, 

Floor oli läsnä, ja hän, ”joka tunsi 

hyvin paikalliset olot ja eritoten ra-

ha-asiat, oli myötämielinen säästö-

pankkiasialle”. Pankin hallituksessa 

hän oli kuolemaansa asti.

Sotakamreerin arvon Floor sai 

luultavasti eläkkeelle siirtyessään. Si-

sarusten vanhuudenkoti oli kirkon-

kylässsä navettoineen, lehmineen, 

ympärillä hyvin hoidettu puutarha 

pensaineen ja monivuotisine kukki-

neen.

Floorit testamenttasivat omai-

suutensa Kansanvalistusseuralle, jos-

kin infl aation syömä summa jäi var-

sin pieneksi. Adolf Floorin kuoltua 

sisaret elivät vielä kauan hänen jäl-

keensä. Testamenttiin liittynyt hau-

dan hoitokin loppui ilmeisesti varo-

jen 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 (1802-

1856) poika
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Anna Heikinheimon isän Jaak-

ko Strömmerin jäämistön tutkimi-

sen tuloksena kappale sotiemme his-

toriaa on tallennettu Laatokan puo-

lustuksen perinnearkistoon.

”Tämä on ollut minulle varsinai-

nen salapoliisityö, kun kotona ei mi-

tään puhuttu ja kuvatkin, joissa ei 

ole juuri mitään merkintöjä, olivat 

laatikon pohjalla kokoa 4x5 cm ja 

ihan käppyrässä, mutta aika pal-

jon on selvinnyt. Kuva- ja kirjejäl-

jennökset ovat nyt Laatokan puo-

lustuksen perinnearkistossa, ja yh-

distyksen puheenjohtaja evl Erkki 

Marttila vei ne nettiin. Ihmeellistä 

on tämä nykymeno”, Anna Heikin-

heimo kirjoittaa.

Nilsin sukuhaaraan kuulunut isäni 

Jaakko Strömmer (1907-1981) syn-

tyi Haapavedellä Karl Alfred (Kalle) 

(1879-1844) ja Hilja (Hilli)  (1879-

1937) Strömmerin esikoisena. Kalle 

ja Hilli olivat pikkuserkkuja keske-

nään. Heidän yhteinen esi-isänsä oli 

Pielisjärven kirkkoherra Jakob Abra-

ham Strömmer (1774-1828), jonka 

poika Samuel (1813-1889) oli Kal-

len isoisä,  ja jonka tytär Hedvig So-

fi a (1814-1874) oli Hillin isoäiti.  

Hillin äiti oli Emma Kekoni (1852-

1931), jolle urkuri Lauri Hämäläi-

nen ensin rukkaset saatuaan lähet-

ti Haukiputaan pappilaan tuloksek-

kaan kosiolaulunsa ”Kuhun taidan 

verrata kaunokaista herttaista”.  Kal-

le ja Hilli siirtyivät Haapavedeltä Sa-

loisiin, jossa 1914 syntyi heidän toi-

nen poikansa Lauri (1914-1953), ja 

edelleen 1918 Muhokselle.

Jaakko rikkoi pitkän pappisperin-

teen. Hänestä tuli hammaslääkäri, ja 

jatkosodassakin hän toimi Rannik-

Jaakko Strömmerin kuvia jatkosodan 
Laatokan ja Aunuksen Karjalasta

kotykistörykmentti 13:n hammas-

lääkärinä, ensin Laatokan Karjalas-

sa ja sitten suomalaisten edetessä Au-

nuksessa. Asemapaikkoja olivat en-

sin Impilahti ja sitten Vitele, mutta 

hänen työnsä ulottui RTR 13:n ko-

ko alueelle aina Laatokan kaakkois-

kulmaan Pisiin saakka.

Hän kirjoitti isälleen Kallelle lo-

kakuussa 1941 saaneensa käyttöönsä 

saman vuoden mallia olevan Chev-

rolet pakettiauton, johon voi lasta-

ta tavaransa ja kulkea oman mielen-

sä mukaan, osan matkoista hän teki 

yhdessä lääkärin kanssa.

Varmasti siellä oli hammaslääkä-

rillekin sisätiloja, mutta tavallista oli 

työ metsässä kannon päällä. Kerran 

kuulin sivusta hänen kertovan nuo-

relle lääkärille, että jatkosodassa ei 

juurikaan ollut puudutusaineita. Mie-

het tulivat metsässä jonossa kullakin 

kylmävesipullo kädessä, se oli puudu-

tusaine.

Kamera oli mukana: Löysin 72 

kuvaa Sortavalasta Aunukseen, aika 

monta Valamosta. Minulle on nyt-

temmin kerrottu, että ei siellä voi-

nut yleensä laajemmalti kuljeskel-

la, mutta tässä tapauksessa se kuului 

työhön. Evl Esko Havo kertoo, että 

paras kuulohavainnoitsija oli vuohi-

pukki, joka hyppäsi ilmaan heti kun 

venäläiset lentokoneet nousivat il-

maan ja vei laumansa suojaan. Näis-

säkin kuvissa esiintyy vuohi.

Kuvat ja isä-Kallelle Muhok-

sen pappilaan kirjoitetut 8 kirjet-

tä ovat jäljellä, äitini poltti omansa. 

Isälle kirjoitetuista kirjeistä saa ku-

van työstä ja työoloista. Asuminen 

ja ruoka hänellä on aina paremmin 

kuin hyvin, mutta työolot ja varsin-

kin tiet tuntuvat kaipaavan paran-

nusta. Kirjeissä on paljon tekniikkaa 

ja omaperäisiä ongelmanratkaisuja 

mm. valaistuksen saamiseksi, mutta 

myös muuta hammaslääkärin varsi-

naiseen työhön liittyvää.

Kalle ja Jaakko olivat varsin tek-

nisiä harrastuksiltaan. Jaakolla oli 

mu kana omat instrumenttinsa, ja 

hän pyytää isäänsä auttamaan uu-

sien hankkimisessa ja kuljetuslaati-

koiden teettämisessä. Instrumentti-

en kustantamiseksi hänellä oli mah-

dollisuus myös ottaa maksullisia yk-

sityispotilaita.

Vaikka Aunus oli suomalaisten 

valtaamaa aluetta, asui osa alkupe-

räisväestöä edelleen sijoillaan ja tal-

visodassa menetettyjen alueitten vä-

estöäkin oli palannut kotiinsa. Aluk-

si työtä oli paljon, sitten hän sai mie-

histön hampaat mielestään kohtuul-

lisen kuntoon ja työtä tuntui olevan 

vähemmän ja aikaa jäi ammattikir-

jallisuudenkin lukemiseen.

Hän on viihtynyt Viteleessä ja 

Hammaslääkäri Jaakko Strömmer 

siellä jossakin.
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kertookin kieltäytyneensä siirros-

ta pysyvästi isoon keskussairaalaan. 

Hän olikin saanut lopulta pitää pään-

sä ja jäädä Viteleeseen. Sen kyllä us-

kon, kun muistan, miten hän koko 

elämänsä ajan kammoksui isoja sai-

raaloita, kutsui niitä liukuhihnateh-

taiksi.

Hän jatkoi työtään samoilla väli-

neillä sodan jälkeen Muhoksen pap-

pilan piharakennuksessa, johon per-

heemme jäi asumaan Kallen kuo-

leman jälkeen uuden kirkkoherran 

vuokralaisena. Samantapainen kul-

kurielämä jatkui sodan jälkeenkin, 

kun hän kulki pitämässä vastaanot-

toja lukuisilla Oulujoen voimalai-

tostyömailla. Osa välineistä, kuten 

spriillä toimiva sterilisaattori, saat-

taa olla Suomen Lähetysseuran vä-

littämänä käytössä Senegalin viida-

kossa edelleen.

Nyt vasta itse eläkkeelle päästyä-

ni otin pienet ja käpristyneet kuvat 

ja kirjeet selvitelläkseni. Alkusysä-

yksen antoi silti tauluksi asti päässyt 

lyijykynäpiirros, joka oli isä-Jaakon 

makuuhuoneessa seinällä viimeisi-

nä vuosina. Siinä on viisi nimeä ja 

päiväys Kallivoinen 21.5.1944. En-

sin näytti siltä, että ikinä ei selviä, 

mikä ja missä on Kallivoinen, mut-

ta nyt sekin selvisi everstiluutnant-

tien Anssi Vuorenmaan ja Arto Kot-

ron ansiosta: Kallivoinen on pienen 

pieni luoto Laatokan itärannan tun-

tumassa aivan vanhan rajan eli Raja-

konnun kohdalla. Luodolla oli oleil-

lut vain pieni tähystysryhmä jatko-

sodan aikana. Ilmeisesti nämä neljä 

muuta ovat päässeet sinne RTR 13:n 

komentaja Asser Korvenheimon ”sii-

vellä” ja kysymyksessä on luullakse-

ni ollut joku virkistys- tai luontoret-

ki, olivat kuulemma lintu- ja luon-

toharrastajia. 

Isä ei puhunut, ei edes halunnut 

kuulla sotajuttuja. Hän karttoi kylä-

paikkoja 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 kiin-

nostunut - silloin. Sotainvalidit ja 

eva kot saivat silti häneltä myötätun-

toa myös konkreettisesti. Mutta yh-

den kerran vähän ennen kuolemaan-

sa kuului sängyn pohjalta: ”Jaha An-

na, ja pahinta, mitä sitten voi tulla, 

se on sitten sota.” 

Kuvien ja kirjeiden jäljennökset on 

nyt talletettu Laatokan Puolustuk-

sen Perinnearkistoon, ja  puheenjoh-

tajan, evl. Erkki Marttilan toimesta 

kuvat on viety pariinkin internetosoit-

teeseen:

http://laatokanpuolustuksentietopank-

ki.blogspot.com/2006/05/valokuva-

luettelot-ic-id-muut-mediat-j.html, 

jonka pitkän kuvaluettelon loppupuo-

lella on Ic:18 Sotilashammaslääkä-

ri Jaakko Strömmerin kokoelma. Toi-

nen osoite on  http://groups.yahoo.com/

group/Raja-Karjala/  ja  sieltä Kuva-

sarja. Se on karjalaisten katselu- ja  

keskustelufoorumi, jossa voi kommen-

toida ja tunnistaa kuvia. Kuvat löyty-

vät myös osoitteesta  http://picasaweb.

google.fi /Laatokankuvia/JaakkoStrm-

merinKokoelma. Ketä vain kiinnos-

taa, voi vierailla näillä sivuilla, ja pa-

lautetta otetaan vastaan mielihyvin.

Anna Heikinheimo

Matosuontie 58. 90230 Oulu

08-330611 tai  050-360 3553

anna.heikinheimo@kolumbus.fi 

Jaakko Strömmer (takana kesk) viihtyi Aunuksen Vitelen kenttäsairaalassa.

Viiden miehen luontoretkellä Kalli-

voisen luodolla Laatokalla syntyi lyi-

jykynäpiirros.

Hammaslääkärin työtila rintamalla 

oli vaatimaton.
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Tampereen Pyynikinharjulla si-

jaitsevassa kesäteatterissa esitettiin 

lähes koko 1960-luvun ajan Tunte-

matonta sotilasta. Samanaikaises-

ti ja jo paljon sitä ennen oli käynyt 

jatkuvaa taistelua Pyynikistä vie-

lä tuntemattomampi sotilas,  Toivo 

Toukomaa  (1902-1964), vuoteen 

1933 Tötterman.

Aloittaessaan Tampereen kaupun-

ginagronomin tehtävät heti sotien 

jälkeen hänellä oli unelma: terveh-

dyttää tuhoutumassa oleva Pyynikin 

komea hongikko. Hän omistautui 

Pyynikin luonnonpuiston ja sen ko-

meiden mäntyjen suojelijaksi, jotta 

myös tulevat sukupolvet saisivat sii-

tä nauttia ja virkistystä hakea.

Rakkauden luontoon hän oli saa-

nut isältään Albert Töttermanilta 

(1864-1942), joka oli luopunut kau-

punkilaiselämästä ja akateemisesta 

ammatista ja ryhtynyt kanavanvarti-

jaksi, kasööriksi, Kalkkisten idyllisel-

le kanavalle, voidakseen siinä sivussa 

omistautua luonnonmukaiselle puu-

tarhaviljelylle ja luonnonparantami-

selle. Jälkimmäiseen hän oli hakenut 

oppia mm. Saksasta, aikansa luon-

nonparantajagurulta Louis Kuhnel-

ta, ”kuhnekylpyjen” isältä.

Sotien jälkeen Pyynikin harju ja 

sen puusto oli todella huonossa kun-

nossa. Ytimennäivertäjät söivät vuo-

sikasvaimia ja tervasroso raivosi lat-

vustoissa.  Tuhoa oli jatkunut parin-

kymmenen vuoden ajan. Rinteet oli-

vat pahimmillaan havumaton pei-

tossa kun vuosikasvaimet putoilivat 

näivertäjien tuhottua niiden ytimen 

ja mäntyjen latvustot mustina, ter-

vasrosoisina. Kaupunginagronomi 

Tou komaa laati pelastussuunnitel-

man vuonna 1947.

Luonnonparantajan pojasta
tuli luonnon parantaja

Toukomaan sota-

suunnitelman mu  -

kaan sinne tänne har-

jun rinteille kaadet-

tiin pyyntipuita, joi-

hin näivertäjät pe-

siytyivät, jonka jäl-

keen puut hävitettiin. 

Myös pahiten tervas-

roson tuhoamat puut 

kaadettiin ja hävitet-

tiin. Puiden vastus-

tuskyky rosoa vastaan 

lisääntyi näivertäjien 

vähetessä ja puusto 

alkoi elpyä. Yli kym-

menen vuotta kesti 

kamppailua, joka lo-

pulta päättyi tuholais-

ten tappioon.

Mutta uusi viholli-

nen oli jo näköpiiris-

sä: esiin murtautuva 

rakennus- ja teknologiavimma. Pyy-

nikin lähistöllä sijaitsevat Amurin 

historialliset puutalokorttelit puret-

tiin uusien uljaiden kivitalojen tieltä 

ja moottoritietä ryhdyttiin hahmot-

telemaan läpi kaupungin ja Pyyni-

kin harjun. Vuonna 1959 järjestet-

tiin suunnittelukilpailu ”valtakun-

nantien” Tampereen  osuutta varten. 

Sen kaikki palkitut ratkaisut olisivat 

merkinneet Pyynikin harjun pirsto-

mista  ja ainakin maisemallista tu-

hoa. 

Näitä suunnitelmia ryhtyi Touko-

maa silloisena kaupungin kiinteistö-

päällikkönä kiivaasti vastustamaan 

vaatien liikennettä ”taipumaan” ja 

kiertämään Pyynikinharjun pohjois-

puolitse. Kamppailu, johon vähitel-

len tuli mukaan kansalaisjärjestö-

jä ja asukasyhdistyksiä johti lopulta 

siihen, että Pyynikin läpäisevää tie-

tä ei rakennettu. Sittemmin Paasiki-

ven-Kekkosen –tien nimellä kulke-

va kehätie johdettiin pitkin Näsijär-

ven puoleista rantaa, kuten jo Tou-

komaa aikanaan oli kompromissina 

esittänyt. 

Taistelun Pyynikistä lopullista 

päätöstä Toivo Toukomaa ei ennättä-

nyt nähdä, sillä Tampereen kaupun-

gin yleisasemakaavasta harjun hal-

kaiseva moottoritie poistettiin vas-

ta vuonna 1972. Isäni unelma suo-

jellusta luonnonpuistosta keskel-

lä kaupunkia on toteutunut, sillä 

5.6.1993, maailman ympäristöpäi-

vänä vihittiin 50 hehtaarin suurui-

nen Pyynikin luonnonsuojelualue.

Pertti Toukomaa
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Th e Allwood family came to Swe-

den through Charles Samuel All-

wood, who because of an interest in 

Nordic culture moved to Göteborg 

in 1902.

He then worked as a tourist guide, 

teacher, translator and school inspec-

tor. 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 Josefi na Sneckenström 

(Taulu 2078), who came from Bor-

gå.

Aina and Charles had one child, 

Martin Allwood (Taulu 2087).

Martin, after having gone to 

school in Sweden, received his uni-

versity 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”, un-

til 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 fa-

mily name Allwood. 

Jens Allwood (Taulu 2088) is pro-

fessor of linguistics at Göteborg Uni-

versity and Carl Martin Allwood is 

professor of psychology at Lund 

University. 

Kristin Allwood is an artist in 

Göteborg. Peggy Allwood is a poli-

ce woman and Maria Jacobsson is a 

medical doctor.

Th e family place in Mullsjö is 

now an intercultural center for the 

quality of life and owned by Jens All-

wood (cf ).

Th e Finnish connections of the 

family could be stronger. Jens and 

Carl Martin Allwood have both vi-

sited Finland several times, main-

ly 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. 

Josefi na Sneckenström oli Rantasalmen 

Haapaniemen sotakoulussa palvelleen 

majuri Reinhold Stenrothin tyttären 

Minette (Vilhelmina) Sneckenström-

in tytär, Reinhold puolestaan Erik 

Stenrothin pojan, Leppävirran ja Ilo-

mantsin kirkkoherran Henrik Sten-

rothin poika. Reinhold toimi Haapa-

niemen tallimestarina ja hänen tehtä-

vänään oli opettaa kadeteille ratsastus-

ta ja miekkailua.

Who are the Allwoods
and what is it like to have family contacts in 



16   Kivenjuuret 1/2007

Stenrothin laaja suku kätkee sisäl-

leen lukuisia ”alasukuseuroja”, jotka 

toimivat aktiivisesti sukutiedon ke-

räämiseksi, tallentamiseksi ja suku-

yhteyden ylläpitämiseksi. Yksi niistä 

on Castrén-suku ry, monien suoma-

laisten vaikuttajien suku.

Stenrotheihin Castrénit liittyi-

vät 1934, kun sittemmin KHO:n 

presidenttinä, pää-, oikeus- ja sosi-

aaliministerinä ja oikeuskanslerina 

toiminut Urho Jonas Castrén avioi-

tui Helmi Inkeri Wegeliuksen kans-

sa. Hän puolestaan oli Saran suku-

haaran Masalinin-Costianin jälke-

läisiä, Salomon Primus Wegeliuk-

sen pojan Birger Wegeliuksen tytär 

(Taulu 3167).

Castrén-suku ry:n puheenjohtaja, 

dipl.ins. Jaakko Castrén, Helmi ja 

Urho Castrénin poika valottaa suku-

yhdistyksen 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 toimikun-

ta, joka päätyi Castrén-suvun suku-

kokouksen järjestämiseen 17. – 18. 

9.1927 Helsingin Seurahuoneella.

Kokoukseen osallistui runsaat 

100 suvun jäsentä, jotka senaattori 

Kaarlo Castrén toivotti tervetulleik-

si. Kokouksen juhlaesitelmässä toh-

tori Zachris Castrén toi esille Jalmari 

Finnen tuolloin tuoreet tutkimustu-

lokset Castrén-suvun ratsutilallisal-

kukodista Sääksmäen Linnaisten ky-

lässä. Tätä ensimmäistä suvun tapaa-

mista on kuvattu jälkeenpäin seuraa-

vasti:

Julkisessa sanassa hyvin huomioitu su-

Castrénin nimekkäässä suvussa
on useita stenrothilaista

kukokous lukuisine seppelten laskui-

neen, monine puheineen, frakkipäi-

vällistanssiaisineen ja huviretkineen 

oli laajaohjelmaisempi, juhlallisempi 

seremoniaalisempi kuin suvun viime-

aikaiset, ajan henkeä seurailleet suku-

kokoukset.

Vuoden 1927 sukukokouksen yh-

teydessä todettiin, että vastaavanlai-

sia tilaisuuksia tulisi järjestää muu-

taman vuoden välein. Tämä toteutui 

kuitenkin vasta sotien jälkeen kun 11 

helsinkiläistä suvun jäsentä kokoon-

tui 2.11.1946, jolloin sukuyhdistys 

päätettiin perustaa. Sukuyhdistyksen 

säännöissä on määritelty, että yhdis-

tyksen jäseneksi on oikeutettu liitty-

mään jokainen vuonna 1737 kuol-

leesta kirkkoherra Olaus Castreniuk-

sesta yksinomaan miespuolisen jäl-

keläisen kautta polveutuva sekä hä-

nen aviopuolisonsa ja lapsensa.

Varsinaiset sukukokoukset pi-

detään vähintään joka viides vuosi. 

Ensimmäisen järjestettiin 14.5.1947 

Säätytalolla Helsingissä. Tämän jäl-

keen sukukokouksia onkin järjes-

tetty viiden vuoden välein siten, et-

tä kokoukset on pidetty vuorotel-

len pääkaupunkiseudulla ja jollain 

suvun historiaan liittyvällä paikka-

kunnalla. Viimeisin, kolmastoista 

sukukokous, järjestettiin 11.6.2005 

Sääksmäellä Linnaisten kylässä, jos-

sa sijatsee myös suvun alkukoti. Seu-

Castrén-suvun juhlapäivälliset 17.9.1927 Helsingin Seurahuoneella. 

raava kokous järjestettäneen pääkau-

punkiseudulla vuonna 2010. Suku-

kokouksissa on osanottajia ollut vii-

me vuosina hieman toistasataa.

Sukukokouksissa pidetyt suvun 

historiaan liittyvät esitelmät ja muu 

historia-aineisto on koottu vuonna 

2005 julkaistuun Castrén sukutari-

noita kirjaan.

Castrén-suvun sukukalenteri on 
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julkaistu vuonna 1972 sekä vuon-

na 1992 suvun päämiehen Klaus 

Castrénin toimittamana. Sukukalen-

tereihin on sisällytetty suvun elossa 

olevat jäsenet ja kuolleista vain ne, 

joista nämä elossa olevat polveu-

tuvat. Parhaillaan on selvitettävä-

nä missä laajuudessa ja missä muo-

dossa ajantasalla oleva sukukalenteri 

julkaistaan vuonna 2012. Tässä tus-

kin kuitenkaan päästään yhtä katta-

vaan esitykseen kuin Stenroth-suvun 

Intermezzo, jota voidaan pitää erin-

omaisena ja kunnianhimoisena esi-

kuvana uutta kalenteria suunnitelta-

essa. Suurin haaste sukuyhdistyksel-

lemme on löytää sukuhaaroista vas-

tuuhenkilöt tietojen keruuvaihee-

seen.

Castrén-suku r.y:n kotisivut avat-

tiin huhtikuussa vuonna 1996. Si-

vuille on koottu sukuyhdistyksen 

perustiedot sekä kulloinkin ajankoh-

taiset asiat. Sivuilta www.castren.net 

löytyvät mm. sukukokousten pito-

paikat sekä osa niissä pidetyistä esi-

telmistä. Kotisivut täydentävät suku-

kirjeiden muodossa tapahtuvaa su-

kuyhdistyksen tiedottamista.

Kahteen sukukokoukseen liittyen 

on paljastettu suvun historiaan liit-

tyvät muistokivet ja –laatat. Pälkä-

neellä 6.6.1982 pidetyn sukukoko-

uksen yhteydessä paljastettiin Pälkä-

neen Rauniokirkon seinustalla oleva 

suvun kantaisän Olaus Castréniuk-

sen muistokivi. Paltaniemen kuva-

kirkossa paljastettiin 5.6.1987 Ka-

jaanin voutikunnan kruununvou-

din, Kajaanin pormestarin ja Sotka-

mon nostoväen luutnantin Matthias 

Castreenin muistolaatta.

Jaakko Castrén

Castrén-suku ry:n puheenjohtaja

GOLFARIT 
H U O M I O !

On korkea aika ilmottautua mittelemään suvun golfmes-
taruudesta ja hienoista palkinnoista! 

Tänä vuonna kisa järjestetään Hämeenlinnan seudulla:

Stenroth
Golf Open 2007

Paikka: Tawast Golfi n 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 kään-
nytään 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@triofl oor.fi 

Nähdään joukolla 
Tawast Golfi n klubilla!
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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 Sofi a 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.

 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

Nuorta kadettia hymyilyttää.



   Kivenjuuret 1/2007   19

Emma Kekonista suunnit-
teilla dokumenttifi lmi

Anna Heikinheimo (Taulu 4274) 

ja miehensä rovasti Pertti Heikinei-

mo suunnittelevat dokumenttifi l-

miä Emma Kekonista (Taulu 4251) 

ja hänen jälkeläisistään Hämäläisistä 

ja Strömmereistä.

Emma Kekonin ensimmäinen 

puoliso oli Helsingin Vanhan kir-

kon urkuri, dir.mus. ja säveltäjä Lau-

ri Hämäläinen. Toinen puoliso oli 

taidemaalari ja Taideyhdistksen pii-

rustuskoulun rehtori ja opettaja Al-

bert Gebhard. Lapsista Väinö ja Las-

si Hämäläinen olivat taidemaalarei-

ta, samoin Johannes Gebhard oli ku-

vataiteilja, Ateneumin konservaatto-

ri ja Suomen taiteilijaseuran sihteeri. 

Tytär Armi Hämäläinen oli kuoron-

johtaja, säveltäjä ja kirjailija, profes-

sori Heikki Klemetin puoliso.

Käsikirjoituksen tekee Anna Hei-

kinheimo. Hänen isoäitinsä oli Em-

ma Kekonin tytär Hilja ja isä Jaakko 

Strömmer, jonka sotamuistoista on 

tarina myös tässä lehdessä.

Matti Sariola suosituin 
kuopiolainen

Musikinopettaja, lehtori Mat-

ti Sariola, 49, (Taulu 2247) on va-

littu suosituimmaksi kuopiolaiseksi 

kaupunkilehti Uutis-Kukon äänes-

tyksessä. Suosion taustalla on hänen 

toimintansa Kuopion Yhteiskoulun 

säilyttämisen puolesta.

Äänestäjät kehuivat Matti Sario-

lan taitoja opettajana, konserttien 

järjestäjänä, kasvattajana ja kaverina. 

Yhteiskoululaiset ja vanhan koulun-

sa puolesta puhujat olivat äänestyk-

sessä innokkaasti liikkeellä, ja use-

aan äänestyskuponkiin olikin lisät-

ty: Kuopion Yhteiskoulua ei saa lak-

kauttaa!

Yhteiskoulua tuettiin kevään ai-

kana Sariolan järjestämillä 9. mu-

siikkiluokan konserttitanssiaisilla ja 

Koska meillä on koulu -konsertilla, 

johon osallistui viisikymmentä mu-

siikin ammattilaista, monta koulun 

entistä oppilasta.

”Halusimme porukalla näyttää 

ennen kevään kouluverkkopäätök-

siä, miten keskeinen kulttuurikas-

vattaja ja jopa kulttuurin tekijä Yh-

teiskoulu on ollut jo vuosikymmen-

ten ajan”, Matti Sariola puolusti lak-

kautusuhan alaista kouluaan.

Pujottelun kristallipallo 
Eino Kalpalalle

Se mikä Kalle Palanderilta jäi saa-

vuttamatta tänä vuonna, sen saavut-

ti Eino Kalpala, 80, Katarinan su-

kuhaarasta: Hän toi pujottelucupin 

kristallipallon ja nipun mitaleita, pe-

räti 21 Suomeen!

Kyse oli FIS:n Master-cupista, jos-

sa viime talvena pystyttiin pitämään 

lumen puutteen takia 27:stä kilpai-

lusta vain 17. Eino Kalpala osallis-

tui niistä seitsemään, mutta menes-

tyi niin hyvin, että voitti kristallipal-

lon 80-84 ikäluokassa. Lajeina olivat 

pujottelu, suurpujottelu ja SuperG.

Helmikuun lopulla hän osallistui 

MM-pujotteluihin Italian Abetones-

sa, Toscanassa. Kisat piti käydä Alpeil-

la Limonessa, mutta siellä ei riittänyt 

lunta, joten ne siirrettiin etelämmäk-

si Apenniinien vuoristoon, jonne tuli 

sopivasti lunta ja pakkasta.

Cupvoitto varmistui huhtkuussa 

fi naalissa Itävallan Gistlin-Hochka-

nissa, jossa Kalpala sai kaksi kultaa ja 

hopean. Maailmanmestaruuskisoista 

hän toi kultaa,  hopea ja pronssi se-

kä neljäs tila. Hyvää menestystä mo-

ninkertaiselle pujottelulajien Suo-

men mestarille tuli myös useissa ko-

timaan masterkisoissa.

Mainittakoon, että cupin vanhin 

osanottaja oli 87-vuotias.  

Jyrki Myllyvirta Lahden  
kaupunginjohtajaksi

Mikkelin kaupunginjohtaja Jyr-

ki Myllyvirta (Taulu 377) Katarinan 

sukuhaarasta on valittu Lahden kau-

punginjohtajaksi. Hän on 54-vuo-

tias diplomi-insinööri ja toiminut 

Mikkelin johdossa 16 vuotta.

Myllyvirta edustaa kokoomus-

ta, ja hänet valittiin suostumuksen-

sa perusteella äänin 34-25 vastaeh-

dokkaanaan Kotkan kaupunginjoh-

taja Henry Lindelöf (sd).

 

Jorma Kääriäinen Riku 
Niemi Orchestran solistiksi

Kapellimestari Riku Niemen (H) 

25-henkisen orkesterin vakituisek-

si solistiksi on toistaiseksi kiinnitet-

ty Agentsin solistina tunnettu Jorma 

Kääriäinen.

Riku Niemi Orchestra (RNO) on 

perustettu vuonna 2005. Orkesterin 

kantava ajatus on olla aidosti koko 

Suomen orkesteri. Ilman julkista tu-

kea toimiva orkesteri esiintyy täysi-

mittaisena tänä vuonna 30 kertaa eri 

puolilla maata.

Riku Niemi ja hänen yhtyeensä muis-

tetaan esiintymisistä Stenrothien su-

kujuhlilla. 

Kivenjuuret toivottaa 
kaikille Stenroth-suvun jäsenille 

Hyvää Kesää
ja uuden lehden odotusta!
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Erik Stenrothin suvun jäsen, 

ministeri, maanmittausinsinööri 

Veikko Pihlajamäki kuoli 85-vuo-

tiaana Kauhavalla 12.4.2007. 

Hän oli syntynyt 4.3.1922 ja kuu-

lui Katarinan sukuhaaraan.

Hänen äitinsä kansakoulun-

opettaja Aili Roschierin isä Eli-

as Roschier oli pitkään Maanin-

gan kirkkoherra. Eliaksen isä, Ka-

tariinan pojan nimismies Wilhelm 

Roschierin poika Herman puoles-

taan toimi pitkän ajan ristiinalais-

ten pappina.

Ministeri Veikko Pihlajamäki 1922-2007

Veikko Pihlaja-

mäkeä voi hyvin 

luonnehtia  kauha-

va laiseksi   isän maan  -

ys täväksi, jonka 

työ laajeni koti-

kaupungista Kau-

havalta Etelä-Poh-

janmaalle ja koko 

suomalaiseen yh-

teiskuntaan. Vuon-

na 1972 hänet va-

littiin keskustapuo-

lueen kansanedus-

tajaksi. Tässä teh-

tävässä hän oli yli 

vii  sitoista vuotta. 

Hänen poliittinen 

uransa huipentui 

toimintaan edus-

kunnan toisena varapuhemiehenä 

ja puolustusministerinä 1983-1987. 

Hän oli viimeinen sotaveteraani, jo-

ka toimi maamme hallituksessa.

Tutustuin Veikko Pihlajamäkeen 

1980-luvulla Lapualla piispanvirkaa 

hoitaessani. Havaitsin, miten laajaa 

luottamusta hän nautti Etelä-Poh-

janmaalla. Erityisesti hänen sotave-

teraanitoverinsa ja heidän perheen-

sä olivat hänen sydämellään. Itse 

hän astui vapaaehtoisena 1940 puo-

lustamaan maata viidettä vuotta ja 

haavoit tui Äänisjärven rannalla.

Aviopari kuoli tasoristeysturmassa Nivalassa

Hänet tunnnettiin miehenä, jo-

ka uskalsi ottaa hoitaakseen sellai-

siakin vaikeita asioita, jotka näytti-

vät vähäpätöisiltä tai toivottomil-

ta. Minne tahansa hän matkoil-

laan saapuikin, hänen kerrotaan 

etsineensä ensimmäiseksi käsiinsä 

puhelimen – kännyköitä ei siihen 

aikaan vielä ollut käytettävissä.

Jätettyään valtakunnanpolitii-

kan hän jatkoi kotikunnan ja ko-

tiseudun sekä yrittäjäopiston puu-

hamiehenä. Kuntoiluna hän har-

rasti suunnistusta.

Veikko Pihlajamäki oli vakau-

muk sellinen kristitty, joka am-

mensi työhönsä voimaa Jumalan 

sanasta. Kaksikymmentä vuotta 

sitten kutsuimme yhdessä koolle 

muutamia julkisissa tehtävissä ole-

via eteläpohjalaisia voidaksemme 

lukea Raamattua ja pohtia suuria 

elämänkysymyksiä. Tämä perhe-

piiri kokoontuu yhä vieläkin.

Veikko Pihlajamäkeä jäivät kai-

paa maan puoliso Kylli ja lapset 

Antti, Jaakko ja Elina perheineen.

Yrjö Sariola

Nilsin sukuhaaraan kuulunut Tuu-

lia Marjatta Rautaoja, o.s. Stenroth, 

ja hänen puolisonsa Teppo Rautaoja 

(Taulu 4945) kuolivat tasoristeyson-

nettomuudessa Nivalan Niskakan-

kaalla 5. maaliskuuta 2007. Kisko-

bussi törmäsi heidän henkilöautoon-

sa vartioimattomassa tasoristeykses-

sä, ja molemmat saivat surmansa he-

ti.

Tuulia Rautaoja oli lähihoitaja 

ja syntynyt 1977. CNC-koneistaja 

Teppo Rautaoja oli syntynyt 1976. 

Heiltä jäi kaksi lasta, 3-vuotias poi-

ka ja 6-vuotias tyttö.  
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Stenroth sukuseuran ensimmäi-

nen puheenjohtaja ja seuran ensim-

mäinen kunniajäsen, emerituspiis-

pa Yrjö Sariola täyttää 1. kesäkuuta 

75 vuotta. Hänellä ei ole yleistä vas-

taanottoa, vaan hän viettää merkki-

päiväänsä lähipiirissä kesämökillään 

Virroilla, todennäköisesti kalastuk-

sen merkeissä – jos sää sallii.

Pankinjohtaja Veikko Sariolan ja 

tämän vaimon, kansakoulunopettaja 

Elsan kuopus kasvoi lapsuutensa Jy-

väskylässä, ja vahva merkitys hänen 

tulevalle elämälleen luotiin Laukaan 

pappilassa äidin vanhempien, kirk-

koherra Osvald ja ruustinna Ninni 

Stenrothin kotona.

Sariolan tutkituista sukujuurista 

yksi haara johtaa syvälle keskisuoma-

laisuuteen. Toinen haara vie Savoon 

ja kolmas Uudellemaalle. Esivanhem-

pia löytyy myös Pohjanmaalta, Kar-

jalasta ja Varsinais-Suomesta.

“Sariola Suomesta”, voisi hän esi-

tellä itsensä, jos häneltä kysyttäisiin, 

mistä hän on kotoisin.

Siis voisi vastata. Oikeassa elämäs-

sä hän on vastannut toistuvasti: “Sa-

riola Keski-Suomesta, Jyväskylästä!”

Pellosniemen pappila Laukaan 

kir konkylässä oli neljän peräkkäisen 

kirkkoherran (Otto ja Osvald Sten-

roth, Armas Salmenkivi, Yrjö Sario-

la)  aikana Stenrothin suvun koh-

taamispaikka, hengellisen elämän ja 

kasvun keskus, jossa myös Sariolat 

olivat tuttu näky.

Elsan ja Veikon perheeseen syntyi 

viisi lasta, ensimmäisenä Salme tam-

mikuussa 1923 ja viimeisenä Yrjö ke-

säkuussa 1932. Väliin mahtuivat Rai-

mo (1924–1927), apteekkari Inkeri 

(1925–2002) ja pankinjohtaja, vara-

tuomari Aarne (s. 1928). Heidän ko-

tinsa sijaitsi aluksi Nordbergien van-

hassa puutalossa Väinönkatu 16:ssa, 

jonka tontilla oli myös piharaken-

nuksia, silloisen kaupunkikuvan mu-

kaan. Aikuiset kulkivat katuja pitkin, 

lapset puikkelehtivat pihojen kautta 

aitojen yli, ali tai välistä. Kotieläimet 

olivat tuttu näky takapihoilla.

Yrjön ensimmäinen opinahjo oli 

Cygnaeuksen kansakoulu Voion-

maankadulla ja seuraava Jyväskylän 

lyseo, josta hän kirjoitti ylioppilaak-

si 1951. Hän halusi papiksi pikku-

pojasta lähtien, ja niin opiskelupaik-

ka Helsingin yliopiston teologisessa 

tiedekunnassa oli selviö.

Teologian kandidaatin paperit 

myönnettiin Sariolalle 16. helmi kuu-

ta 1957 arvosanalla laudatur (18/21). 

Mikkelin piispa Martti Simojoki vih-

ki hänet hyvin pian tutkinnon var-

mistumisen jälkeen 27. helmikuuta 

1957 Mikkelin tuomiokirkossa. Sa-

mana päivänä hän julkaisi kihlauk-

sensa tulevan vaimonsa, Sulkaval-

ta kotoisin olevan neiti Anna-Mai-

ja Ahvan kanssa sekä aloitti työnsä 

Juvan seurakunnan nuorisopappina. 

Ikää nuorella miehellä oli 24 vuotta.

“En muista, mikä virkamääräykse-

ni Juvalle oli muodollisesti. Sen si jaan 

syvälle sieluuni syöpyi se, että olin ro-

vasti Jalo J. Jalkasen apulai nen ja että 

sain asua täysihoidossa hänen kodis-

saan”, Sariola kirjoitti uransa alkutai-

paleesta kirjassa Kipua ja siunausta.

Papin ura johti useiden seurakun-

tien kautta Lapuan piispalaan, vah-

vaksi vaikuttajaksi Suomen evanke-

lis-luterilaiseen kirkkoon.  Kirkollis-

kokousedustajaksi hänet valittiin en-

simmäisen kerran 1968, Sittemmin 

hän toimi muiden tehtäviensä ohel-

la Kirkon jumalanpalvelustoimikun-

nan puheenjohtajana 1975–1989 ja 

Käsikirjakomitean puheenjohtajana 

1988–1997.

Tuottelias piispa on kirjoittanut 

paljon, esimerkiksi synodaalikirjeen 

Jumalan sanan saarna 1967, väitöskir-

jan Saarna ja teksti saksalaisten saar-

nateorioitten valossa 1967, Johdatus 

homiletiikkaan 1973, Yhteistyön mer-

kiksi kättä 1975, Tunnustuk sessa pysy-

en. Pohdintoja Augsburgin tunnustuk-

sen äärellä 1981, Jumalan kunniak-

si ja mielen raken nukseksi. Musiikin 

teologian peruskysymyksiä 1986, Koh-

Emerituspiispa Yrjö Sariola 75 vuotta

Yrjö Sariola järjestää aika ajoin Jyväskylässä kotikonsertteja, joissa hän itse soit-

taa pianoa ja Jyväskylän sinfoniaorkesterin Jukka Hämäläinen alttoviulua. Ku-

va huhtikuulta 2007.
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Joutsenlampi Ballet 
Mikkelissä syyskuussa

 

Ulla ja Hannu Savisalon (H) syn-

nyttämä Ballet Mikkeli tuo joka 

syksy Konserttitalo Mikaeliin kor-

keatasoisen balettifestivaalin, pää-

asiassa venäläistä klassista balettia. 

Ensi syyskuun 26.-30. päivinä oh-

jelmassa on kaksi kokoillan balet-

tia, Joutsenlampi ja Don Quijote 

sekä espanjalaistunnelmainen gaa-

lailta Ruzimatov & Flamenco!

Imperial Russian Balletin solistei-

na nähdään Svetlana Zaharova, Ana-

stasia ja Denis Matvienko sekä Fa-

ruk Ruzimatov ja fl amencotanssijat 

Rosario ja Ricardo Castro Romero. 

Or kesterina on Moskovan Novaja 

Oopperan orkesteri. Kaikki esityk-

set nähdän kahdesti. Hannu Savisa-

lon mukaan esitykset alka vat olla lop -
puun myytyjä, mutta lippuja voi vie-

lä tilata netistä www.balletmikkeli.fi .

Savisalot ovat mukana Mikke-

lin Mikaeli Oy:ssä, jonka tavoittee-

na on tuottaa vuodessa neljä kult-

tuuritapahtumaa, joista uusimpana 

on toteutunut loppiaisen ajan sir-

kusfestivaali.   

Juuso Waldenin syntymästä 
100 vuotta 

Vuorineuvos Juuso Walden, Yh-

tyneiden Paperitehtaidenpitkäaikai-

nen toimitusjohtaja ja urheiluelä-

män vaikuttaja, liittyy Stenrothin 

sukuun Peik Glöersenin (S) puoli-

son Eeva-Liisa Waldenin isänä (Tau-

lu 3728).

Walden oli syntynyt 5.4.1907. 

Syntymän merkkivuotta vietettiin 

huhtikuussa Valkeakoskella monin 

tavoin. Ari Sirén on laatinut Walde-

nin pienoiselämäkerran. Valkeakos-

kella avattu näyttely on vielä avoin-

na Ilveslinnassa Jämsänkoskella 3.6. 

asti ja siirtyy Kaipolan tehtaalle ke-

säkuussa. 24.5. on FCHakan ja My-

Pan juhlaottelu Tehtaan kentällä ja 

Suomen Palloliiton 100-vuotisjuh-

lanäyttelyn avajaiset Jalkapallomu-

seossa Valkeakoskella. 

ti uudistuvaa kirkkoa 1991, Uudis-

tuva jumalanpalvelus 1994 ja Men-

nään messuun, Johdatus uudistuvaan 

jumalanpal velukseen 1998.

Eläkkeelle jäätyään hän on kirjoit-

tanut henkilökohtaisia tuntemuksiaan 

ja ystäviastään teoksissa Kipua ja siu-

nausta 1999 ja Polun kulkijat 2003.

Vahvana harrastuksena hänellä on 

ollut nuoruudesta lähtien musiik-

ki, erityisesti piannonsoitto, jota hän 

opiskeli Irma Telkin, Dmitry Hintzen 

ja Kurt Walldénin oppilaana. Vahva-

na innoittajana alkutaipaleella oli viu-

lua soittanut vanhempi veli Aarne.

Eläkkeellä ollessaan Yrjö on järjes-

tänyt kamarikonsertteja yhdessä Sep-

po Laamasen (sello), Olavi Sariolan 

(viulu), Hannu Kiisken (sello) ja Juk-

ka Hämäläisen (alttoviulu) kanssa.

Stenroth sukuseuran hallitus ja 

Kivenjuurien toimitus onnittelevat 

kunniajäsentään ja toivottavat päi-

vänsankarille monia armorikkaita 

vuosia ”Jumalan kunniaksi ja mie-

len rakennukseksi”.

Timo Siukonen

Emerituspuheenjohtaja

Kummipoika, sisarenpoika

Elämysmatka 
Suomen majakkasaarille!
Majakka - DVD; valikko: suomi, ruotsi, englanti

Kaiken kruunaa Bengtskärin puolustustaistelua joh taneen Fred Lutherin 
kommentit tästä erikoisesta taistelusta 26.7.-41. Majakkamatkamme 
alkaa Iso karin majakalta ja päättyy Bengtskärin sankarimajakalle. Ma-
jakat ovat viitoittaneet Suomen tien länsimaiseen kulttuuriin ja vau-
rauteen.

DVD:tä voi suositella lahjaksi tai muuten vain hen kilöille, jotka ar-
vostavat 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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Vaikka sukututkimuksen perusta 

ja ehtymätön lähde on arkisto, voi 

ret kiä suvun menneisyyteen tehdä 

myös toisin.

Viime vuosina olemme sukelta-

neet perheemme sukujen entiseen 

elämään matkoilla niiden alkujuu-

rille ja etsineet yhteyksiä elossa ole-

viin sukujen jäseniin.

Se on ollut todella antoisaa.

Kaikki alkoi ennen tietoa kuu-

lumisestamme Stenrothin sukuun. 

Ryhdyimme etsimään Mirjan esi-

isän Christen Smith Stillesen Hols-

tin norjalaisia sukujuuria. Hän oli 

tullut 1870-luvulla Fredrikstadista 

Kotkaan serkkunsa Hans Gutzeitin 

kanssa ja toimi tämän jälkeen vuosi-

kymmenet Kotkan sahan (nyk. Sto-

raEnso) johtajana.

Hänen ja Agnes Xenier Edel Lu-

na Mörckin tytär Gunvor oli Mir-

jan isoäiti, piirilääkäri Rafael Wegeli-

uksen puoliso. Wegeliuksen kahdek-

san lapsen sisarusparvesta Sortavalas-

sa on tallella monistettu kirja, jossa 

Mirjan äidin  Airi Koposen (Wege-

liuksen) serkku Helmi Castren (We-

gelius) muistelee erinomaisen eläväs-

ti suvun elämää ja tapahtumia 1900-

luvun alkupouolelta lähtien. Kirjas-

ta on yksi kappale tallennettuna Jo-

ensuun maakuntamuseossa.

Wegeliusten kautta selvisi suku-

yhteys Stenrothin Saran sukuhaa-

raan Costianiin ja Masaliniin.   

Olohuoneemme seinällä on kun-

niapaikalla kaksi muotokuvaa. Taka-

na ovat nimet: Anna Cathrine von 

Cappelen ja Svend Pedersen Holst, 

Christenin vanhemmat.

Matkailuoppaana toimiessaan 

Mir ja oli opastamiltaan norjalais-

ryhmiltä udellut jo aiemmin mah-

dollisia tietoja elossa olevasta suvus-

ta Norjassa. Selvisi, että Oslossa on 

Cappelenin kirjapaino, joka ei enää 

ollut suvulla, mutta sitä kautta saim-

me yhteyden vielä vahvaan Cappele-

nin sukuun.

Yhteydet ja norjalaisten pitkälle 

edennyt sukututkimus auttoi nope-

asti löytämään suvun saksalaiset al-

kujuuret aina 30-vuotiseen sotaan 

asti. Kantaisä oli Bremenin lähellä 

olevan Wildeshausenin pormestari 

Dietrich von Cappelen, joka kuoli 

Kustaa II Aadolfi n joukkojen vangit-

semana 1632. Hänen orvoksi jäänyt 

poikansa Johan von Cappelen kas-

voi oletettavasti setänsä, Bremenin 

pormestarin perheessä, vaurastui ja 

tuli 1653 Norjaan, jonne houkutel-

tiin tietotaitoa ja varallisuutta omaa-

Toisenlaista sukututkimusta:

Matkoilla löytyi suvun paikkoja ja 
ihastuttavia vanhoja sukulaisia

via ulkomaalaisia kaupan ja orasta-

van puuteollisuuden tuotannon ke-

hittäjiksi.

Kun suunnittelimme Holstin su-

vun tapaamista Kotkaan kesäksi 

2001, teimme keväällä matkan Sak-

saan Cappelenien juurille. Historian 

siipien havinan tunsi konkreettises-

ti, kun Wildeshausenin vanha, por-

mestari von Cappeleninkin käyttä-

mä raatihuone oli yhä pystyssä, pal-

vellen nyt matkailutoimistona. Bre-

menin raatihuoneen salin ikkunassa 

olevaa sukuvaakunaa emme valitet-

tavasti päässeet katsomaan salin ol-

tua suljettuna.

Wildeshausenissa sikäläiseltä su-

kututkijalta saimme arvokasta tietoa 

suvun vaikutuksesta ja asuinpaikois-

ta kaupungissa. Opettaja Wolfgang 

Pohl on erityisesti tutkinut saksalais-

ten muuttoa  Amerikkaan keskiajalta 

Else-Marie Kalager ja Karin Volde tutkivat Mirjan kanssa sukukuvia Dram-

menissa.
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lähtien, mutta hän oli erittäin kiin-

nostunut myös Norjaan siirtyneiden 

jälkeläisistä.

Läheisessä Westerkappelnissa on 

Cappelenhaus, vallihaudoin ympä-

röity linna, johon pääsimme kutsu-

mattominakin tutustumaan. Karta-

non ”talonmies”, modernia kuvan-

veistoa harrastava taiteilija vei mei-

dät nykyisen omistajan, iäkkään les-

kirouvan luo. Saimme ihastella upei-

ta saleja, mutta varmuutta yhteydes-

tä omaan Cappelenin sukuhaaraan 

emme nimeä enempää saaneet.

Satapäistä Holst-sukua saatoim-

me sukukokouksessa näin informoi-

da laajalti saksalaisista sukujuurista 

kuvin ja piirtoheitinkalvoin.

Nykysuvun jäljittämisen vaikeus 

oli, että elossa olevista ei tietoja re-

kistereistä anneta. Menneiden vuo-

sien aikana onnistuimme Cappele-

nin sukututkijan sekä norjalaisten 

seurakuntien pappien ja työntekijöi-

den ja muutamissa lehdissä julkais-

tujen ”etsintäkuulutusten” avulla ta-

voittamaan niin Cappelenien kuin 

Mörckin jälkeläisiä Etelä-Norjasta, 

Oslosta, Drammenista, Fredrikstad-

ista ja Skienistä.

Vilkkaan kirjeenvaihdon tulokse-

na sukuyhteydet alkoivat selvitä no-

peasti. Molemmista suvuista oli su-

kuselvitykset kirjoina ja tuoreem-

pina sukutauluina nykypolviin asti 

norjalaisella perustellisuudella. Saim-

me Haakon Cappelenilta ja Bodil 

Cappelenilta valtavasti tietoa, van-

hoja kuvia ja uusia valokuvia nyky-

polvista.

Samalla selvisi, että perheessä ol-

lut tieto kuninkaallisista esi-isistä 

osoittautui vääräksi: yhteys Norjan 

ensimmäiseen kuninkaaseen Harald 

Kaunotukkaan katkesi muutama su-

kupolvi myöhemmin siihen, että yh-

den esi-isän, äidinäidin äidinisän en-

simmäinen puoliso oli suoraan Ha-

raldin jälkeläinen, mutta Mirjan su-

kuhaara lähti vasta toisesta puolisos-

ta. Se kuninkaalli-

suudesta!

Yhteydenpi-

to Norjan suku-

laisiin jatkui. Ke-

sällä 2004 teim-

me Mirjan Ruot-

sissa Karlstadis-

sa asuvan veljen 

Olli Koposen ja 

hänen puolison-

sa Cathrin Gun-

nesbyn kanssa 

matkan Drammeniin ja Fredriksta-

diin, tutustuimme Cappelenien ja 

Mörckien aiemmin omistamiin suu-

riin kartanoihin.

Erityisen mukavaksi muodostui 

Fossesholmin museoidussa sukukar-

tanossa tapaaminen kymmenkunnan 

Cappelenin ja Fredrikstadissa muu-

tamien Mörckien kanssa. Drammen-

issa kohtasimme kaksi ihastuttavaa 

yhdeksänkymppistä mutta ajatuk-

siltaan terävää naista, serkukset El-

se Marie Kalagerin ja Karin Volden, 

jotka osoittautuivat Mirjan äidin 

pikkuserkuiksi.

Else Marien tyttären tapaamiseen 

kokoama näyttely yllätti: Kalagerin 

albumeista löytyi runsaasti samoja 

valokuvia kuin meidän kuvakokoel-

mista, ja saatoimme tunnistaa usei-

ta henkilöitä.

Siellä myös paljastui, että Cappe-

lenit ja Holstit olivat todella varak-

kaita: tupakkatehtailija Svend Pe-

dersen Holst omisti koko nykyisen 

Drammenin Bragernesin kaupun-

ginosan. (Sen torialueella hiihde-

tään keväisin myös televisiossa näh-

tävä sprintin MM-osakilpailu.) Joen 

toisella puolella rinteellä seisoo mu-

seona Cappeleneille kuulunut upea 

kartano Austad.

Fredrikstadissa meitä oli vastassa 

Laila Mörck sekä sukuunsa mennei-

syyteen paneutunut Pål Magne Brat-

teli tyttärineen viikinkiaikaa harras-

tavan Joachim-veljensä kanssa. Hei-

dän opastuksellaan tutustuimme su-

vun asuinpakkoihin, muun muas-

sa Christen Holstin puolison Agnes 

Mörckin suureen lapsuudenkotiin 

(jossa nykyisin valaanpyyntimuseo) 

linnoitetussa historiallisessa Gamle-

byenin kaupunginosassa.

Voi kuvitella, millainen kulttuu-

rishokki Holsteille oli tulla karulle 

Kotkansaarelle, jossa 1870-luvulla 

ei ollut muuta kuin saha ja työläisil-

le rakennetut ahtaat asunnot, jollai-

seen Holstitkin useiksi vuosiksi jou-

tuivat tyytymän.

Paluumatkalla etsimme vielä ky-

sellen Hurumin kartanon paikan 

Drammenin vuonon upeissa mase-

missa, jossa Anna Cathrine von Cap-

pelen myös asui.

Kaiken kaikkiaan sen antoisam-

paa sukutkimusta emme voi kuvitel-

la – pölyisten arkistojen sijaan elä-

män makuista sukuseikkailua!

Mirja ja Jaakko Pihlaja 

Cappelenin suvun jäseniä tapasimme Fossesholmin upeas-

sa museokartanossa Drammenin lähellä.

Esiäidin Agnes Mörckin kodin edus-

talla Fredrikstadissa nykyistä kaukais-

ta sukua. Talossa toimii nyt mm. va-

laanpyyntimuseo.



   Kivenjuuret 1/2007   25

Kiinan opetusviranomaiset kävi-

vät vuosituhannen vaihteessa tutus-

tumassa useiden eri maiden lukiojär-

jestelmiin etsiessään mallia lukiouu-

distukseensa. Kiinan opetusminis-

teri vieraili kesällä 2001 Suomessa 

ja kävi tällöin myös Ressun lukios-

sa. Hän kiinnostui Suomen lukiojär-

jestelmästä ja vuonna 2002 Suomen 

Opetushallitus ja Kiinan opetusmi-

nisteriö allekirjoittivat Pekingissä so-

pimuksen lukioiden yhteistyön aloit-

tamisesta maidemme välillä. 

Yhteistyön yksi tärkeä osa-alue on 

suomalaisten ja kiinalaisten lukioi-

den välinen hyvin tiiviiksi muodos-

tunut yhteistyö. Suomessa lukioyh-

teistyön koordinaattorikouluna toi-

mii Ressun lukio, jolla on Pekingis-

sä yhteistyökouluina kaksi huippu-

lukiota: Pekingin yliopiston lukio, 

High School Affi  liated to Peking 

University (Beidafun), ja Shun Yis-

sä sijaitseva Niulanshan 1st Secon-

dary School. 

Yhteistyötä tehdään sekä interne-

tin välityksellä että konkreettisesti 

Suomalaiset ja kiinalaiset lukiot 
tekevät tiivistä yhteistyötä

vierailemalla lukioissa puolin ja toi-

sin. Ressusta on tähän mennessä vie-

raillut Pekingissä kuusi delegaatiota. 

Tänä keväänä vein Kiinaan delegaa-

tion reilun viikon mittaiselle mat-

kalle jo kolmannen kerran. Matkat 

ovat olleet tiivistahtisia, koska jokai-

sen vierailun aikana olemme käy-

neet molemmissa kouluissa. Kah-

teen kouluun tutustuminen antaa 

luonnollisesti paljon laajemman ku-

van kiinalaisista kouluista kuin vie-

railu yhdessä koulussa.

Matkan ohjelma on aina ollut mo-

nipuolinen. Kouluissa olemme pääs-

set tietenkin seuraamaan oppitunte-

ja ja tutustumaan molempien kou-

lujen kampusalueisiin. Beidafussa 

ohjelma on painottunut kiinalaisen 

kulttuurin keskeisiin piirteisiin tu-

tustumiseen. Olemme kaivertaneet 

sinettileimasimia, harjoitelleet kal-

ligrafi aa, maalanneet Pekingin oop-

peran maskeja ja opetelleet Wushua 

ja Tajia paikallisen liikunnanopetta-

jan johdolla. Niulanshanissa vierai-

lujen keskeistä antia ovat olleet hei-

dän erityisalueensa robotiikka ja täh-

titiede. Robottien rakentelu on kuu-

lunut koulun opetusohjelmaan jo yli 

kymmenen vuoden ajan. 

Suomalaiset opiskelijat ovat viet-

täneet matkan aikana yhden vuoro-

kauden kiinalaisten perheiden vie-

raina, ja monet ovat pitäneet tätä 

vierailun parhaimpana kokemuk-

sena. Suomessa vieraillessaan kiina-

laisopiskelijat ovat majoittuneet ko-

ko vierailun ajaksi suomalaisiin ko-

teihin. 

Kiinalainen lukio on monella ta-

paa kovin erilainen kuin suomalai-

nen lukio. Koulut ovat aidatulla alu-

eella, jonka portilla on koko ajan 

vartiointi, joten ulkopuoliset eivät 

vahingossa eksy koulujen alueelle. 

Aidan sisällä ovat koulurakennusten 

lisäksi asuntolat, suuri ruokalaraken-

nus ja täysimittainen urheilukenttä. 

Beidafu sijaitsee Pekingin varsinai-

sen kaupungin alueella, ja suurin osa 

beidafun opiskelijoista menee yöksi 

kotiin, mutta Niulanshanissa suurin 

osa opiskelijoista asuu koulun asun-

toloissa kuuden hengen huoneissa. 

Molemmat Ressun yhteistyö-

koulut ovat kiinalaisenkin mitta-

puun mukaan suuria. Molemmissa 

kouluissa on noin 3000 opiskelijaa. 

Koulun koosta saa hyvän käsityk-

Kuvassa kirjoittaja ja Pekingin ankka.

Kuvassa vasemmalta: Beidafun kansainvälisten asiain sihteeri Zhu Hui qing, 

Beidafun rehtori Kang Jian ja jutun kirjoittaja Ressun lukion fysiikan opetta-

ja Jukka Hatakka.
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sen, kun kaikki oppilaat kokoontu-

vat kahden ensimmäisen tunnin jäl-

keen urheilukentälle noin kymme-

nen minuutin mittaiseen aamuvoi-

misteluun. Suorat rivit ja moneen 

kertaan toistetut liikesarjat ovat vai-

kuttava näky. Joka-aamuinen jump-

pa tekisi hyvää varmasti suomalai-

sillekin koululaisille.

Koulupäivät ovat Kiinassa pit-

kiä ja usein varsin teoreettisia. Il-

lat täyttyvät kotitehtävistä, eikä va-

paa-aikaa ole läheskään samassa mi-

tassa kuin suomalaisilla lukiolaisilla. 

Välillä koulua käydään lauantaisin-

kin. On helppo ymmärtää, että tun-

ti robottien rakentelua tuo piristävää 

vaihtelua koulupäivän keskelle.

Kouluvierailujen lisäksi olennai-

nen osa matkan ohjelmaa ovat Pe-

kingin tärkeimmät nähtävyydet, ku-

ten kielletty kaupunki ja kesäpalatsi. 

Niulanshanin ja Ressun välisessä yh-

teistyössä on kuluneena lukuvuon-

na päätetty ottaa yhdeksi painopis-

tealueeksi Unescon maailmanperin-

tökohteet, joihin kuuluu muun mu-

assa Kiinan muuri. Vierailu muurilla 

on jokaisella matkalla ollut ehdotto-

mia kohokohtia. On vaikea ymmär-

tää, miten vuorten harjanteilla mut-

kitteleva monen metrin korkuinen ja 

levyinen muuri on pystytty rakenta-

maan. Samantyyppistä sinnikkyyttä 

osoittaa vuoden 2008 olympialaisiin 

kuivalle maalle kaivettu soutustadi-

on, jossa pääsimme vierailemaan tä-

män kevään matkalla.

Vierailut ovat molemminpuolisia, 

ja yhteistyön aikana Ressussa on vie-

raillut 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 su-

kuhaaran Wegelius-sukuun.

Kuvat: Johanna Seppänen ja 

Iiris Strömberg-Nurminen

Kiinan muuri
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Kahden vaikeasti kehitysvam-

maisen pojan isä Jyrki ja äiti Man-

ne Pinomaa kamppailevat byrokra-

tiaa vastaan lastensa kuntoutuksen 

ja tulevaisuuden puolesta. He ovat 

sitkeydellään saaneet uraauurtavan 

ratkaisun kotikunnassaan Vihdissä 

Robinin, 15, ja Markuksen, 20, jat-

kuvasta intervallihoidosta niin, et-

tä äiti omaishoitajana ja koko muu 

perhe on saanut nauttia vapaapäi-

vistä ja huokaista raskaasta kotihoi-

dosta. Pinomailla on kaksi tervettä 

lasta, joista vanhin Rasmus elää jo 

omillaan mutta lukiolainen Marti-

na, 17, vielä kotona. 

Jyrki Pinomaan perheen tilan-

ne on ajanut puhumaan ja kirjoitta-

maan vammaisten oikeuksista ja ai-

na mielenosoitukseen asti viime lo-

kakuussa eduskuntatalon portaille 

syyttämään hallitusta huijariksi.

”Kysymys on vammaisten aseman 

parantamisesta niin että he olisivat 

tasavertaisia muiden kanssa. On teh-

ty selontekoja ja lakiuudistustakin, 

mutta mitään ei tapahtunut.”  

Otalammella Ruskealan kylässä 

omakotitalon aurinkoisilla pihalaa-

toilla on ääntä ja elämää, kun pojat 

ovat kotona. Robin ja Markus kär-

sivät vartalon hallinnan puutteis-

ta, jonka vuoksi he liikkuvat pyörä-

tuoleilla ja suojavarusteissa lattialla 

myös epilepsiakohatusten varalta.

”Kamalan rankkaa”, Pinomaa ku-

vaa vammaisten kotihoitoa. ”Kun 

toinen ei jaksa, toinen on jaksanut. 

Me ollaan aina oltu kovia puhu maan, 

kaikista asioista ja kaikilla äänensä-

vyillä”, hän selittää selviytymistä.

Vammaispalveluista taisteleva perhe:

”Vammaiset tarvitsevat
henkilökohtaisia avustajia”

Toisaalta pojat kykenevät häm-

mästyttäviin asioihin ja ovat mu-

kana kotipuuhissa vaikka eivät pys-

ty kovin paljoa tekemään  He pitä-

vät peleistä, autot ja matkustaminen 

kiinnostavat. Markus lukee, kuunte-

lee musiikkia ja keilaa. Robinin mie-

leen ovat uiminen ja viikottainen te-

rapiaratsastus. Hän tykkää häärätä 

myös keittiössä ruoanlaitossa ja pöy-

dän kattamisessa.

Omaishoidon sisään sovellettu in-

tervallihoito ja siihen liittyvä koulun 

käynti on osoittautunut toimivaksi 

ja kunnalle halvemmaksi kuin laitos-

hoito. Viikolla pojat ovat Folkhälsa-

nin tilapäishoitokodissa Helsingissä, 

joka perustettiin Pinomaiden aloit-

teesta Ray:n tuella.

”Hirmuisen hyvä paikka. Pojat 

ovat olleet paljon Folkhälsanin kun-

toutuksessa, joten se oli heille tuttu. 

He viihtyvät hyvin ja pitävät sitä uu-

tena kotina. Meille ei ole ikävä jättää 

heitä sinne.”

Jyrki Pinomaan mukaan huonou-

den tunteesta ei silti pääse eroon: ”Jo-

ka kerta tulee olo, että onko elämän 

pakko olla tämmöistä. Tämä on tasa-

painoilua tuntemusten kanssa mutta 

ainoa selviytymiskeino, kun sosiaali-

nen kanssakäyminen on aina yhtä ja 

samaa. Ja meillä viisikymppisinä tu-

lee biologiakin vastaan.”

Viisi vuotta sitten saatu hoitorat-

kaisu oli ainoa vaihtoehto, sillä poi-

kien hoitorumban takia perheen 

kaksi muuta lasta alkoivat oireilla. 

Vanhemmilla ei ollut heille tarpeeksi 

aikaa. Nyt kalenterista löytyvät etu-

käteen merkityt ”vihreät päivät”, jol-

loin pojat ovat intervallihoidossa.  

Pinomaan pojat Robin ja Markus viettävät osan viikosta kotona Vihdissä äi-

ti-Mannen ja isä-Jyrkin hoidossa, osan koulussa Folkhälsanin tilapäishoitoko-

dissa Helsingissä.
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Vammaiset ja pohjoismainen hyvinvointi

Byrokratian pyörittäminen on Pi-

nomaille ollut täysipäiväistä työtä, 

vaikka on kuviteltu, että asiat olisi-

vat joskus kunnossa. Yksin kuntou-

tuksesta on jouduttu Kelan aluetoi-

miston kanssa taistelemaan, vaikka 

sen tarve on ilmeinen ja tunnnuste-

taan. Nytkin saatiin lopulta vain pi-

kapäätös toukokuun kaksiviikkoises-

ta intensiivisestä kuntoutusjaksosta 

– jatko on auki.

Pinomaitten toive on, että vuonna 

2009 pojat pääsisivät omaana asun-

toon. He ovat viritelleet ASPA-sääti-

ön kanssa pääkaupunkiseudulle 12 

asunnon kokonaisuutta, jossa jokai-

sella olisi oma koti ja apua tarpeen 

mukaan eli henkilökohtaiset avusta-

jat päivisin ja yökkövalvonta öisin.

Jyrki Pinomaan mielestä tarvittai-

siin pilottihanke, jossa kokeiltaisiin 

henkilökohtaisen avustajan mallia, 

jota Ruotsissa jo sovelletaan 50 000 

avustajan voimin.

Teksti ja kuva: Jaakko Pihlaja

Lähde: Suomen Vammaiskoulutuk-

sen Tukiyhdistys ry:n lehti Tukilinja 

1/2007: Iris Tenhunen, ”Elämme hy-

vää elämää”. Jyrki Pinomaan haastat-

telu.

Huolimatta varsin kattavasta suo-

malaisesta vammaislainsäädännös-

tä, on vammaisen ihmisen ja hänen 

omaisensa arki Suomessa jatkuvaa 

kamppailua oikeuksien toteutumi-

sesta. Juhlapuheissa muistetaan ai-

na puhua kauniisti integraatiosta ja 

inkluusiosta, yksilöllisistä ratkaisuis-

ta ja elämänlaadusta. Mutta totuus 

on toisenlainen ja sen voi jokainen 

vammainen ja hänen läheisensä ar-

kipäivässään todeta. Niin työlästä 

on tässä pohjoismaisen hyvinvoin-

nin valtakunnassa vammaisen ihmi-

sen asioiden hoitaminen.

Suomessa vammainen henkilö on 

liian usein järjestelmälle ei toivot-

tu hoivaobjekti - jos hän ollenkaan 

onnistuu syntymään. Raskauden ai-

kaisten seulontatutkimusten yksise-

litteisenä viestinä kun on  vammais-

ten sikiöiden abortoiminen. Äidil-

le joka päinvastaista päättää, löytyy 

harvassa ymmärtäjiä. Jotkut päät-

täjät ovat julkituoneet seulontatut-

kimusten puolustukseksi laskelmia 

vammaisena syntyvän yhteiskunnal-

le aiheuttamista kustannuksista, sa-

malla syyllistäen sekä vammaisia että 

erityisesti heidän vanhempiaan.

Vammaisen palvelujärjestelmäk-

si on säädetty kymmenien lakien ja 

säädösten ja niitä selittävien sovelta-

misohjeiden viidakko, josta ei edes 

ammatti-ihminen kykene ottamaan 

selkoa. Siksi vammaiselle tärkeitä rat-

kaisuja ja vaikkapa välttämättömän 

apuvälineen saantia joudutaan odot-

tamaan jopa vuosikausia eri oikaisu-

tahojen hakiessa säädökselle oikeaa 

tulkintaa. 

Virkakielellä puhutaan vammai-

selle tulevista etuuksista. Näiden la ki-

sääteisten etuuksien saamiseksi vam-

maisen henkilön on kyettävä am-

matti-ihmisten todistusten voimalla 

vakuuttamaan mistä hän ei suoriu-

du, tai minkälaisia vikoja, puutteita 

tai vajavuuksia hänellä on. Ja kaikki 

tämä useimmiten vielä kalenterivuo-

sittain – ikään kuin näillä olisi taipu-

mus taian omaisesti uudenvuoden-

yönä haihtua.

Oikeasti voitaisiin reilusti puhua 

oikeuksista. Vammaisella henkilöl-

lä on oikeus ihmisarvoiseen ja mui-

den kanssa yhdenvertaiseen elämään. 

Vammaisuuden tulisi automaattisesti 

oikeuttaa yhteiskunnan järjestämiin 

palveluihin, jotka tekisivät hänestä 

yhdenvertaisemman muiden kansa-

laisten kanssa. Todistustaakka vam-

maisuudesta on kuitenkin vammaisel-

la itsellään ja hänen läheisillään sen 

sijaan, että palvelujärjestelmä raken-

tuisi vammaisen henkilön itsenäisen 

elämän kunnioittamiselle ja sen edel-

lytysten mahdollistamiselle.

Vammaisuus tulee aina nähdä suh-

teessa 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 ole-

maan vaikutusta vammaisen ihmi-

sen asemaan suomalaisessa yhteis-

kunnassa.  Vammaislakien yhdistämi-

nen ja tulossa oleva hallituksen  vam-

maispoliittinen ohjelma, kunta- ja 

palvelurakenneuudistus, laki omais-

hoidosta, kotikuntalaki, laki julki-

sista hankinnoista, verohallituksen 

uudistetut ohjeet järjestöjen yleis-

hyödyllisyydestä, raha-automaatti-

yhdistyksen avustuspolitiikan linja-

ukset, valtion asuntorahastoa kos-

keva uusi avustuslaki ja sen linjauk-

set. Kaikki nämä tulevat suoraan tai 

välillisesti näkymään vammaisten ja 

heidän läheisensä elämässä. Mikä 

vaikutus niillä tulee olemaan arjes-

sa, sen näyttää aika.

Pohjoismaisen hyvinvoinnin 

Ruot  sissa toteutettiin vammaislaki-
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en uudistus jo 1990-luvun alussa. 

Uudistuksen ehkä keskeisin ja kaik-

kein merkittävimmällä tavalla vam-

maisten henkilöiden itsenäiseen elä-

mään vaikuttava parannus tuli hen-

kilökohtainen avustaja –järjestel-

män kautta. Valtaosa sen kustan-

nuksista säädettiin samalla valtion 

maksettavaksi. Uudistuksen myötä 

on Ruotsiin runsaassa kymmenes-

sä vuodessa syntynyt uusi henkilö-

kohtaisten avustajien ammattikunta, 

johon kuuluu jo yli 50.000 jäsentä. 

Yli neljännes avustajatoiminasta to-

teutetaan alalle syntyneiden uusi-

en yritysten kautta. Melkoinen sat-

saus siis valtiolta myös yrittäjyyden 

edistämiseen. Mutta ennen kaikkea 

vammaisten henkilöiden elämänlaa-

dun parantamiseen inhimillisellä ja 

arvokkaalla tavalla. Vammainen voi 

itse valita asuinmuotonsa ja –paik-

kansa ja arjesta selviytyminen toteu-

tuu henkilökohtaisten avustajien tu-

kemana.

Meillä henkilökohtainen avusta-

ja –kysymys ja erityisesti sen toteu-

tuminen ns. subjektiivisena oikeute-

na on ollut eduskunnan kyselytun-

tien kestoaiheena. Milloin mikäkin 

ryhmittymä on nostanut asian jul-

kiseksi puheenaiheeksi. Vaikka kysy-

myksen allekirjoittajia on parhaim-

millaan ollut jopa 130, ei asiaa ole 

saatu ajatusta pidemmälle. Ministe-

rien suulla kysyjille on kerrottu, et-

tei kysymykseen ole tällä hallitus-

kaudella näkyvissä ratkaisua. Toiveet 

nousevat jälleen kerran, uuden hal-

lituksemme julistaessa ohjelmassaan 

”Vastuullinen, välittävä ja kannusta-

va Suomi” kehittävänsä avustajajär-

jestelmää vaiheittain – mitä se sitten 

tarkoittaneekaan.

Uudistuksiin liittyy vammaisen 

ihmisen kannalta sekä uhkia että 

mahdollisuuksia. Suurin uhka vam-

maisille ja heidän läheisilleen on se, 

ettei yleisessä asennoitumisessa vam-

maisia kohtaan tapahdu mitään. Sik-

si tarvitaan tietoista ja jatkuvaa vai-

kuttamista niin suuren yleisön, po-

liittisten päättäjien kuin erityises-

ti virkakoneistossa vammaisten ih-

misten asioita hoitavien asenteisiin. 

Tarvitaan myös oikeaa tietoa vam-

maisten ihmisten ja heidän läheis-

tensä arjesta.

Jyrki Pinomaa, Vihti

Tervetuloa Oikeaan Pankkiin.
Me palvelemme.

www.handelsbanken.fi
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Eivätpä muusikot Jyri ja Petteri 

Sariola arvanneet yhtyeelleen nimeä 

miettiessään, miten lähelle se osui 

heidän omaa sukuaan.

Nimen lähtökohta ei vain ollut 

Sten roth vaan Stenvall. Hauska yh-

teensattuma se joka tapauksessa oli. 

Kaksi kivenjuurelaista soittaa Kiven 

Juurilla -yhtyeessä, ja Jyri säveltää ja 

sovittaa lauluja yhtyeelle Aleksis Ki-

ven runoihin.

Kaikki alkoi siitä, kun Kiven lau-

luja 15 vuotta esittänyt nurmijärve-

läinen Juha Poikela pyysi Jyri Sario-

lalta pianistia säestäjäkseen. 2003 

syntyi kolmen miehen yhtye, kun Jy-

ri pyysi kitaristiveljensä Petterin mu-

kaan. Siitä Kiven Juurilla on laajen-

tunut sekstetiksi sellistillä, pianistil-

la ja basistilla. Samalla yhtyeen tyyli 

on muuttunut enemmän orkesteril-

liseksi ja äänikuva isommaksi.

Eeva-Leena Pokelan ja Raimo Sa-

riolan pojilla musiikki on verissä mo-

lempien vanhempien puolelta.  Yh-

tyeen sellistikin Osmo Ikonen on äi-

Kiven runot soivat Kiven Juurilla

din suvusta heidän pikkupikkuserk-

kunsa.

Espoon musiikkiopistossa alka-

neet klassiset opinnot jatkuivat muu-

sikon peruskoulutuksena Sibelius-

akatemiassa, Jyri, 26, jazzrumpalina 

ja Petteri, 22, kitaran kera myös Pop-

jazz konservatoriossa.

”Kiven Juurilla on oma bändi, yk-

kösjuttu”, pojat painottavat. Mut-

ta se ei ole heidän ainoa yhtyeensä 

vaan he soittavat muissakin kokoon-

panoissa. Aika paljon työllistää yh-

teistyö äiti Eveliinan kanssa lasten-

musiikissa, Kolme blondia, rumpu-

yhtye Paukkumaissi. Festarikeikkoja 

on kesällä ja muitakin esiintymisiä 

häistä syksyn Aleksis Kiven päivän 

konserttiin Tampere-talossa.

”Musiikkituotantoa, esiintymi-

siä ja säveltämistä fi fty-fi fty. Viikot 

studiossa ja keikat päälle. Niitä tulee 

joskus enemmän, joskus vähemmän. 

On kiva tehdä monenlaista musiik-

kia erilaisissa porukoissa”, Jyri kuvaa 

ammattimuusikon työtä. Petteriä 

työllistävät myös yksityisoppilaat.  

Kevään päätyö on ollut uusi levy 

Suomenmaa Jyrin uusia sävellyksiä 

aiemmin julkaistun kansanmusiikki-

pohjaisen levyn jatkoksi.

Jyrin mielestä Kiven runokie-

li taipuu sävellettäväksi varsin hel-

posti, mutta säveltämättömiä runo-

ja ei enää ole. Kiven muu tuotanto ei 

enää sellaisenaan luonnu lauluiksi.

Jaakko Pihlaja

Jyri ja Petteri Sariola edustavat Hen-

rikin jälkeäisten 9. sukupolvea. Isä 

musiikin tohtori, sellotaiteilija Rai-

mo Sariola toimii johtavana yliopet-

tajana Lahdessa ja opettaa myös Sibe-

lius-akatemiassa. Äiti Eeva-Leena Po-

kela, Marjatta ja Martti Pokelan ty-

tär, on kansanmusiikin lehtori (Tau-

lu 2244). Jyri ja puolisonsa muusikko 

Maija-Reetta odottavat perheenlisäys-

tä elokuussa. 

Kiven Juurilla alkukokoonpanossa: Petteri Sariola, Juha Poikela ja 

Jyri Sariola.

Petteri ja Jyri Sariola musisoivat kotistudiossa.



   Kivenjuuret 1/2007   31

Jo on mies monena, ja viime vuo-

det melkein pelkkää pelleilyä: Pel-

le Positiivi ja Heinähannu sekä Pel-

le Miljoona, Kari Tapio, Irwin, Ve-

sa-Matti Loiri, Sakari Kuosmanen 

– siis imitaattori, tarinoiden kerto-

ja, hauskuuttaja, laulaja...

Show-mies vailla vertaa – Mikko 

Kartano, 32, stenrothilainen Kata-

rinan sukuhaaraa (Taulu 625).

Pelle Positiivi ja Heinähannu

Kaikesta voi päätellä, että 

miehessä on aimo annos sa-

volaisuutta: Mikkelissä syn-

tynyt, Joensuun, Liperin,  Ju-

van ja Pieksämäen kautta pää-

kauppunkiseudulle kiertynyt 

kiertolainen, jonka tukikohta 

on nyt Porkkalassa Kantvikis-

sa, venäläisten vanha sairaala.

”Aika pitkälle kunnostet-

tu, appiukko on tehnyt. Oi-

kean kartanon”, Mikko nau-

raa. Isoa taloa asuttavat Mi-

kon ja avovaimo Michaelan 

ja hänen poikansa lisäksi mo-

lempien vanhemmat. Micha-

ela tekee siellä myös mainos-

työtään.

Kartanot ovat olleet hotel-

li- ja ravintolayrittäjiä, mut-

ta myös ”elämäntapataiteili-

joita”, kuten äiti-Pirjo kuvaa 

ammattiaan ja laulajan uraan-

sa. Nyt hekin ovat eläkevuo-

sinaan estradeilla, isä-Matti 

Pelle-pappana ja äiti Miaus-

kis-kissana.

Mikon muusikon ura alkoi hotel-

li Juvan aikaan jo 8-vuotiaana vierai-

levien orkesterien kanssa laulellen ja 

jatkui Pieksämäellä rumpalina ja ka-

raoken pyörittäjänä isän ravintolois-

sa. 96-97 hän veti äidin kanssa Kul-

tatähti-iskelmäkilpailua. 98 alkaen 

hän kiersi Mikko Kartano & Ener-

gia -orkesterin kanssa tanssiravinto-

Mikko Kartano muuntuu moneksi.

loita kolmen vuoden ajan toimien 

orkesterin solistina. Sitten alkoi toi-

senlainen jakso, opintoja, kovaa työ-

tä, ensilevyt ja pelleily.

”Olen arki-ilon tuottaja. Leivän 

on saanut kotiin tuotua ja laskut 

maksettua. En ole kello 9-17 tyyp-

piä. Joskus laivalla menee 10-12 päi-

vää putkeen, se vaatii perheeltäkin 

paljon”, Mikko kuvaa vapaan taitei-

lijan työtään.

Pelle Positiivi syntyi tv-sarjan pi-

lottina, joka meni heti MTV3-kana-

valle ja on mennyt jo neljä vuotta, 

nyt Junior-kanavalla lauantaiaamui-

sin. Sen rinnalle on syntynyt aikuis-

viihteeksi hulvaton Heinähannu, sa-

volainen maanviljelijähahmo, jonka 

komiikasta on tykätty eri tilaisuuk-

sissa. Laulukeikkaakin hän tekee vie-

lä Pekka Helinin yhtyeen kanssa yri-

tyskeikkoina.

Mikko Kartanon nimellä on syn-

tynyt kolme singleä ja Pelle Positii-

vi on julkaissut kaksi pitkäsoittoa. 

Parhaillaan hän työstää Mikko Kar-

tano -debyyttilevyä ”hitaasti ja har-

taasti, kyllä se vielä sieltä joku päi-

vä tulee”.

Odotellaanpa, josko saadaan Mik-

ko vierailemaan ensi vuoden Pieksä-

mäen sukujuhlassa.

Jaakko Pihlaja   
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”Kyllä saa ukki olla ylpeä”, vies-

titti Ville Palola keväällä Inarin mö-

kiltään. Viestin liitteenä olleessa ku-

vassa  junioreiden joukkuevoimis-

telun maailmanmestareista, Olarin 

voimistelijoiden Ampeereista yksi ty-

töistä on hänen pojantyttärensä.

Nivalan ja Mikkelin sukujuhlas-

sa olleet muistavat nuoret musiikki-

taiturit, joiden musiikkiesitykset sai-

vat ansaitut suosionosoitukset. Palo-

lan tytöt, Virve-Riikka, 17, ja Mirk-

ku eli Mirva-Leea, 15, ovat moneen 

ehtineitä harrastajia, joille musiik-

ki kuitenkin on muodostunut rak-

kaimmaksi.

Maailmanmestari on tytöistä nuo-

rempi, Mirkku, viulisti. Virven soi-

tin puolestaan on hopeinen huilu.

Virve kertoo, että musiikkiharras-

tus syttyi äidin Leena Pihlajan ja isän 

Juha Palolan innostuksen myötä.

”Toiselta luokalta pyrin musiik-

kiluokalle kahteen paikkaan, pääsin 

molempiin ja siirryin musiikkiala-

asteelle. Aloitin pianonsoiton, mut-

ta tiesin jo että haluaisin soittaa hui-

lua, kun siellä oli isompi tyttö, jo-

ka soitti kaunista hopeanväristä hui-

lua. Kahden vuoden päästä sain lu-

van ja pyrin 10- vuotiaana musiikki-

opistoon.”

”Huilu on pääsoitin. Pianolla olen 

alkanut taas tapailemaan nuotteja, 

mutta Mirku on parempi pianisti”, 

hän arvioi.

Viime keväänä Virve suoritti pe-

rustutkinnon arvosanalla erinomai-

nen. Hän soittaa myös Juvenalia mu-

siikkiopiston Hilpeät huilut yhtyees-

sä, jossa vaihtelee 4-6 soittajaa.

”Kolmen vuoden kuluttua minut 

heitetään ulos musiikkiopistosta, 

mutta jatkan yksityisesti harrastuk-

sena. Musiikki on mukavaa, mut-

ta se on rankka ammatti. Minul-

la on muunlaisia urasuunnitelmia: 

Sukujuhlista tutut Palolan tytöt
yläasteelta asti lääketieteen opiske-

lu on ollut suunnitelmissa”, ensi lu-

kuvuonna abiksi siirtyvä ja keväällä 

kirjoittava Virve sanoo.

Virve aloitti nelivuotiaana myös 

taitoluistelijana. Seitsenvuotiaana 

alkoivat kilpailut, joista tuli kohta-

laista menestystä, piirinmestaruus-

kultaakin. Lukio toi ajankäyttöon-

gelmia, ja luistelu oli jätettävä. Pik-

kusiskokin aloitti luistelun mutta on 

siirtynyt joukkuevoimisteluun.

”Saa nähdä tuleeko minulla sama 

ongelma. Olen aina harrastanut jota-

kin jumppaa, nyt kuusi vuotta jouk-

kuevoimistelua ja sitä ennen rytmis-

tä voimistelua”, Mirkku aprikoi.

Ampeerien harjoittelu on rank-

kaa: 5-6 harjoitusta, 15 ja joskus jo-

pa 30 tuntia viikossa. Monet jouk-

kueen nuoret ovat kärsineet urheilu-

vammoista, rasitusmurtumista, mut-

ta Mirkku sanoo saaneensa olla ter-

veenä. Rankkaa mutta palkitsevaa: 

maailmanmestaruus toi luonnolli-

sesti hyvät fi ilikset koko joukkueel-

le, jo kolmannen kerran.

Mirkun tulevaisuudessa siintää 

tavoite lakinaisen urasta – saa sitten 

nähdä toteutuuko.

Tytöt ovat koulumusiikin mo-

niosaajia. Virve laulaa mös kuorossa 

ja opiskelee yksityisesti laulua. Mirk-

ku sanoo kiusaavansa perhettä pia-

nonsoitolla yksikseen soitellen. Mu-

siikkimaku tytöillä on laidasta lai-

taan hevi pois luettuna, klassista-

kin saattaa joskus kuunnella omien 

esiintymisten ohella.    

Äiti Leena kiistää oitis kiusaami-

sen: ”Ei perhettä rasita, ihanaa että 

lapset harrastavat!”

Harrastuksiin kulkemista on hel-

pottanut skootteri, jollaVirve ajelee 

jo. Mirkullekin se on hankittu, mut-

ta kortti häneltä vielä puuttuu.

Jaakko Pihlaja

Virve-Riikka ja Mirva-Leea Palo-

la ovat Nilsin sukuhaaran 10. pol-

vea. Isä diplomi-insinööri Juha Palo-

la on amerikkalaisen yhtiön National 

Instruments Finlandin toimitusjohta-

ja ja äiti fi losofi an maisteri Leena Pih-

laja äidinkielen ja historian opettaja 

(Taulu 4553).

Virve-Riikka ja Mirkku Palola ovat koulumusiikin moniosaajia ja soittelevat 

myös yhdessä.
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Savonlinnan kaupungin kulttuu-

ritapahtumat eivät rajoitu vain hei-

näkuisiin oopperajuhliin.  Musiikin 

ammattilaisten ja harrastajien jouk-

ko tekee töitä pitääkseen pienen kau-

pungin kulttuurielämän vilkkaana 

ympäri vuoden. Yksi heistä on sten-

rothilainen pianisti, musiikin mais-

teri ja soiton lehtori Hannu Salmen-

kivi, 37.

Maaliskuun lopulla Hannu Sal-

menkivi esiintyi Joensuun yliopis-

ton Savonlinnan kampuksella kol-

mannessa ja viimeisessä Martti Tal-

vela -seminaarissa nuorten lupaavi-

en laulajien säestäjänä. Kevään oh-

Oopperakaupungin pianisti

jelmassa on ollut myös kamarimu-

siikkikonsertti musiikkiopiston salis-

sa ja Savonlinnan soitannollisen seu-

ran sinfoniakonsertti, ja töitä riittää 

myös musiikkiopiston 50-vuotisjuh-

lan merkeissä tehtävän cd-levyn nau-

hoitusten kanssa.

Hannu ja myös musikaaliset vel-

jet Marko ja Timo ovat pappisper-

heestä; isän Taisto Salmenkiven elä-

mäntyö oli Sulkavan kirkkoherrana, 

mutta hän oli toiminut myös Uu-

kuniemellä ja Imatralla. Kuusi vuot-

ta sitten perhettä kohtasi onnet-

tomuus, kun isä toukokuun alussa 

2001 hukkui perheen kesäpaikalla 

Punkaharjulla.

”Se oli yllättävä tragedia. Isä olisi 

pian jäänyt eläkkelle, olisi ollut toi-

senlaista laatuaikaa tiedossa, mutta 

elämästä ei näköjään koskaan tiedä”, 

Hannu sanoo.

Sulkavalla lapsuutensa ja nuoruu-

tensa viettäneen Hannun ura on ol-

lut suoraviivainen mutta soitto har-

rastuksena on ollut vaativa.

”Pianonsoiton opiskelun aloitin 

koulupoikana täällä Savonlinnan 

mu siikkiopistossa Jaakko Untama-

lan opissa. Kun hän muutti Kuopion 

konservatorioon, hän halusi jatkaa 

siellä muutamien oppilaiden kanssa. 

Minä ja vanhempi veljeni Marko kä-

vimme tunneilla Kuopiossa, kun isä 

”Tekemäni kuvat ovat olleet pie-

niä. Pieni koko on minussa. En tien-

nyt aloittaessani mitään pienveistos-

taiteen historian tulkinnasta, ja nyt 

voin vain ihmetellä kuinka lähelle 

omia tavoitteita kirjoitukset osuvat. 

Onko tekeminen todella niin vah-

vasti sidoksissa persoonaan. Pienois-

veistäjiä luonnehditaan tavallisiksi 

ja ehkä hieman vaatimattomiksi ja 

ujoiksikin ihmisiksi.”

Pienoisveistäjä on Miisa Hatakka, 

42, taiteen maisteri, jonka tavoittee-

nakaan ei ole ollut monumentaaliku-

vanveistäjän status, vaan oman pai-

kan määrittäminen ja pienen koon 

löytäminen – sikäli kuin on usko-

mista hänen Taideteollisen korkea-

koulun 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, ul-

koilmanäyttelyyn sopivia teoksia...

Miisalle tärkeää on ihmisen ku-

vaaminen, ilmeen tai asenteen näyt-

täminen. Betoniset tai paperisavi-

veistokset eivät pyrikään kuvaamaan 

kokonaisuuksia, koska niiden esittä-

minen ei ole olennaista. Keskeinen 

on tunnetila.

”Työni ovat luonnosmaisia, sen 

tekee jo betonipinnan röpelöisyys. 

Niissä toistuu sama kuin piirtäessäni, 

ei tarkkaa muotoa vaan paljon viivo-

ja, joista hakee oikeaa linjaa. Karkeus 

miellyttää, ja jokaisen silmä tulkitsee 

eri tavalla, miten valot ja varjot nä-

kee”, Miisa selittää työtapaansa.

Keraamikon koulutuksessaan 

Miisa arvostaa eniten sekä Hyvin-

kään taidekoulussa että sitten Taikis-

sa kuvanveistonopettajaltaan Anneli 

Sipiläiseltä saamaansa oppia plasti-

sessaa sommittelussa. 

Ilmeet syntyvät helposti saveen 

tai paperisaveen useimmiten sormin 

työstäen, joskus tikku tai veitsi apuna. 

Pieni hetki huomiota...
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Betonipatsaskin saa muodon savimal-

lista, josta tehty tukiraudoitettu kipsi-

muotti täyttyy valubetonilla. Tarvitta-

essa viimeistelyyn voi käyttää vahaa. 

Valubetoni on Miisan mieleen, 

helppo työstettävä ja kestävä, jos-

kin vaativa: ”Kiehtovaa, valu on ai-

na yllätys, kun hakkaa muotin auki, 

puuttuuko jotakin. Valun on onnis-

tuttava kerralla, muuten se on jätet-

tä, joka kelpaa vain ankkuriksi. Epä-

onnistuneen savityön voi sentään 

rouhia takaisin maahan.”

Teoksen ostaja tulee tuskin aja-

telleeksi, että taideteoksen hinnas-

ta huomattava osa on kustannuk-

sia. Miisan mukaan ne rajoittavat 

työskentelyä, ja työtapoja joutuu 

valitsemaan niiden mukaan. Mate-

riaalit, työtilat ja polttouuni mak-

savat, ja tiettyjen työvaiheiden pal-

veluja joutuu hankkimaan muual-

ta. Näyttelytilat ja galleristit vievät 

myös osansa.

Miisan työhuone on Hämeen-

tiellä Kurvissa, entinen talli kerros-

talon pihan perällä, yhdessä lasi-

muotoilija Kirsti Taiviolan kanssa, 

joka äskettäin nimettiiin kuukau-

den nuoreksi muotoilijaksi. Yh-

teistyö on ollut myös hedelmäl-

listä ajatusten ja ideoiden vaihtoa: 

”Välillä on mukava Kirstin kanssa 

yhdessä pähkäillä...”

Nuoren taiteilijan tie on ohdak-

keinen, niin taloudellisesti kuin ar-

vostuksenkin saamiseksi. Puhtaasti 

taiteella Suomessa elää vain koural-

linen ihmisiä.

”Hyvä kun taidetta opetetaan 

ja koulutetaan, mutta mitä sitten 

on ammattilaisuus?”, Miisa pohtii. 

”Laaja koulutus työllistää taiteilijoi-

ta 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 erot-

tuvat akanoista: ”Kun selaa nettisi vu-

ja, niin näkee kuinka huikeita osaa-

jia on, vaikka heistä ei kuulu mitään 

julkisuudessa. Julkisuus sinänsä ei 

ole itseisarvo, mutta tärkeä se on lisä-

työtarjouksina.”

Viime aikojen keskustelu apura-

hoista on Miisan mielestä ollut hait-

ta, miten se on kohdistetu taiteilijoi-

ta vastaan.  

”Useimmat tutkijat työskentele-

vät samalla tavalla apurahoilla. Tai-

vapaapäivinään heitti meidät autol-

la sinne.”

Ammattimuusikon ura aukeni 

lu kion toisen luokan keväänä, kun 

opettaja kysyi, eikö kannattaisi ha-

kea Sibelius-akatemian nuorisokou-

lutukseen. Lukion jälkeen olivat vuo-

rossa opinnot akatemiassa. 

”Olin Margit Rahkosen opissa. 

Seitsemän vuotta meni, valmistuin-

kin, vuoden olin armeijassa ja sit-

ten pääsin tänne Savonlinnan opet-

tajainkoulutuslaitoksen soiton leh-

toriksi, jossa on mennyt kymmenen 

vuotta ja jatkuu edelleen.”

Lehtoraattinsa lisäksi Hannu on 

tuntiopettajana ja säestäjänä Savon-

linnan taidelukiossa musiikinlinjan 

sisällä olevalla musiikkiteatterilinjal-

la.

Vaikka hän on musiikin moni-

osaaja, tituleeraa hän itseään pianis-

tiksi.

”Soolokonsertteja en ole tehnyt 

viiem aikoina, opiskeluaikana kyllä-

kin. Ne vaativat valtavan työn, jo-

ta päivätyö rajoittaa, mutta kamari-

musiikkikonserteissa esiinnyn ja toi-

min laulajien kanssa säestäjänä. Täs-

sä kaupungissa minulle merkittä-

vää on, että oopperajuhlat työllistä-

vät moninaisesti. Ja täällä on Silvas-

tin Jorma, hänen harjoituspianisti-

naan toimin.”

”Työtä piisaa, mutta on muka-

va tehdä, kaikenlaista. Soitannolli-

sen seuran konsertissa olen myös ur-

kurina Bachin konsertossa. Pianistin 

työ on monesti yksinäistä, mutta on 

mukava vaikuttaa monella sektorilla 

kuten välillä urkurina.” 

Musiikin tekijöiden joukko on 

aktiivinen ja haluaa pitää kulttuu-

ritarjontaa yllä pitkin vuotta. Ylei-

sö on Hannun mukaan ollut kiitol-

linen, että konsertteja järjestetään.

”Omasta aktiivisuudesta on pal-

jon kiinni, toivottavasti tilaisuuksia 

tulee. Tämä kaupunki on siitä hy-

vä, että on voinut kokeilla kaikkea 

ja tehdä töitä hienojen taiteilijoiden 

kanssa”, Hannu kiittelee.

Hannun mielimusiikkia on im-

pressionismi, etenkin sen mestari De-

bussy, mutta liki kaikkea hän on ko-

keillut rokkivirityksistä alkaen. Men-

nen talven aikana puuhailua on ollut 

taidemusiikin ohella kevyen musii-

kin puolellakin:

”Veljeni Timo on laulusolistina 

Lip saset-yhtyeessä, joka esittää suo-

malaisia fi nnhits-iskelmiä. Siinä olen 

soitellut kosketussoittimia. 40-50 

Miisa Hatakan ilmeikkään karheat be-

tonipatsaat ovat valmiina Sauvi Pinxin 

kesänäyttelyyn.
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teilijoiden apurahat ovat harvoin val-

tion rahaa tai tulevat veronmaksaji-

en kukkarosta, ne ovat säätiöiden ra-

hoja. Tosiaalta ne  usein ohjautuvat 

hen kilöille, jotka ovat niitä jo saa-

neet”, 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, Picas-

so, Antoni Tapies, Carin Bengts, 

Outi Heiskanen, Inari Krohn, Kim-

mo Pyykkö, Kristiina Riska, Jari Ju-

vonen, Inka Nieminen...

”Pienoisveistos, samaistettu usein 

taideteolliseksi esineeksi, ennemmin 

kodin koriste kuin korkeataidetta.

Yritän olla hienotunteinen malleja-

ni kohtaan olematta uskoton itselleni.

Kuva ihmisestä. Jatkan tästä. Vie-

lä monta ihmistä jäljellä.”

Jaakko Pihlaja

keikkaa vuodessa, joten kiertue-elä-

määkin on tullut kokeiltua.”

Tulevaisuus näyttää jatkumolta: 

pedagogista puolta täytyy pitää yllä 

leipäpuuna, taidepuoli täyttää poi-

kamiehen ylimääräisen ajan. Pien-

tä epävarmuutta tulevaisuudessa on 

– tuleeko Savonlinnan kampuksen 

mäeltä korkeakoulumyllerryksessä 

lähtö.

Teksti ja kuva: Jaakko Pihlaja   

Hannu Salmenkivi on Henrikin suku-

haaran 9. polvea. Veljeksistä nuorin, kas-

vatustieteiden kandidaatti Timo, 33, on 

lastentarhanopettajana Lappeenrannas-

sa. Filosofi an tohtori Marko, 39, joka 

on  myös teologian maisteri, työskentelee 

dosenttina Helsingin yliopiston tietojen-

käsittelytieteenlaitoksella (Taulu 2279). 

Heidän isoisänsä, kanttori Reino Sten-

roth sisarustensa kanssa suomensi nimen 

Salmenkiveksi 1911 (Taulu 2268).

Pianisti Hannu Salmenkiven työtä on säestäminen: Martti Talvela seminaaris-

sa kuultiin nuoria lupaavia laulajia.

Värikkäät laatat ovat osa Helsingin Vuotalon pääsiäisnäyttelyn työtä. Pienet kas-

vo- ja päävesitokset ovat Miisalle ominaisia. 

Lähde Miisa Hatakka: Pieni hetki 

huomiota... Lopputyö, taiteen maiste-

rin tutkinto, Keramiikka- ja lasisuun-

nittelun osasto, Taideteollinen korkea-

koulu, 2000. 

Miisa Hatakka on Saran jälkeläinen 

10. polvessa, Masalinin-Costianin-

Wegeliusten sukuhaaraa, 14-vuotiaan 

Johanneksen äiti (Taulu 3685).

Suvi Pinxin näyttely Sysmässä on 

avoinna 17.6-5.8.2007.     
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